Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@zi.jelgava.lv.

Laikrakstu
iespējams
saņemt arī redakcijā
Svētes ielā 33 – 211. programma

+TV

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts		

Brīvības bulvārī
sakārtos arī
ūdensvadu
 Anna Afanasjeva

Pēc tam, kad Brīvības
bulvāra un Akmeņu
ielas krustojumā pēc
vibrācijas no pamatnes sagatavošanas
darbiem asfaltbetona
uzklāšanai ielai plīsa ūdensapgādes sistēmas pievads, posmā Brīvības bulvārī
paredzēts atjaunot
ūdensvadu, bet daļā
nomainīt mezglus un
pievadus.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
stāsta, ka pēc sistēmas bojājuma
nolemts paplašināt Brīvības bulvāra rekonstrukcijas projektu
un zem ielas seguma sakārtot
arī ūdensapgādes tīklus, lai to
stāvoklis pēc tam netraucētu
atjaunotās ielas ekspluatācijai.
Aģentūras projektu vadītāja
Daina Done precizē, ka apmēram 600 metru garajā Brīvības
bulvāra posmā no Garozas līdz
Lāčplēša ielai ūdensvadu nomainīs pilnībā. Šī posma darbu
izmaksas ir ap 81 000 latu. Savukārt Brīvības bulvāra posmā
no Lāčplēša līdz Helmaņa ielai
veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu
– nomainīs vecos mezglus un
pievadus. Ūdensvads, kurš šajā
posmā nav izvietots tieši zem ielas braucamās daļas, pagaidām

Jau no 1. septembra
ikviens Jelgavas pašvaldības izglītības ie
stāžu pedagogs un arī
tehniskais darbinieks
saņems veselības apdrošināšanas polisi uz
trim gadiem. Patlaban
vēl notiek apdrošinātāju piedāvājumu
izvērtēšana.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita
Mikiško skaidro, ka šonedēļ
tiks izvērtēts labākais apdrošinātāju piedāvājumus, bet
izglītības iestādēm līdz 13.
augustam jāiesniedz pilns darbinieku saraksts, lai veselības
apdrošināšanas polisi saņemtu
katrs izglītības iestādē strādājošais. «Prognozes liecina,
ka veselības apdrošināšanas
polisi varēs saņemt apmēram
1700 personu. Pašvaldībai tas
izmaksās ap pusmiljonu latu,
taču jāpiebilst, ka apdrošināšana būs trim gadiem,» tā
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Pārsteigumus sagādā
jaunie uzņēmumi

paliks līdzšinējais. Pievadu un
mezglu atjaunošana izmaksās
apmēram 29 000 latu. Tā kā
SIA «Jelgavas ūdens» pašlaik
gatavojas pilsētas ūdensapgādes
sistēmas sakārtošanas projekta
otrajai kārtai un tam nav brīvu līdzekļu, ko piešķirt tīklu
nomaiņai minētajos Brīvības
bulvāra posmos, finansējumu,
kā skaidro uzņēmuma rīkotājdirektors Jānis Laizāns, piešķīrusi
pašvaldība.
Pievadu nomaiņa jau uzsākta.
Savukārt par ūdensvada atjaunošanu «Pilsētsaimniecībai» pirms
vēršanās Iepirkumu uzraudzības
birojā vēl jāveic sarunas ar SIA
«Union Asfalttechnik» – Brīvības
bulvāra rekonstrukcijas ģenerāluzņēmēju.
Līdz ar ūdensapgādes tīkla
sakārtošanu privātmāju saimnieki minētajos Brīvības bulvāra posmos var pieslēgt savas
ēkas pilsētas ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas sistēmai.
Pirms dažām nedēļām «Jelgavas
ūdens» to darījis zināmu iedzīvotājiem. Pagaidām interesi par
pieslēgšanās iespēju izrādījis
tikai viena īpašuma saimnieks.
Ūdensapgādes uzņēmums plāno
aktīvāk strādāt ar iedzīvotājiem. Vietās, kur tas iespējams,
pieslēguma iespējas pārvietos Edmunds Barkāns no uzņēmuma «Kanclers plus» veikalnieku un krodzinieku konkursa komisiju iepazīstina ar tirdzniecības
Foto: Ivars Veiliņš
ārpus ielas braucamās daļas, lai centra «Laimdota» pārmaiņām, kas notikušas pēc īpašnieku maiņas.
iedzīvotāji pēc tam paši risinātu  Anna Afanasjeva
cības centrā «Laimdota», kas darbinieku labsajūtu. Žūrijas augusta beigām jāpārliecinās
ar pieslēgšanos pilsētas tīkliem
saistītas ar īpašnieku nomaiņu. komisijas sekretāre no Jelgavas par apkalpošanas kultūru un
saistītos tehniskos un finansiāLai gan konkursam
Konkursam pieteikti arī pēdējā ražotāju un tirgotāju asociācijas pakalpojumu kvalitāti 43 uzņēlos jautājumus.
«Jelgavas labākais veigada pusotra laikā atvērtie Ligita Vitovska atzīst, ka pār- mumos. Konkursa uzvarētājiem

Apdrošinās
pedagogu veselību
 Kristīne Langenfelde
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E.Mikiško.
S a v ā ziņā t ā būs arī kā
dāvana Jelgavas skolotājiem,
sākot jauno mācību gadu,
jo polise sāks darboties 1.
septembrī. «Nav noslēpums,
ka izglītības sistēmā ir liels
kadru trūkums, un mēs ceram,
ka šī pašvaldības rīcība būs
zināms motivējošs faktors,
bonus pedagogiem. Tas ļaus
skolotājiem apmeklēt ārstus,
izmantot procedūras, nedomājot par to, cik tas izmaksā,»
piebilst E.Mikiško.
Kopumā apdrošināt Jelgavas skolotājus pieteikušās
piecas kompānijas. Pašlaik
kompetenti speciālisti izvēlas
labāko piedāvājumu.
Kā atzīst Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
pašvaldība šādu iespēju apsvērusi jau ilgāku laiku. «Tas ir
nākamais solis izglītības sistēmas pilnveidošanā. Liela daļa
pašvaldības darbinieku jau ir
apdrošināti, un tam seko loģisks turpinājums, apdrošinot
arī visus pašvaldības izglītības
iestāžu darbiniekus.»

kalnieks un krodzinieks 2008» pieteikto
tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu
uzņēmumu vērtēšana
tikai nupat sākusies,
komisijas pārstāvji ievērojuši, ka patīkamus
pārsteigumus sagādā
jaunie objekti.

Šovasar komisija pirmo reizi
apmeklēs lielveikalu «Iki», fitnesa klubu «Fitland», muzikālo
krogu «Cepuri nost». Tāpat
tā novērtēs izmaiņas tirdznie-

uzņēmumi – SIA «AB terases»
veikals «Dārza draugs» un SIA
«Kukaiņu pasaule» zooveikals
«Ķepas».
Tā kā vērtēšana ir sākumposmā un intensīva uzņēmumu
apmeklēšana sākusies tikai
šonedēļ, no rezultātu prognozēšanas komisija atturas.
Konkursa komisijas priekšsēdētājs Sabiedrības veselības
aģentūras Jelgavas nodaļas
vadītājs Juris Volostņikovs
pamanījis, ka atsevišķos uzņēmumos vērojamas patīkamas pārmaiņas, domājot par

steigumus sagādā jaunatvērtie
tirdzniecības un pakalpojumu
uzņēmumi, kas orientējas uz
konkrētāku uzņēmējdarbības
novirzienu. Patīkami, ka tagad
jelgavnieki var uzspēlēt skvošu,
kas līdz šim nebija iespējams.
Arī dažādas lapenes, nojumes un
citi dārza elementi mūsu pilsētā
ir kas jauns.
Tāpat konkursa komisija
pārliecināsies, kā klājas iepriekšējo konkursu laureātiem un uzņēmumiem, kas tajā
piedalījušies pirms vairākiem
gadiem. Kopumā žūrijai līdz

un laureātiem pateiksies svinīgā
pasākumā septembrī. Labākos
tirdzniecības un pakalpojumu
uzņēmumus virzīs valsts mēroga konkursam.
Ražotāju un tirgotāju asociācija
sadarbībā ar pilsētas pašvaldību
konkursu Jelgavā rīko kopš 1995.
gada. Organizatori palikuši uzticīgi sākotnējiem mērķiem – paaugstināt pircēju un klientu apkalpošanas kultūru, veikalnieku
un krodzinieku profesionalitāti,
popularizēt labākos tirdzniecības,
ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.

Maiznieks pārtrauc ražošanu
 Anna Afanasjeva

ka līdzšinējā uzņēmuma valdes
priekšsēdētāja Arvja Roves
No vakardienas, 6. aupilnvaras uzņēmumā beidzās
gusta, maksātnespējī30. jūlijā, kad Jelgavas tiesa
gās SIA «JLM grupa»
atzina uzņēmumu par maksātmaiznīcās Jelgavā un
nespējīgu. Tā vadību pārņēma
Liepājā pārtraukta raadministrators G.Birsāns, kurš
žošana. Vairāk nekā
pirmdien, 4. augustā, uzņē150 Jelgavas ražotnē
muma juristei darījis zināmu,
strādājošo no admika produkcijas ražošana uzņēnistratora Guntara
mumā jāpārtrauc. Vakar gan
Birsāna nav saņēmuši
Jelgavas, gan Liepājas ražotnē
nekādu informāciju
saimnieciskās aktivitātes vairs
par turpmāko likteni.
nenotika. Lai gan pagājušajā
nedēļā solīts, ka uzņēmums tur«JLM grupa» Jelgavas ražot- pinās ražošanu, tas ildzis tikai
nes vadītāja Arnita Mīļā stāsta, trīs darbdienas pēc tiesas sēdes.

Abām «JLM grupas» ražotnēm
parādu dēļ atslēgta gāze.
Savukārt strādājošie (Jelgavā
155, Liepājā 89) no administratora nav saņēmuši nekādu
informāciju nedz par darbības
pārtraukšanu, nedz par to, uz
cik ilgu laiku tas noticis, vai tiek
domāts par uzņēmuma darbības
atjaunošanu u.tml. Tāpat nav
skaidrības par neizmaksātās algas saņemšanu. Kuluāros izskanējušas runas, ka cilvēki naudu
varētu saņemt tikai decembrī.
Vakar darbinieki ar asarām acīs
vērsās pie «Jelgavas Vēstneša»,
lai ar mūsu palīdzību saņemtu

plašāku informāciju.
Līdz avīzes nodošanai sazināties ar administratoru G.Birsānu
neizdevās.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka SIA «JLM grupa»
maksātnespēja atzīta, jo tā
parādsaistības pārsniedz 2,9
miljonus latu un turpat par
90 000 latu pārsniedz uzņēmuma aktīvus.
Notikumu attīstībai sekojiet
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

2

saruna

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts

Lai nesajuktu delikateses
ar dekorācijām
 Kristīne Langenfelde

viens, ne otrs. Tāpēc es
ieteiktu ņemt vērā un
«Mēs domājām, ka viņa
uzklausīt speciālistu
paģība, bet... izrādījās,
viedokli, lai nenošautu
viņa aizmiga stāvot.»
greizi. Svētku rīkotājs
Jā, arī tā var gadīties pēc
sliktu neieteiks – mums
lielām svinībām. Tas gan
jau galvenais ir ne tikai
ne par svinētājiem, bet
nopelnīt, bet arī sajust,
svinību rīkotājiem – kas
ka pasākuma dalībnieki
no malas var šķist vilimājās dodas apmierinānošs darbs ar nebeidzati,» saka I.Vidiņš.
mām ballītēm, patiesīArī R.Luka-Indāns
bā ir smags darbs, kas
atzīst, ka biežākā kļūpamatīgi nogurdina.
da varētu būt vēlme Svinību aģentūras «Balle» valdes loceklis Raimonds Luka-Indāns spriež, ka
pēc pārāk smalkiem algot pasākuma organizatorus ir lietderīgi uzņēmumam ar vismaz 50 strādāIzklaides pasākumu rīkotāji
svētkiem. «Jā, varbūt jošajiem – mazāki kolektīvi visbiežāk tiek galā pašu spēkiem.
Foto: JV
Ingus Vidiņš un svinību aģentūras
uzņēmējam tā ir ik«Balle» valdes loceklis Raimonds
diena, bet tam vienkāršajam neskaitāmas pirtis, taču tās pat Visa dzīve vienos priekos?
Luka-Indāns neslēpj – šā brīža
darbiniekam tas var izrādīties grūti atšķirt! Visas vienādas guļ«Tas ir maldīgs priekšstats. Paekonomiskā situācija jūtama arī
pat pietiekams iemesls, lai no būves, ar bēšām flīzēm, reģipša sākumu organizatoru ikdiena paviņu biznesā: uzņēmēji sākuši vaišāda pasākuma vispār atteiktos. numuriņiem un tā tālāk... Tu tiesībā ir ļoti nogurdinoša. Ne velti
rāk taupīt un svētkus rīkot mazāk
Viens piemērs – uzņēmējs nolemj vienu gadu uz tādu aizbrauc, nā- zinu vakaru vadītājus, kas gadu
vērienīgus, taču no tiem atteikties Cik ieinteresēts ir uzņēmējs? sarīkot saviem darbiniekiem īstu kamo, līdz saproti, ka patiesībā strādā un tad gadu ņem pauzīti.
tomēr nav gatavi.
Pa lielai daļai tomēr uzņēmēji Ziemassvētku balli vakartērpos vietu jau var nemainīt, vienalga Tas no cilvēka prasa ļoti daudz,
esot ieinteresēti darbiniekiem pilī. Kaut kas nebijis, grandiozs, atšķirību nejūt. Es nesaprotu, burtiski iztukšo, tāpēc, ja gribi
Latiņu pie algas
sarīkot īstus svētkus, taču dažkārt īsti svētki! Pirmajā brīdī tiešām kāpēc šī biznesa attīstītāji ne- būt līmenī, nenotrulināties, tad
vai kopīgus svētkus
tomēr kļūdiņas tiek pieļautas. varbūt tās nianses nemaz ne- spēj piedomāt un radīt kaut ko atslodze ir pat nepieciešama. CilNe reizi vien dzirdēts darba «Nedomāju, ka to galvenais ie- pamana, bet, ja tā padomā, cik atšķirīgu. Pieprasījums noteikti vēks jau nevar visu laiku izklaidēt
ņēmējus sakām: «Būtu labāk pie mesls ir vienaldzība no uzņēmēja no šiem darbiniekiem mājās būtu. Tiesa, šis tas jau parādās. citus – viņam ir arī savas emocijas,
algas tos latus pielikuši, nevis puses – drīzāk tā ir nespēja iedzi- skapī ir grezna vakarkleita vai Piemēram, Rīgā pārveidota bi- vajadzības,» saka I.Vidiņš.
kārtējo ballīti rīkojuši.» Savukārt ļināties savu darbinieku vēlmēs, smokings? Tātad jāpērk! Cik tas jusī katlumāja – apkārt kārtīga
Savukārt R.Luka-Indāns nemaksā? Vai ar dar- industriālā zona, bet pa vidu slēpj, ka pasākumu gatavošana
binieka mēnešalgu – forša vieta atpūtai. Taču te arī arī ir viens pamatīgs un darbietiltam vispār pietiek? jāskatās, ne katram to ieteiksi. pīgs process. «Cilvēki jau redz to
Un tad cilvēks sāk Padomājiet, kas būtu, ja uz to fasādi – labu izklaides pasākumu,
domāt, vai iet uz aizvestu kādu šūšanas uzņēmu- svētkus līdz rīta gaismai, mūziku,
to pasākumu. Labi mu – viņi jau tā ikdienā angārā dejas, bet mēs jau nedejojam,
gribēti svētki tā var strādā, bet viņus vēl uz svētkiem neizklaidējamies, mēs strādājam.
kļūt tikai par ap- tādā «iešķūrē»,» piebilst R.Luka- Visu atrast, piemeklēt, lai klients
grūtinājumu dar- Indāns.
apmierināts, saklāt, izdekorēt,
biniekiem,» piebilst
novadīt... Un tad, kad visi jau
R.Luka-Indāns.
Vai latvieši prot svinēt?
dodas pie miera, mēs turpinām:
Ir arī sīkumi, kas
Bez lielas vilcināšanās kā galdi jānovāc, telpas jāatbrīvo – tā
nepārdomāti var R.Luka-Indāns, tā I.Vidiņš saka: līdz rīta gaismai. Nav brīnums,
izrādīties liktenīgi. «Latvieši prot svinēt!» Mazliet ja kāds aizmieg stāvus,» smaidot
«Atceros, ka reiz iekustini, un viss aiziet. Protams, saka R.Luka-Indāns.
kāds uzņēmējs pa esot gadījumi, kad publika kūtrāka
Taču tā ir pasākumu rīkotāju
visu varu gribēja, vai vispār kopā saaicināti cilvēki, joma, viņiem patīk tas, ko dara, un
lai svētki naktī pulk- kas pārstāv dažādus slāņus, dažā- nav pat nepieciešams, lai citi ielūsten trijos noslēgtos das «frontes». Lūk, tad gan esot kotos aizkulisēs. Tomēr ir nianses,
ar salūtu. Visādi grūtāk, bet kopumā latvieši tomēr ko derētu zināt arī plašākam
«Uzņēmējam vienmēr visu vajag pēc iespējas vairāk – viņš pasākuma organiza- centos viņu atru- protot atpūsties, priecāties.
lokam. R.Luka-Indāns spriež, ka
Jautāti, cik liela loma šādās birokrātija nu jau pārmēru ienāk
toram noteikti pieprasīs 20 spēles un tikpat sagatavotos konkursus, ko vakara nāt. Kāda gan jēga
gaitā izspēlēt, taču pēc pieredzes zinu, ka tam nav jēgas: vairāk par pieciem tik uguņošanai pulk- «priecāšanās» ir alkoholam, lielāko pasākumu organizēšanā.
sten trijos naktī, kad I.Vidiņš saka: «Galvenais ir si- «Tagad vai katrs uzņēmējs rīko
un tā netiks realizēti,» saka pasākumu organizators Ingus Vidiņš.
daļa cilvēku jau būs tuāciju kontrolēt. Tas vienmēr konkursu, lai atrastu labāko
darba devēji visbiežāk šādus kopī- visu mērot pēc savas mērauklas,» sasvinējušies vai devušies pie ar uzņēmuma vadību tiek pār- organizētāju. Tas, protams, nav
gus pasākumus uzskata par nepie- uzskata I.Vidiņš.
miera?! Tad jau labāk no šīs idejas runāts – viņi jau zina, kuram nekas slikts, taču diezin vai dauciešamiem un pat zināmu bonusu
Kā spilgtāko piemēru, kad atteikties,» saka I.Vidiņš.
var kāja paslīdēt, tad nu mūsu dzi aizdomājas, kā tas praktiski
saviem darbiniekiem. I.Vidiņš tiešām varbūt lietderīgāk būtu
uzdevums ir pieskatīt. Protams, notiek. Nu, piemēram, uzņēmējs
un R.Luka-Indāns gan spriež, bijis iztērēto naudiņu pielikt Pirts, mūzika
tā neuzkrītoši...»
izsludina konkursu un liek katka patiesībā jebkuram vajadzētu darbiniekiem pie algas, I.Vidiņš un vakara vadītājs
«Es ieteiktu lielākos pasāku- ram pretendentam iesūtīt trīs
gan to latiņu pie algas pielikt, gan min kāda uzņēmēja vēlmi sarīI.Vidiņš neslēpj, ka Jelgavas mos tomēr tikai daļu alkohola vakara scenārijus. Tad padomājiet
kopīgus pasākumus rīkot.
kot nu ļoti šikus svētkus. «Ideja pusē reti kurš uzņēmējs savam dot par brīvu, pārējais – bārā – piesakās 28 vakara rīkotāji,
«Katram pasākumam ir savs jau nebija peļama – uzņēmējs, kolektīvam var atļauties sarīkot par maksu. Citādi, ja viss ir par katram no tiem ir trīs scenāriji,
mērķis, un, ja reiz tas tiek rīkots saprotot, ka darbinieki nekad īpaši grandiozus svētkus – tā brīvu, cilvēks var sākt izjust tātad kopā jau gandrīz 90... Un
darba kolektīvam, tad galvenā paši nespēs sevi tā palutināt, vietā ierastākais risinājums ir eiforiju un zaudēt mēra sajūtu,» aiz katra scenārija ir rezervētas
doma ir dot iespēju darbiniekiem nolēma viņiem sarīkot smalku noīrēta pirts, mūzika un vakara tā R.Luka-Indāns.
telpas, ēdinātāji, vakara vadītāji, jo
kļūt saliedētākiem. Tāpēc, manu- balli viesnīcas «Latvija» jumta vadītājs. Taču arī tas nemaz neTomēr I.Vidiņš uzskata, ka tu nevari piedāvāt uzņēmējam to,
prāt, labi pārdomāts un saplānots stāvā. Viss visaugstākajā līmenī! esot tik vienkārši – mūsu pusē pilnīgi aizliegt alkohola lietošanu par ko nezini, vai varēsi dabūt – vipasākums ik pa laikam noteikti Bet rezultāts – strādnieki ieradās visai trūcīgs joprojām esot no- arī ir neprāts. «Bija viens pasā- sam jābūt rezervētam. Un tātad,
ir nepieciešams, jo ikdienas dar- un jutās vairāk nekā neveikli. rises vietu piedāvājums. «Tādu kums, kur organizatori nolēma ja kāds cits šajā brīdī meklē sava
bā bieži vien visi darbinieki pat Viņi nezināja, kā tādā vidē uz- labu telpu reāli trūkst,» neslēpj no alkohola atteikties, bet vakara pasākuma norisei telpas, ēdinātānesatiekas, neiepazīst cits citu, vesties, kas ir atļauts, kas nav. I.Vidiņš.
gaitā visi pazuda pa krūmiem ju vai vakara vadītāju, apmēram
un tad nu šī ir tā iespēja,» spriež Un tad vēl galds – ej nu sazini,
R.Luka-Indāns papildina, ka – nebija vēl pusnakts, kad lielākā 90 varianti būs aizņemti, lai gan
I.Vidiņš.
kas no tām delikatesēm ēdamas telpas jau it kā būtu, taču trūkst daļa tiešām bija tādā reibumā, patiesībā uzvarēs tikai viens, bet
Ja agrāk teju katrā kolektīvā un kas – tikai dekorācija. Nauda oriģinalitātes. «Kas mums no- kādā nebūtu, ja alkohols vienkārši visi pārējie pa to laiku būs spiesti
pasākumi notika vismaz trīs reizes iztērēta, bet apmierināts nav ne tiek – viena pēc otras sablieztas stāvētu uz galda...»
atteikt citiem klientiem...»

Skaitļi runā

gadā – ap Ziemassvētkiem, sporta
spēles vasarā un tad vēl uzņēmuma jubilejā –, tad šobrīd esot
jūtams, ka iestājusies taupība.
«No viena vai otra pasākuma
sāk atteikties, tā vietā darbiniekiem vienkārši pasniedzot kādu
dāvanu,» tā R.Luka-Indāns. Taču,
ja arī neatsakās, ekonomēšana
jūtama citādi. «Daudzi tomēr skatās – šo to no ēdienkartes izņem,
«dzīvo» mūziku aizstāj ar dīdžeju,
vēl kaut kur pakaulējas.»
Svētku rīkotāji gan atzīst, ka arī
viņu pakalpojumi lētāki nekļūst,
jo gandrīz katrā sadaļā izmaksas
aug. «Nevar vairs šodien galdu uzklāt par 2,50 latiem cilvēkam, arī
muzikanti prasa vairāk, telpu īres
izmaksas aug – ar to ir jārēķinās,»
spriež R.Luka-Indāns.

Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izvērtēto ģimeņu, pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju, raksturojums
- ģimeņu skaits
- personu skaits
- sociālais pabalsts (Ls)
2007. gadā
Avots: Jelgavas pašvaldības informācija

1-2 bērni un viens vai vairāki darbspējīgie 328
1-2 bērni un neviens darbspējīgais 47

999
118

11 346

3 un vairāki bērni un viens vai vairāki darbspējīgie 137

757

3 un vairāki bērni un neviens darbspējīgais 6

Kopā 3025

4739

73 216
3 342

28

Bez bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem 165
Bez bērniem un nevienu darbspējīgo 2342

85 436

277

31 339

2560

341 593
519 272

Pilsētnieks vērtē

Ar ko jums
asociējas
BMW markas
automašīna?
Ārija,
zemniece:
– Ar agresivitāti. Citu
marku auto
vadītāji brauc
salīdzinoši
kulturāli, kā
pienākas,
taču BMW īpašnieki teju vienmēr uz ceļa ir paši agresīvākie un
pārējiem grib izrādīties.
Germans
Vīgels, BMX
braucējs:
– Ar vājprātā
lielu degvielas patēriņu.
Manuprāt,
BMW ir diezgan ekskluzīva marka, jo nav tā lētākā
automašīna, turklāt lielākā daļa
šo auto iegādājas tikai tāpēc,
lai pārējiem «pazīmētos». Sev
nevēlos BMW, priekšroku dodu
kaut kam ekonomiskākam.
Daiga,
studente:
– Liels un ātrs
auto, neapšaubāmi – ar
komfortu.
Draugiem ir
šīs markas
automašīna.
Man tā tiešām patīk, ar to ir
visnotaļ patīkami braukt. Iespējams, kādu reizi arī man tāda
būs, taču līdz tam vēl jānokārto
autovadītājas apliecība, lai varu
sēsties pie stūres.
Anda
Trankale,
policiste:
– Noteikti ar
ātrumu un
izturību – tā
taču ir vācu
kvalitāte! Arī
pašai, pro tams, gribētos BMW. Atsevišķiem cilvēkiem šis auto noteikti
ir, lai «pazīmētos», taču daļai
noteikti tādēļ, ka viņi apzinās
BMW augsto kvalitāti.
Andris,
taksometra
vadītājs:
– Man pašam
ir BMW, un
viss ir ideāli.
Uzskatu, ka
tā ir viena no
labākajām
automašīnām, jo tai ir laba kvalitāte. Tā ir arī vizuāli skaista un ar
komfortu. Es domāju, ka BMW
nav «zīmēšanās», jo ir vēl dārgākas automašīnas par šo. Taču
BMW visā pasaulē ir visaugstāk
novērtētā auto marka.
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LLU – 2373
iesniegumi
 Ritma Gaidamoviča

Ar Nakts uzņemšanu
1. augustā noslēdzās
jauno studentu reģistrēšanās pilna laika
pamatstudijām Latvijas Lauksaimniecības
universitātē (LLU). Divu
nedēļu laikā LLU pamatstudijās saņēmusi
2373 iesniegumus.
No tiem 1892 ir pilna laika,
savukārt 481 – nepilna laika
pamatstudijām. «Kopumā šogad
uz pilna laika pamatstudijām
pretendē par 55 reflektantiem
mazāk nekā pērn,» informē LLU
pārstāve Kristīne Zotova. Cik
studentu vēlas studēt nepilna
laika studijās un maģistrantūrā,
nav zināms, jo viņiem pieteikšanās vēl turpinās līdz 15. augustam. Nedēļas sākumā maģistra
studijās kopā bija saņemti vairāk nekā 480 iesniegumi.
Izteikti līderi piedāvāto pilna
laika pamatstudiju programmu
vidū pēc saņemto pieteikumu
skaita šogad ir programmas
«Ekonomika» (303), «Būvniecība» (175) un «Organizāciju un
sabiedrības pārvaldes socioloģija» (108). Sīvākais konkurss
uz vienu budžeta vietu ir minētajās studiju programmās,
kā arī «Ainavu arhitektūrā un
plānošanā».
Uzņemšanas rezultātus var
uzzināt šonedēļ fakultātēs.
P i r m o r e i z i L LU v ē s t u rē notika arī Uzņemšanas
nakts, kad studijām pieteikties varēja līdz pusnaktij.
Šādu iespēju izmantojis 121
jaunietis, kopumā iesniedzot
138 pieteikumus. Uzņemšanas
komisijas atbildīgā sekretāre
Vizma Valaine uzskata, ka
Uzņemšanas nakts sevi attaisnojusi, jo pieteikumu skaits
līdz pulksten 24 bijis tikpat
liels, cik saņemto iesniegumu
skaits dienas laikā.

ZIŅAS

3

Pabeigs memoriālo
sienu Svētbirzē

 Noslēgusies cenu aptauja, kurā pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» noskaidrojusi uzņēmumu, kas varētu veikt Lapskalna ielas posma no Uzvaras līdz Zvejnieku ielai apgaismojuma
rekonstrukciju. Cenu aptaujā noskaidrots, ka piedāvājumu ar viszemāko

cenu iesniegusi SIA «Mītavas Elektra», kas tad arī, visticamāk, veiks tehniskā
projekta «Apgaismojuma rekonstrukcija Lapskalna ielai posmā no Uzvaras
ielas līdz Zvejnieku ielai Jelgavā» izstrādi un realizāciju. Līgumcena, par kādu
uzņēmums apņēmies veikt darbus, ir 16 558,39 lati bez PVN. Apgaismojums
šajā Lapskalna ielas posmā ir kritiskā stāvoklī – tas ir gan morāli, gan arī tehniski nolietojies un vairs neatbilst nekādiem standartiem un priekšstatiem par
apgaismojumu. Tieši tādēļ to nolemts rekonstruēt, posmu gar Uzvaras parku
gājējiem padarot drošāku arī diennakts tumšajā laikā.

 Jelgavas biznesa inkubatorā uzņemti divi jauni uzņēmumi – SIA
«JTS» un SIA «7 Ozoli Furniture». SIA «JTS» darbosies akustisko produktu

jomā, piedāvājot savus tehnoloģiskos un dizaina risinājumus. Uzņēmuma
piedāvājums būs saistīts ar skaņas slēpšanu – skaņu studijām, akustiskajām
barjerām, šautuvēm, rūpnieciskajām telpām, arī biroja telpām. Savukārt SIA «7
Ozoli Furniture» piedāvājums saistīts ar mēbelēm. Uzņēmuma gala produkts
būs pēc klienta individuālā pasūtījuma digitāli apdrukātas mēbeles. SIA «7 Ozoli
Furniture» valdes loceklis Andris Pokulis skaidro, ka mērķis ir izstrādāt inovatīvu
interneta mājas lapu, kurā tiks piedāvātas digitāli apdrukātas mēbeles. Mājas
lapa būs aprīkota ar īpašiem rīkiem, kuri izvēlētajam produkcijas veidam nodrošinās redzamo virsmu individuālu izveidošanu. Pieejamie rīki ļaus izvēlēties
virsmas noformējumu un uzreiz to apskatīt.

 Sabiedrības integrācijas fonds līdz 25. augustam Latvijas iedzīvotājus aicina pieteikt cilvēkus vai organizācijas, kas pelnījuši
pateicību par darbu sabiedrības integrācijas jomā, Vienotības
balvai. Pieteikumus no iedzīvotājiem gaidīs līdz 25. augustam. Tos var iesniegt
personīgi, pa pastu (Sabiedrības integrācijas fonds, Brīvības iela 40 – 39, Rīga,
LV–1050) vai elektroniski, pieteikumu sūtot uz adresi: ilona.stalidzane@lsif.lv.
Plašāka informācija – fonda mājas lapā (www.lsif.lv).

 Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldē (JPRPP) pirmajā
pusgadā palielinājies izsaukumu skaits – kopā reģistrēts 3791
izsaukums, savukārt aizvadītā gada pirmajā pusgadā reģistrēti
3672 izsaukumi. Policija spriež, ka tas liecinot par to, ka iedzīvotāji vairāk uzticas policijai. Šajā laika periodā samazinājušies smagi noziegumi – laupīšanas,

Plānots, ka jaunizveidoto memoriālu, kurā būs iegravēti Jelgavas apriņķa genocīdu upuru vārdi, slepkavības un zādzības no dzīvokļiem, noziegumi, kas saistīti ar narkotiskajām
Svētbirzē atklās 23. augustā.
Foto: Ivars Veiliņš vielām. Liels darbs ieguldīts preventīvajos pasākumos sakarā ar nelikumīgu alko Ritma Gaidamoviča

mākslinieks Georgs Svikulis skaidro, ka Svētbirzē kā
Jau nākamnedēļ recentrālais elements joprojām
presēto piemiņas vietā
saglabāsies piemiņas akmens,
Svētbirzē jābūt pabet kā papildinājums tam būs
beigtai memoriālajai
memoriāls ar iegravētiem
piemiņas vietai, kurā
represijās cietušo vārdiem.
iegravēti to cilvēku
G.Svikulis skaidro, ka memovārdi, kas no Sibīrijas
riāls tiek veidots kā dzelzceļa
neatgriezās. Tā aplieuzbērums. Tas būs septiņdescinās cieņu visiem Jelmit centimetru augstumā, uz
gavas apriņķa iedzītā atradīsies granīta plāksnes,
votājiem, kas cietuši
kas veidotas kā dzelzceļa pāļi,
represijās.
uz kurām iegravēti Jelgavas
apriņķa genocīda upuru vārdi.
Viens no memoriāla autoriem «Dzelzceļš parasti ir paralēls
Jelgavas pašvaldības galvenais zemei, taču šoreiz tas nebūs

pilnīgi horizontālā stāvoklī,»
skaidro G.Svikulis. Plāksnes būs
novietotas nedaudz ieslīpi, lai
cilvēkiem vieglāk salasāms, kas
uz tām iegravēts. Mākslinieks
min, ka memoriāls tiks saukts
par «Sāpju ceļu». Tā garums
būs apmēram divdesmit metri.
Plānots, ka uz plāksnēm tiks
iegravēti aptuveni 700 Jelgavas
apriņķa genocīda upuru vārdi.
Darbus Svētbirzē veic SIA
«Aleja D». G.Svikulis vien piebilst, ka darba viņiem ir daudz
– jāpārliek celiņš, jāatjauno apstādījumi un jāiekārto arī jauna
puķu dobe.

Jaunu skatu atgūst kultūras nama Baleta zāle
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

tors Mintauts Buškevics stāsta,
ka pērn izremontēta Mazā un
Pēc divām nedēļām vaDeju zāle, gada sākumā ar
rētu būt pabeigts repašvaldības atbalstu veikts
monts kultūras nama
remonts kora telpā, bet pašlaik
Baleta zālē, 4. stāvā.
norit darbi Baleta zālē. Šīs zāles
Lielākā daļa darbu jau
remonts kopumā izmaksā aptuveikti, bet patlaban
veni 10 tūkstošus latu, kas jau
no Vācijas tiek gaidīta
bija paredzēti šā gada aģentūras
īpaša deju grīda, lai
«Kultūra» budžetā.
jau augustā atjaunoŠobrīd Baleta zālē uzlikti
tajā zālē varētu notikt
jauni iekaramie griesti, nomaipirmās baleta un deju
nīts apgaismojums, gar sienām
nodarbības.
izvietoti spoguļi un īpaši stieņi,
pie kuriem treniņos pieturēAģentūras «Kultūra» direk- ties, izbūvēta arī ventilācija.

Direktors stāsta, ka darbi
pašlaik nedaudz apstājušies,
jo tiek gaidīta speciāla baleta
zālēm paredzēta deju grīda.
Jāteic, ka divas šādas grīdas,
kas īpaši piemērotas dejotājiem
un neslīd, jau kultūras namam
ir. Tās ir pārvietojamas uz dažādām kultūras nama zālēm
– gan Lielās zāles skatuvi, gan
deju zālēm, kur notiek deju kolektīvu mēģinājumi, taču jaunā
grīda pastāvīgi atradīsies tikai
Baleta zālē.
Nosaukums zālei saglabājies
no kultūras nama pirmsāku-

No š.g. 13.augusta vēlēšanu iecirkņi Jelgavas pilsētā būs atvērti 4 stundas dienā.

miem. Tagad gan lielākoties zāli
izmanto deju studijas «Intriga»
dejotājas, taču arī tautas deju
kolektīvam «Vēja zirdziņš» šeit
reizi nedēļā notiek tieši zāles
nosaukumam atbilstošas nodarbības – baleta stunda. Ņemot
vērā telpu noslogotību, direktors atzīst, ka par mēģinājumu
vietu šī zāle kalpos arī citiem
kolektīviem.
Runājot par plāniem, direktors min, ka tuvākajā nākotnē plānots remontēt Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra telpas no
Uzvaras ielas puses.

hola realizāciju, glabāšanu, pārvietošanu – sākti 24 kriminālprocesi. Noformēti
protokoli par dažāda veida administratīvajiem pārkāpumiem – kopā 1013, no
tiem administratīvā pārkāpuma protokoli par nelikumīgu alkoholisko dzērienu
un spirta iegādāšanos, izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu – 149, bet par
narkotisko vielu lietošanu – 57. Ceļu policija reģistrējusi 76 ceļu satiksmes
negadījumus: pilsētā – 43, bet rajonā – 33. Divi cietušie no gūtajām traumām
gājuši bojā. Ceļu satiksmes negadījumos bez letālām sekām cietušas 88 personas, pilsētā – 46 (pērn 61), bet rajonā – 42 (pērn 54). Ceļu policijas darbinieki
šogad ievērojami vairāk noformējuši administratīvā pārkāpuma protokolus
– 7509 (pērn 6237). Par ātruma pārsniegšanu noformēti 1354 protokoli, par
transporta līdzekļa vadīšanu dzērumā sodīti 257 cilvēki. Sodīti arī 765 gājēji
un 329 velosipēdisti.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

SIA «Zemgales Kurjerpasts»

aicina darbā biroja vadītāju
Darba apraksts:
• efektīva biroja ikdienas darba organizēšana;
• tālruņa zvanu un informācijas aprites koordinēšana;
• personāla lietvedības kārtošana;
• atbalsts darbiniekiem dažādos ikdienas darba jautājumos.
Prasības kandidātiem:
• vēlama augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
• veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā;
• spēja patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes spējas, komunikabilitāte;
• augsta atbildības izjūta, ātrums, precizitāte un iniciatīva;
• latviešu, krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office» programmas)
un biroja tehniku;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi;
• sociālās garantijas;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Lūgums CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 15. augustam pa e-pastu:
birojs@zemgales-kurjerpasts.lv. Tālrunis 63023222.
Adrese: Driksas iela 4 - 411, Jelgava, LV - 3001

Nobalsošanas dienā, 23.augustā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti

Norādītajā laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu, būs iespēja reģistrēties balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
no plkst.7 līdz 22.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds; personas kods; adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai; iemesls, kādēļ Balsot var jebkurā Latvijas Republikas vēlēšanu iecirknī, uzrādot Latvijas pilsoņa pasi.
vēlētājs nevar balsot vēlēšanu iecirknī. Vēlētājiem būs iespēja iepazīties ar likumprojektu «Grozījums likumā
Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisija
«Par valsts pensijām»».
Iec.Nr. Objekts
Adrese
13.08.2008. 14.08.2008. 15.08.2008. 16.08.2008. 17.08.2008. 18.08.2008. 19.08.2008. 20.08.2008. 21.08.2008. 22.08.2008. 23.08.2008.
189
JELGAVAS 3. PAMATSKOLA
UZVARAS IELA 10, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
190
AĢENTŪRA «KULTŪRA»
KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6,
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
		
JELGAVA, LV-3001
191
JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
MEIJU CEĻŠ 9, JELGAVA, LV-3007
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
192
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA
ASPAZIJAS IELA 20, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
193
VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
194
JELGAVAS 2. INTERNĀTSKOLA FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
195
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
196
SIA «ZEMGAĻI»
TĒRVETES IELA 91D, JELGAVA, LV-3008
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
197
SIA «ALVIMA»
LIETUVAS ŠOSEJA 2, JELGAVA, LV-3001
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
198
MIEZĪTES BIBLIOTĒKA
DOBELES ŠOSEJA 100, JELGAVA, LV-3003 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
199
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA
AKMEŅU IELA 1, JELGAVA, LV-3004
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
200
JELGAVAS 1. INTERNĀTSKOLA INSTITŪTA IELA 1, JELGAVA, LV-3004
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
201
A/S «JELGAVAS
RUBEŅU CEĻŠ 2, JELGAVA, LV-3002
9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
BŪVMATERIĀLU KOMBINĀTS»
202
JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
203
JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA
LOKA MAĢISTRĀLE 29, JELGAVA, LV-3004 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
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zobārstniecība
Šķiet, zobārstniecība ir viena no tām retajām medicīnas nozarēm, kas jau labi sen, izveidojot ārstu
privātprakses, attīstījusies tā, lai lielas raizes pacientiem nesagādātu. Tur nedzird sūdzamies par
atalgojumu, darba kvalitāti vai «pateicībām». Taču
arī šajā jomā šādus tādus trūkumiņus saskatīt var
– piemēram, līdz šim mūsu pilsētā nebija iespējas
zobārsta palīdzību saņemt nakts stundās, ne visur
bērnus līdz 18 gadu vecumam apkalpo bez maksas.
Un varbūt vēl kāda nianse paslīd garām, tāpēc šoreiz
«Jelgavas Vēstnesis» izzina, kas notiek un mainās
zobārstniecības jomā mūsu pilsētā.

Ātrā palīdzība
sniedz tikai padomu
 Ritma Gaidamoviča

Ja brīvdienās vai nakts
laikā jums sasāpējies
zobs un palīdzību
meklēsiet, izsaucot
Jelgavas Neatliekamo
medicīnisko palīdzību, mediķi uz šādu
izsaukumu diemžēl
nebrauks un uz slimnīcu nevedīs. Būs jāizlīdzas tikai ar padomu pa telefonu.
Jelgavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas rīkotājdirektora vietniece Jeļena Čudina «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro, ka «ātrie»
cilvēkiem palīdzību, ja sāp
zobs, nesniedz. Vienīgais, kā
šādā gadījumā viņu darbinieki var palīdzēt, ir pa telefonu
dot padomus, kā rīkoties vai
kādas zāles lietot līdz ārsta
apmeklējumam, un tas arī viss.
Turklāt ar ātrās palīdzības
auto neviens netiks vests pie
zobārsta, kas tajā brīdī strādā, – cilvēkam jānokļūst paša
spēkiem. Šāds pakalpojums
vienkārši nav paredzēts. Tas
izskaidrojams arī ar to, ka
tajā brīdī var notikt daudz
nopietnāki negadījumi, kuros
mediķu palīdzība būs vairāk
nepieciešama.
Arī SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» brīvdienās un nakts
laikā palīdzību no zobārsta saņemt nevar. SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes locekļa
vietniece Solveiga Ābola atzīst,
ka ar zobārstiem brīvdienās
pilsētā ir problēmas – šādu
speciālistu ir daudz, taču nav
zobārstu, kas cilvēkiem palīdzētu brīvdienā vai nakts
laikā. Savulaik slimnīcā gan
bijušas zobārsta nakts dežūras, taču nu jau sen tās nav, iz-

ņemot auto avāriju gadījumos.
Arī zobārsti slimnīcā strādā
darba dienās no pulksten 8
līdz 16. Šajā laikā bez rindas
tiek pieņemti neatliekamie
pacienti, bet pēc pieraksta
– visi cilvēki, kam jālabo zobi.
«Mums ir viena daktere. Saprotams, ka viņa nevar strādāt
365 dienas gadā,» tā S.Ābola.
Izņēmums gan ir avārijas, kurās cietušajiem nepieciešama
zobārsta palīdzība vai steidzama operācija, tad ārste tiek
izsaukta uz slimnīcu. Kaut
arī cilvēki slimnīcā interesējas
par zobārsta pakalpojumiem
brīvdienās, šāda pakalpojuma
ieviešana nav plānota. S.Ābola
vien piebilst, ka cilvēki nereti
paši ir vainīgi pie zobu sāpēm
brīvdienās, jo visbiežāk tas
sācis sāpēt vismaz pirms trim
dienām, taču laika trūkuma
vai baiļu dēļ cilvēks nav vērsies pēc palīdzības un gaidījis
līdz pēdējam brīdim. Tāpēc
speciālisti aicina cilvēkus jau
laikus apmeklēt zobārstu, nevis gaidīt nakti vai brīvdienu,
kad teju visi zobārstu kabineti ir slēgti, vai cīnīties pret
sāpēm ar tautas metodēm un
pretsāpju līdzekļiem.
Aptaujājot vairākus zobārstniecības kabinetus mūsu
pilsētā, «Jelgavas Vēstnesis»
noskaidroja, ka rindā, lai tiktu pie zobārsta, vidēji jāgaida
divas un pat vairākas nedēļas,
ar sāpošu zobu tiek ārpus
rindas teju visās iestādēs un
privātpraksēs. Var gadīties, ka
pie kabineta durvīm jāpagaida
vien 20 – 30 minūtes. Tiesa
gan, zobārsti min, ka sabiedrība kļuvusi bezkaunīga un
šādu pakalpojumu sāk izmantot ļaunprātīgi – mānās, lai
ātrāk tiktu rindā, bet cilvēks,
kuram tiešām sāp, paliek aiz
durvīm.
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Ar sāpošu zobu naktī
uz Rīgu nebūs jābrauc
 Ritma Gaidamoviča

Bieži vien laika trūkums neļauj izdarīt
ikdienas sīkumus, kur
nu vēl ar tikko iesāpējušos zobu skriet pie
zobārsta. Labākajā gadījumā ķeramies pie
pretsāpju līdzekļiem.
Tā var vienu divas
reizes, bet, ko darīt,
ja vakars nāk virsū,
bet sāpes nemitējas?
Tagad jelgavniekiem
vairs nav jāciešas līdz
nākamajam rītam vai
pierakstam pie zobārsta, ne arī nakts
vidū jādodas uz Rīgu.
Jelgavā nu jau mēnesi
ir 24 stundu zobārstniecības kabinets – tas
gan attiecas uz ārkārtējiem gadījumiem,
nevis plānotu zobu
labošanu naktī.
Neatliekamiem gadījumiem

Jaunā diennakts zobārstniecības prakse Jelgavā atvērta
jau mēnesi. Tās zobārsts Sandis
Silinēvičs stāsta, ka vēlākā zoba
ārstēšana beigusies pulksten
22, bet nakts izsaukumi vēl
līdz šim nav saņemti, taču viņš
spriež, ka tas izskaidrojams ar
to, ka daudzi cilvēki vēl nezina
par šādu iespēju un pēc palīdzības vēršas Rīgā.
Šāds kabinets nenozīmē, ka
cilvēks nakts laikā var doties
pie ārsta, lai tas pārbauda, vai
kāds zobs nav labojams. Serviss
attiecas uz neatliekamiem gadījumiem, piemēram, cilvēkam
ap pulksten 24 neizturami sāk
sāpēt zobs un nekas nespēj
remdēt sāpes. Tad viņš dodas
uz kabinetu, apsargs paziņo
dakterim, kas tūdaļ steidzas
pie pacienta. Bet ikdienas darbs
norit tieši tāpat kā citās praksēs
– pēc pieraksta.
Te gan cilvēkam jārēķinās ar
faktu – takse par saņemto pakalpojumu dienā un naktī ir atšķirīga. Tāpēc ārsts aicina cilvēkus, ja sasāpas zobs, neiedzert
tikai pretsāpju līdzekli, bet jau
laicīgi doties pie zobārsta, lai
nebūtu jāgaida nakts, kad šis

pakalpojums maksā apmēram atrodas tikai 40 kilometru
par 30 procentiem dārgāk.
attālumā, zobārstniecība, pēc
zobārsta domām, esot atpaliTā nav baiļu istaba
kusi no galvaspilsētas piedāvāPar diennakts servisu zob- juma un iespējām. «Nav pašu
ārsts, kas ir jelgavnieks, do- jaunāko tehnoloģiju, metožu
mājis jau gana sen, jo ne reizi un ārstniecības piedāvājumu,»
vien bijis jānoklausās, ka viņa tā Sandis.
dzimtajā pilsētā nakts laikā vai
Tieši tāpēc līdztekus 24
brīvdienās cilvēkam, kuram sāp stundu servisam zobārsts pilzobs, neviens nevar palīdzēt. sētniekiem vēlas piedāvāt arī
Tie, kuriem ir auto, var braukt visu jaunāko. Tas nozīmē, ka
uz Rīgu. Ko darīt cilvēkam bez jelgavniekiem, lai protezētu
personīgā transporta līdzekļa? vai veiktu citas sarežģītākas
Tieši tāpēc radusies doma par procedūras, kas saistītas ar
24 stundu kabinetu. Tas gan zobārstniecību, nebūs jādodas
nav vienīgais iemesls. «Līdz uz citu pilsētu. Te tiek veiktas
šim esmu strādājis dažādos ka- gan ķirurģiskas iejaukšanās,
binetos gan Rīgā, gan Jelgavā, gan zobu labošana, gan zobu
taču pēc vairāk nekā divu gadu balināšana, gan protezēšana,
darba sapratu, ka manā dzim- kā arī sniegti mutes dobuma
tajā pilsētā trūkst augstvērtīga higiēnas pakalpojumi. Drīzuzobārstniecības kabineta, kurā mā tiks veikta arī implantopacientiem zobus labo ar jaunā- loģija – trūkstošā zoba aizviekajām tehnoloģijām un piedāvā tošana.
arī dažādus papildus pakalpojumus, ko līdz šim visi saņēmuši Kā izskatīsies
tikai Rīgā. Ikdienas praksē ļoti jaunā plomba
bieži saskaros ar cilvēkiem, kas
Novērošanas kameras kļūst
vēl joprojām domā, ka zobārsts populāras teju visās iestādēs,
strādā ar skaļo urbi, lielajām tagad tās ienākušas arī zobstangām un bez anestēzijas. ārstniecības kabinetos, tikai
Taču tagad viss ir citādi,» uz- veic citu funkciju – tās sniedz
sver Sandis.
vizuālu informāciju par pacienta mutes stāvokli. Ar tās
Jaunākās tehnoloģijas
starpniecību dakteris pacienLai arī Jelgava no Rīgas tam uz monitora var paradīt,

Par diennakts
servisu jelgavnieks zobārsts
Sandis Silinēvičs domājis
jau sen, jo ne
reizi vien bijis
jānoklausās,
ka viņa dzimtajā pilsētā
nakts laikā
vai brīvdienās
cilvēkam ar
sāpošu zobu
neviens nevar
palīdzēt.
Foto: JV
kādi izskatās viņa zobi, cik
lieli caurumi un kādā kvalitātē
plomba ielikta. «Ja cilvēkam
parāda un paskaidro, viņam ir
pavisam cits priekšstats, jo pats
vizuāli visu ir redzējis, un starp
pacientu un ārstu veidojas labāks kontakts,» tā Sandis.

Atšķirīgi viedokļi

Aptaujājot citus pilsētas
zobārstus par diennakts zobārstniecības servisa izveidi
un pakalpojumiem Jelgavā,
viedoklis ir atšķirīgs. Vairāki
min, ka Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai
ar pilsētas zobārstiem jau sen
vajadzējis domāt par tādiem
kabinetiem, kas strādātu gan
brīvdienās, gan būtu pieejami
naktī. Ja zobs sāp brīvdienās, cilvēkam nav kur iet.
Ārstu praksē «Anna» zobārste
Gita Balode skaidroja, ka viņu
prakses zobārsti jau apsvēruši
iespēju izveidot diennakts servisu, taču šeit vairāk saskatāmi
mīnusi nekā ieguvumi – tas
nav nedz droši, nedz izdevīgi.
«Manuprāt, mums ļoti tuvu ir
Rīga, kur nakts laikā pieejams
zobārsts, kā arī tas ir nakts
darbs, bet naktī strādāt ir ļoti
nedroši. Tad ir jāalgo apsardze.
Tas ir neizdevīgi,» skaidro
G.Balode.

Speciālisti: «Bērni prasa īpašu pieeju»
 Ritma Gaidamoviča

maksas profilaktiskā pārbaude
pie zobārsta, taču tagad tas ir
mainījies. Tikai retais kabinets
pakalpojumu bērniem sniedz par
brīvu, un bērna zobu stāvoklis ir
vecāku ziņā. Tikai viņi var izlemt,
vai bērns gaidīs garajā rindā, lai
ārstētu zobus par valsts līdzek-

ļiem, vai dosies uz privātpraksi,
kur par šādu pakalpojumu ir
Savulaik teju visos zobārstniejāmaksā.
cības kabinetos bērniem vecumā
Mūsu pilsētā sastopami gan tādi
līdz 18 gadiem zobi tika laboti bez
zobārstniecības kabineti, kuros
maksas, bērnudārzos mazajiem
bērna zobus labo bez maksas – par
par brīvu dalīja fluora tabletes,
valsts finansējumu –, gan tādi,
reizi gadā viņiem bija jāiziet bezkuros par sniegto pakalpojumu
prasa mazāku samaksu nekā
pieaugušajiem, gan tādi, kuros
neoficiāli nosaka vecuma robežas
– cik vecus bērnus pieņem.
Kāpēc gan privātprakses labprātāk izvēlas strādāt ar pieaugušajiem? Skaidrojumi ir vairāki,
pirmkārt, ne visi noslēdz līgumu
ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru (VOAVA) par
šāda pakalpojuma veikšanu, cits
neapkalpo, jo, pēc viņa domām,
tas ir finansiāli neizdevīgi, bet
trešā nianse – tas ir grūti. Lai arī
sabiedrībā visbiežāk dzirdēts, ka
bērnu zobārstniecība ir finansiāli
neizdevīga, aptaujātie zobārsti pat
«Pirmajā bērna vizītē pie zobārsta nepieciešama īpaša pieeja ne lēš, ka patiesībā, ja labi strādā, ar
tikai no vecākiem, bet arī zobārsta,» spriež medicīnas sabiedrības bērnu zobu labošanu var pat no«Optima 1» bērnu zobārste Gaida Kancēviča. Foto: Ivars Veiliņš pelnīt. Visbiežāk patiesais iemesls,

kāpēc bērni netiek apkalpoti, ir
tas, ka zobārstiem tas šķiet par
grūtu – vajadzīga īpaša pieeja katram bērnam, stipra nervu sistēma,
turklāt ārstam jāpārzina tieši
bērnu stomatoloģija. Tāpēc nereti
vairākās privātpraksēs zobārsti izvēlas vieglāko ceļu – strādā tikai ar
pieaugušajiem vai arī bērniem, kas
jau sagatavoti zobārsta apmeklējumam. «Ar pašiem mazākajiem,
kas pirmo reizi dodas pie zobārsta,
ir ļoti grūti strādāt, jo viņi vēl
nezina, kas ir zobārsts. Pirmā
vizīte prasa stiprus nervus un
īpašu pieeju ne tikai no vecākiem,
bet arī zobārsta, jo bērns ir jāsagatavo kaut kam tādam,» spriež
medicīnas sabiedrības «Optima 1»
bērnu zobārste Gaida Kancēviča,
kas jau teju visu mūžu nostrādājusi par bērnu zobārsti. Tieši tāpēc
daktere aicina vecākus sagatavot
bērnus pirmajam zobārsta apmeklējumam, taču nekādā gadījumā
viņa neiesaka vadīties pēc savas
bērnības pieredzes – mūsdienu
zobārstniecības instrumenti ir ļoti

moderni un kvalitatīvi. «Vēl arī vecākiem lūgums mājās un kabinetā
pie zobārsta nestāstīt, ka šeit neko
nedarīs, tādējādi izvairoties no
atbildības. Bērns to ieņem galvā
un tic, ka viņam neko nedarīs, jo
mamma taču tā teica, līdz ar to
ārstam rodas grūtības,» piebilst
zobārste. Ir atšķirība, vai zobārsts
strādā ar 1,5 gadus vecu bērnu vai
pieaugušo, kurš visu saprot.
Medicīnas sabiedrība «Optima
1» ir viena no tām pilsētas iestādēm, kurā zobi tiek salaboti lielākajai daļai pilsētas bērnu. Un šis
pakalpojums līdz pat 18 gadiem
ir bez maksas – pakalpojumu
sedz valsts, taču pēc pieraksta vai
neatliekamos gadījumos pieņemti
tiek arī pieaugušie. G.Kancēviča
atzīst, ka pieprasījums pēc bērnu
zobārsta ir ļoti liels. Iestādes
rīkotājdirektore Ingrīda Budrēvica skaidro, ka pieprasījums ir
tik liels, ka nācies iekārtot otru
kabinetu, lai varētu apkalpot
visus pacientus, taču rindas tas
nemazina.

Lielākoties līgumu ar VOAVA
par bērnu apkalpošanu bez maksas noslēdz vairums kabinetu,
taču viņu ziņā paliek tas, vai ar
tiem strādā, vai ne. G.Kancēviča
atzīst, ka ar bērniem strādāt ir
daudz patīkamāk nekā ar pieaugušajiem. «Ir jauki, ja tev iedod
buču uz vaiga, vēlas samīļot,
izstāsta savu dzīvi, kamēr labo
bērnam zobiņus,» smaidot stāsta
zobārste.
Mūsu rīcībā esošā informācija
liecina, ka attiecībā uz bērnu
zobārstniecību ir vēl kāds aspekts
– nereti zobārsti pieņem bērnus
bez maksas, bet, ja gadās kāds
mazāks, nepaklausīgāks pacients,
viņi to nosūta uz citu zobārstniecības kabinetu, lai tur ar viņu
tiek galā, tādējādi atvieglojot savu
darbu.
Uzzināt par tiem zobārstniecības kabinetiem, kuros zobus
bērniem labo bez maksas, var, zvanot pa tālruni 63007085 VOAVA
Jelgavas nodaļas Līgumu daļas
vecākajai speciālistei.
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Trīs gadus eksāmenus kārtos ar BMW
 Anna Afanasjeva

BMW pirmās sērijas
automašīnu izmantošana autovadītāju
eksāmenos nākamos
trīs gadus palielinās šīs
markas auto noietu.
Jau pirmajās dienās pēc
to nonākšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas
nodaļas rīcībā BMW
mašīnas iegādājušās
divas pilsētas autoskolas. Tiek prognozēts, ka
agrāk vai vēlāk apmācībām BMW iegādāsies
lielākā daļa autoskolu.
Automašīnu dīleri neslēpj, ka viņiem, uzvarot konkursā, svarīgi ne
vien kāpināt noietu, bet
arī celt brenda imidžu.
CSDD Jelgavas nodaļā pirmie
divi BMW 118 markas eksāmenu
automobiļi nonāca jūlija beigās.
Šonedēļ automašīnu nomaiņa ir
pabeigta. Pašlaik nodaļas rīcībā
ir četras BMW automašīnas un
viena «VW Golf», ko CSDD nomā
no 2007. gada.
Pēc informācijas par to, ka
CSDD eksāmenu automašīnas
nākamos trīs gadus būs BMW,
autobraucēju un arī kājāmgājēju
vidū uzvirmoja kaislības. Vieni
šausminājās, kā tas iespējams, ka
tagad pat eksāmeni būs jākārto
ar trako skrējēju mašīnām. Savukārt citi pieļāva, ka savā ziņā
tas nemaz nav slikti un ikvienam
jaunajam autovadītājam jāizmēģina BMW. Iegādājoties savu
BMW, vairs nebūšot vēlēšanās
nemitīgi likt lietā visus tās zirgspēkus. Attīstītajā pasaulē BMW
gan iegādājas cilvēki, kas sasnieguši noteiktu turīgumu. Vien pie
mums nez kāpēc šī marka saistās
ar «gonkošanu».
Vēl citi pauda neapmierinātību,
ka atšķirībā no citām automašīnām BMW ir aizmugures piedziņa, līdz ar to tās vadīšana prasa
noteiktas iemaņas. Savukārt citi

BMW mašīnām aizmugurē izvietotas uzlīmes, kas citiem satiksmes dalībniekiem dara zināmu: ar šo auto kārto eksāmenu.

Tā kā eksāmenu mašīnas «lauž» astoņas stundas dienā, turklāt katrs braucējs savā stilā, CSDD
Foto: JV
speciālisti cer, ka BMW bojājumu būs mazāk nekā līdz šim nomātajām «Toyota».
domā, ka nav slikti izmēģināt
BMW sānslīdes iespējas. Tiesa,
eksāmena laikā diezin vai kāds
atļausies riskēt un nodarboties
ar izmēģinājumiem.

Braucējs nokārtos
neatkarīgi no mašīnas

CSDD Jelgavas rajona nodaļas priekšniece Evita Pļavniece
un viņas kolēģi – braukšanas
eksāmenu inspektori – domā, ka
mašīna nav noteicošais pārbaudījuma nokārtošanas faktors. Ja
cilvēks ir braucējs, viņam nav
būtiskas atšķirības, ar kādu auto
tas tiek darīts.
«Jelgavas Vēstnesis» CSDD
nodaļā pabija, kad pretendenti ar
BMW braukšanas eksāmenu kārtoja pirmo dienu. Rezultāti kādas
īpašas atšķirības neatklāja. Gan
to vidū, kas eksāmenu kārtoja ar
jaunajām BMW mašīnām, gan ar
līdzšinējām «Audi» un «VW Golf»,
bija tādi, kam uz CSDD nodaļu
nāksies doties vēlreiz. Jelgavniece
Inga braukt mācījusies ar «Ford»
automašīnu. Kārtot eksāmenu ar

BMW jauniete nav vēlējusies un
viņai paveicās – dators noteica,
ka Inga pārbaudījumā brauks
ar «VW Golf». Tomēr pirmajā
reizē pie tiesībām viņa netika. Inspektors Boriss Bērziņš jaunieti
raksturo kā labu braucēju, tomēr
uzmanības trūkuma dēļ savākts
par daudz – 15 – soda punktu.
Kaspars no Bauskas eksāmenu kārtoja ar BMW. Arī viņš
pirmajā piegājienā pie tiesībām
netika. Laikam tāpēc, ka ar šādu
pārliecību nācis uz braukšanas
prasmes pārbaudi. Traucējis tas,
ka, būdams baušķenieks, sevišķi
labi nav pārzinājis Jelgavas ielas.
Pats mācījies braukt ar gadus 20
vecu «Audi 80». «Bet BMW ir
laba, man patīk, figūras ļoti viegli
izbraukt, labas manevrēšanas
spējas, bez problēmām mazajā
laukumā iespējams apgriezties.
Atšķirība tā, ka jaunā izlaiduma
mašīnas ir daudz jutīgākas. Šim
jaunajam auto bija grūti pārslēgt
ātrumus, jo atspere vēl ļoti stipra.
Citādi – nekādu problēmu. Būtu
ērtāk, ja arī pirms eksāmena būtu
iespēja pabraukt ar tādu pašu vai
līdzīgu mašīnu,» spriež puisis.

nājumā, piemēram, ar «Toyota»
ar BMW ir viegli uzsākt kustību.
Tāpat šī mašīna vadītājam daudz
«pasaka» priekšā, piemēram, uz
paneļa redzams, kurš pārnesums
ieslēdzams. Tiesa, tā kā eksaminējamie samērā maz skatās
uz kontroles paneli, daudzi to
nav ievērojuši. Ja pretendents

domāts degvielas ekonomijai.
Līdz šim nevienai mašīnai šāda
iespēja nav bijusi. Eksāmena
kārtotājus par to informē, un tas
neizraisot papildus emocijas. Autovadītājiem ar stāžu šādā brīdī
gan visbiežāk gribas ķerties pie
aizdedzes atslēgas.
Uz jautājumu, vai pareizāk nebūtu braukšanas prasmi apgūt ar
automašīnu, ar ko vēlāk brauks
ikdienā, nevis ar to, ar ko kārtojams eksāmens, inspektori atzīst,
ka diezin vai vienmēr iespējams
nodrošināt mācīšanos ar konkrētās markas auto. Cilvēku skaits,
kam automašīna ir vēl pirms auto

«Ir kļūdas, ko šī mašīna piedod. Ar BMW ir viegli uzsākt kustību.
Tāpat šī mašīna vadītājam daudz «pasaka» priekšā, piemēram,
uz paneļa redzams, kurš pārnesums ieslēdzams. Ja pretendents
ir sagatavots, viņam vienalga, ar kādu mašīnu eksāmenu kārtot,» uzskata CSDD inspektors Dainis Priednieks.

Ir lietas, ko pasaka priekšā, ir sagatavots, viņam vienalga, vadīšanas prasmes apgūšanas,
un kļūdas, ko piedod
ar kādu mašīnu eksāmenu kār- nav liels. BMW kā pirmo auto

Pēc jauno automašīnu saņemšanas tās vispirms izmēģinājuši
CSDD inspektori. Viņi tās atzinuši par ļoti pieņemamām, jo
braukšana esot viegla. Arī klientu
atsauksmes esot pozitīvas, eksāmena kārtotājus mašīnas dēļ
nepārņemot bailes vai izbrīns.
Runājot ar kolēģiem CSDD nodaļās, kur eksāmenus ar BMW sāka
kārtot nedēļas divas agrāk, arī
saņemtas labas atsauksmes.
Inspektori stāsta, ka eksāmenu
«BMW ir labas manevrēšanas spējas, ar to ir vieglāk izbraukt rezultāti esot pat labāki. «Ir kļūfigūras,» domā CSDD inspektors Vilnis Biķernieks.
das, ko šī mašīna piedod. Salīdzi-

tot,» uzskata Dainis Priednieks.
Vilnis Biķernieks papildina, ka
mašīnai ir labas manevrēšanas
spējas, ar to ir vieglāk izbraukt
figūras. Tā kā auto aprīkots ar
elektroniku, eksāmena kārtotājs
nejūtot atšķirību starp priekšējo
un aizmugures piedziņu, arī
ziemā aprīkojums nepieļaušot
sānslīdes.
Salīdzinot ar citiem auto, BMW
118, stāvot krustojumā neitrālajā
pārnesumā, noslāpst. Tiklīdz
jāuzsāk kustība, nospiežot sajūgu, mašīna pati iedarbinās. Tas

Ko par jaunajiem BMW saka autoskolas?
Gints Jumiķis no autoskolas
«Stnig» sākumā pauž, ka auto
markai lielas nozīmes nav, jo
cilvēks ar braucēja spējām pratīs
vadīt jebkuru mašīnu. Protams,
katrai tomēr ir savi knifi, kas jāzina. Lēmumu iegādāties BMW
mācību auto viņš pamato ar
nepieciešamību to iepazīt un izjust. Tūlīt gan viņš arī piebilst, ka
iespējai izmēģināt automašīnu,
ar kuru jākārto braukšanas eksāmens, ir liela nozīme. Līdzšinējā
pieredze liecinot, ka kursantiem,
kas to darījuši, pārbaudījumā esot
labāki rezultāti.
G.Jumiķis arī pauž cerību, ka
autoskolas, kuru rīcībā būs ek-

sāmenu auto, potenciālie klienti
izvēlēsies vairāk. Arī turpmāk autoskola iegādāšoties automašīnas, kas
uzvarējušas CSDD konkursā.
Līdzīgu domu par dzīves atvieglošanu topošajiem autovadītājiem
un eksāmenu kārtotājiem pauž
«Autoamatnieka» vadītājs Andris Ansons: «Mūsu rīcībā ir dažādu marku
mācību mašīnas. Tagad arī BMW, lai
pirms braukšanas eksāmena mūsu
kursanti var iepazīties ar šīs mašīnas
niansēm.»
Kaspars Mālers no autoskolas
«Mustangs» lēš, ka ar laiku braukšanas apmācībām nāksies iegādāties
BMW, līdzīgi kā pielāgojoties līdz
šim. Viņš ievērojis, ka apmēram

puse kursantu vadīšanas prasmi
izvēlas apgūt ar automašīnu, ar
ko cilvēks pārvietosies pēc tiesību
iegūšanas. Bet tie, kas grib ātrāk
nokārtot braukšanas eksāmenu,
priekšroku dod CSDD rīcībā esošajām
markām.
Tehniskās autoskolas vadītājs Mihails Kohans neslēpj, ka ar jaunākām
un modernāk aprīkotām automašīnām braukšanas pārbaudījumu
kārtot ir patīkamāk un vieglāk. Taču
tāpēc vien mācību mašīnu markas
speciāli netikšot mainītas. «Pēc
trīs gadiem būs cits konkurss, cita
eksāmenu mašīnas marka. Uz trim
gadiem pirkt BMW ir par dārgu, neatmaksājas. Tāpēc mēs izvēlēsimies

auto ar līdzīgiem parametriem,»
atklāj M.Kohans. «Zināmu stresiņu
eksāmenu licējiem tas varētu sagādāt, tomēr īpašām problēmām nevajadzētu būt. Iepriekšējie trīs gadi
parādīja, ka vismaz puse eksāmenu
noliek neatkarīgi no automašīnas
markas. Apmēram 20 procenti cilvēku ir ļoti uztraukušies un viņiem
ar pirmo reizi pārbaudījumu ir grūti
nokārtot.»
Autoskolu pārstāvji piekrīt, ka
BMW nav tās lētākās mašīnas,
tāpēc šīs markas iegāde budžetā
iecērt zināmu robu. Ir arī tādi, kas
spriež, ka autoskolām braucamie
jāatjauno regulāri, tālab palielinātie izdevumi ir nosacīti.

reti kurš iegādāsies. Parasti, lai
nokārtotu tiesības, pretendenti
izmēģina braukšanu ar vairākām
automašīnām.
Atšķirībā no iepriekšējām automašīnām BMW aizmugurē
izvietotas uzlīmes, kas citiem
satiksmes dalībniekiem dara
zināmu: ar šo auto tiek kārtots
eksāmens. «Tas ir būtiski. Ja
cilvēkam kaut kas neizdodas,
redzot šo uzlīmi, citu automašīnu
vadītāji uzreiz nesignalizē, kā tas
bija ar līdzšinējām mašīnām,»
ievērojusi E.Pļavniece.

CSDD inspektori spriež, ka
braukšanas eksāmena nokārtošana lielā mērā atkarīga no
sagatavotības autoskolā. CSDD
nodaļas vadītāja E.Pļavniece
trūkumu saskata faktā, ka auto
apmācību instruktori pārsvarā ir
nevis algoti darbinieki, bet individuālie komersanti. Līdz ar to nav
cilvēka, no kā prasīt atbildību. Arī
instruktora reitinga nokrišanās
zem 50 procentiem neko daudz
nenozīmē. CSDD cer, ka autoskolu atbildību vairos gaidāmās
izmaiņas, kas paredz, ka jau no
nākamā gada instruktoriem jābūt
algotiem darbiniekiem. Tā vairāk
izkristalizēsies, kuram piemīt
spējas iemācīt citam braukšanas
prasmes un kurš šim darbam nav
piemērots.
Jautāti par BMW markas automašīnu noieta kāpumu, inspektori teic, ka iegādāties šīs markas
auto vai ne ir katras autoskolas
brīva izvēle. Bet interese ir. Jau
pirmajās dienās arī autoskolu
instruktori ieradušies iepazīties
ar jaunajām eksāmenu mašīnām,
vērtējuši gabarītus, iespējas izbraukt figūras. Divas autoskolas
– «Stnig» un «Autoamatnieks»
– uz karstām pēdām jau iegādājušās šīs pašas sērijas BMW mācību
automašīnas. Tā kā tās ražo no
2004. gada, daļa iegādāsies lietotus auto.
E.Pļavniece piekrīt, ka autoskolās ir vērojama tendence
iegādāties tādas pašas markas
automašīnas, kas ir eksaminētāju rīcībā. Tādējādi acīmredzot
tiek cerēts uz lielāku klientu
pieplūdumu. Auto marka gan
vēl negarantē rezultātus, pietiekami liela pretendentu interese
bijusi arī par autoskolām, kas
līdz šim nepiedāvāja apgūt
braukšanu vienīgi ar «Audi»,
«VW Golf» vai «Toyota» markas
mašīnām, ar ko līdz šim bija
jākārto braukšanas eksāmens
CSDD. Inspektori arī ievērojuši, ka naudas taupības nolūkā
daudzi pie autoskolu instruktoriem nobrauc tikai obligātās
stundas.

Noiets un imidžs –
dīlera «zaķi»
SIA «BM auto» korporatīvās un
diplomātiskās tirdzniecības pārstāvis
Ģirts Dzeguze neslēpj, ka piedalīšanās CSDD konkursā saistīta ar diviem
mērķiem – ne vien ar nolūku kāpināt
automašīnu pārdošanu, bet arī celt
brenda imidžu. Iepriekšējo trīs gadu
pieredze apliecina, ka konkursa ietekmē aug pieprasījums pēc CSDD
rīcībā esošajām automašīnām. Tas
saistīts gan ar mācību mašīnu pieprasījumu no autoskolām, gan pašu
CSDD iepirkumu. Apstākļos, kad pieprasījums pēc jauniem auto ir būtiski
samazinājies, uz trim gadiem iznomāt
48 automašīnas ir daudz.

Uz iebildi, ka BMW marka nevienam
liekus komentārus neprasa, dīleru
pārstāvis norāda, ka ikvienam ik pa
laikam par sevi ir jāatgādina. Eksāmenu auto piedāvājumu viņš vērtē kā
specifisku: «To realizējot, par peļņu tiek
domāts vismazāk, vairāk par imidžu.»
Uz jautājumu, kā CSDD konkursā,
kur izdevīgākais piedāvājums par 75
procentiem bija atkarīgs no cenas,
varēja uzvarēt viena no dārgākajām
auto markām, Ģ.Dzeguze skaidro, ka
iznākumu noteica nevis pārdošanas
cena, bet cena, par kādu operatīvajā līzingā nodoto automašīnu tās ražotājs
termiņa beigās piedāvā atpirkt.
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pašvaldības policija
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«Telefonakcija nav jāgaida – par nebūšanām jāinformē nekavējoties»
 Sintija Čepanone
Pašlaik Jelgavas Pašvaldības
policija piedzīvojusi virkni pārmaiņu, lai optimizētu iestādes darbu.
Daudzas no tām savu efektivitāti jau
apliecinājušas. Piemēram, pašlaik
pašvaldības policisti strādā nevis
24 stundas, bet gan 12; apvienojot
Patruļpolicijas nodaļu, Satiksmes
uzraudzības nodaļu un Sabiedriskās
kārtības un drošības uzraudzības
nodaļu, izveidota Patruļpolicijas
vienība, kas daudz efektīgāk ļauj
koordinēt Pašvaldības policijas darbu; kopš 1. jūlija izveidotas jaunas
iecirkņu inspektoru štata vienības,
un tas ļauj pastiprinātu uzmanību pievērst tam, kā pilsētā tiek
ievēroti saistošie noteikumi; ielās
patrulējam var manīt arī policistus,
kas pārvietojas kājām – kājnieku
postenis, izvērtējot kopējo situāciju,
pašlaik izveidots Driksas ielā, un tas
likumsargiem daudz pamatīgāk ļauj
kontrolēt pilsētā notiekošo.
Jāpiebilst, ka katru dienu patruļās
dodas 16 policisti, tādējādi diennaktī
par sabiedrisko kārtību gādā 32
likumsargi.
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags atklāj, ka plānots
izveidot arī Pašvaldības policijas Uzticības tālruni – pašlaik vairs atlicis
atrisināt tehniskas problēmas, līdz
tālrunis varētu sākt darboties. Taču
viņš uzsver, ka arī pašlaik Pašvaldības policija iedzīvotājiem pieejama
24 stundas diennaktī.
«Sabiedriskā kārtība, piemēram, Lapskalna, Blaumaņa
ielā, netiek ievērota, īpaši tas
redzams ziemas periodā – ielas
netiek ne tīrītas, ne kaisītas,
karogus vieni izkar, citi ne.
Esmu zvanījis Pašvaldības
policijai, taču viņu vienīgā
atbilde ir: nāciet un rakstiet
iesniegumu. Kāpēc nepieciešams iesniegums, ja policijas
uzdevums pirmām kārtām ir
nodrošināt sabiedrisko kārtību
– pašiem braukāt patruļās un
novērst pārkāpumus?! Manuprāt, policisti vienkārši negrib
uzņemties atbildību...» pauž
Baloža kungs.

nodaļas priekšniece Irēna Berkolde
noliedz, ka inspektori uz iedzīvotāju sūdzībām reaģē vien tad, kad
saņemts iesniegums – pietiek arī ar
to, ka sūdzība reģistrēta pa telefonu.
Tas attiecas gan uz netīrītām ietvēm, gan karogu neizkāršanu.
«Jāpiebilst, ka no 1. jūlija Pašvaldības policijā izveidotas jaunas
štata vienības – pilsētas iecirkņu
inspektori, kuru galvenais uzdevums ir kontrolēt, kā tiek ievēroti
pašvaldības saistošie noteikumi.
Tādējādi šīm lietām jau tiek un arī
tiks pievērsta vēl lielāka uzmanība
un vainīgie saukti pie atbildības,»
papildina Viktors Vanags.
«Esmu lasījis, ka pašlaik noteikumos paredzēts: vedot suni
pastaigās, viņam nav nepieciešams uzpurnis. Manuprāt, šī
situācija ir absurda – pats esmu
cietis no suņu uzbrukuma, par
šādiem gadījumiem vēstīts plašsaziņas līdzekļos. Kāpēc mūsu
pilsētā valda šāds absurds?!»
jautā Baloža kungs.
Patiešām uzpurnis sunim vairs
nav nepieciešams – to paredz Ministru kabineta noteikumi, taču viņam
ir jābūt pavadā. Par suni pilnībā
atbildīgs ir tā īpašnieks. Uzpurnim
jābūt vien tad, ja saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu suns atzīts
par bīstamu. Strādājam saskaņā ar
likumu.
«Pumpura ielā 1 jau ilgāku
laiku ir nekopts īpašums. Zemesgabala īpašnieks līdz šim
nav darījis neko, lai to sakoptu
– teritorijā mētājas zari, zāle
nav nopļauta... Esam vērsušies
Pašvaldības policijā, taču, šķiet,
nekādas rīcības nav bijis, jo situācija nav mainījusies,» stāsta
jelgavnieks.
Irēna Berkolde atklāj, ka šis
zemesgabals pašvaldības policistu
redzeslokā jau nonācis agrāk, tādēļ
tam uzmanība tiek pievērsta. «Zemesgabals Pumpura ielā 1 ir pļava.
Pēc saistošajiem noteikumiem,
tā jānopļauj vismaz divas reizes
sezonā, kas arī tiek darīts,» viņa
klāsta, ka patruļas laikā nekoptais
īpašums tika fiksēts, atrasts arī tā

Īpašums Pumpura ielā 1 pašvaldības policistu redzeslokā jau
nonācis iepriekš. Pašlaik viņi tam pievērš pastiprinātu uzmanību,
uzraugot, vai saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
pļavu īpašnieks nopļauj vismaz divas reizes sezonā – līdz 23. jūnijam un līdz 15. septembrim.
«Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, ja ziemā
tīrīta netiek ielas braucamā daļa, par
to atbildīga ir pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība», savukārt par
gājēju ietvēm – namu apsaimniekotājs daudzdzīvokļu namos un īpašnieks privātmājās. Patruļas izbrauc
ik dienu, un, ja vien šāds pārkāpums
pamanīts, pārkāpējs tiek saukts pie
atbildības. Ja policisti redz, ka iela
tiešām nav ne tīrīta, ne kaisīta, tad
vispirms atbildīgais tiek brīdināts
– inspektori sastāda priekšrakstu,
savukārt pēc tam pārbauda, vai nebūšanas novērstas,» Patruļdienesta

īpašnieks, kas tika brīdināts par
pārkāpumu. Šī teritorija pēc pāris
dienām nopļauta. «Saskaņā ar pašvaldības sasitošajiem noteikumiem,
zemesgabals jānopļauj vismaz divas
reizes sezonā – līdz 23. jūnijam un
līdz 15. septembrim. Pirms Jāņiem
tas tika izdarīts,» Patruļdienesta
nodaļas priekšniece atklāj, ka šī
teritorija tāpat kā citas pilsētā
tiks apsekotas arī vasaras beigās.
Pirms 15. septembra īpašniekus
brīdinās, pēc tam – pārbaudīs, vai
teritorija tiešām sakopta, savukārt,
ja tas nebūs izdarīts, īpašnieks tiks
sodīts. «Sods pārkāpuma vietā bez

Pašvaldības policijā šogad
reģistrētie iesniegumi:

Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieku un iedzīvotāju
sadarbībā vēl aizvien ir plaisas – to «Jelgavas Vēstnesis» secināja telefonakcijas laikā, kurā uz jelgavnieku
jautājumiem atbildēja Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags un Patruļdienesta nodaļas priekšniece
Irēna Berkolde. Kaut arī likumsargi uzsver, ka dara visu
iespējamo, lai pilsētā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāji norāda uz neizdarībām gan satiksmes
uzraudzības, gan saistošo noteikumu neievērotāju
sodīšanā. «Telefonakcijas laikā esam uzzinājuši par
daudzām problēmām, taču iedzīvotājus lūdzam par
tām ziņot ne tikai tad, kad aicina redakcija, bet arī
ikdienā. Lai Pašvaldības policijas darbinieki varētu
reaģēt uz nebūšanām un tās novērst, pirmām kārtām
par tām mūs jāinformē,» norāda V.Vanags, atgādinot
Pašvaldības policijas telefonnumuru – 63028550.
protokola sastādīšanas, izsniedzot
kvīti, ir līdz 10 latiem, savukārt,
sastādot administratīvā pārkāpuma
protokolu, ko izskata domes Administratīvā komisija, – līdz 50 latiem,»
viņa norāda.
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags akcentē, ka iecirkņu inspektori pilsētas teritoriju,
lai fiksētu nekoptos zemesgabalus,
apbraukā regulāri. Jau pašlaik par
šādiem pārkāpumiem iedzīvotājiem,
kas nav sakopuši savu īpašumu,
tostarp nopļāvuši zāli, dienā sastāda
vidēji desmit priekšrakstus.
«Kāpēc mums jāpacieš nekārtības daudzdzīvokļu namu
pagalmos? Tur ir tik daudz automašīnu, ka man, pensionārei,
ir grūti iet! Piemēram, pagalms
Mātera ielā 63, kur vakaros un
naktīs novietotas pat 32 mašīnas. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēts
attālums, kādā auto drīkst novietot no kokiem un krūmiem,
taču pagalmos to vispār neņem
vērā – mašīnas nobraukājušas
kastaņu saknes, šie koki taču
aizies bojā! Bet Pašvaldības
policija šajā pagalmā vispār
nav manīta,» klāsta Broņislava
Zvīdriņa.
Gan Viktors Vanags, gan Irēna
Berkolde, komentējot šo situāciju,
norāda, ka problēmas ar automašīnu novietošanu aktuālas ir ne
tikai Mātera ielas 63, bet arī citos
daudzdzīvokļu namu pagalmos.
«Mēs tam pievēršam pastiprinātu
uzmanību – ik dienas automašīnu
īpašnieki par šādiem pārkāpumiem
arī tiek sodīti, taču šajā ziņā ir būtiskas problēmas, kuras atrisināt nav
mūsu spēkos vien,» V.Vanags vērš
uzmanību uz to, ka pilsētā ir daudz
pagalmu, kuros koku saknes ne tikai
ir nobraukātas, bet pat noasfaltētas,
tādēļ nereti rodas strīdīgas situācijas
– inspektori ir vai nav tiesīgi sodīt
autovadītājus, kas mašīnas novietojuši it kā uz koka saknēm. Viņam
piekrīt arī I.Berkolde, norādot – kaut
arī saistošie noteikumi paredz, ka
transportlīdzekli aizliegts novietot
zālienos, kā arī tuvāk par 2,5 metriem no kokiem un 1,5 metriem no
krūmiem, izņemot vietas, kur ierīkotās stāvvietas vai ielu brauktuves,
noteikumu ievērošanu kontrolēt ir
grūti. Viņi ir vienisprātis, ka šim
jautājumam beidzot jāpievēršas arī
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem – proti, pagalmi jāsakārto tā,
lai nerastos pārpratumi, piemēram,
par to, ir vai nav teritorija uzskatāma par zaļo zonu, kā arī atbildība
jāuzņemas pašiem transportlīdzekļu
vadītājiem. Novietojot automašīnu,
viņiem jārēķinās, lai pagalmā netraucēti varētu iebraukt operatīvais
transports, tostarp ugunsdzēsēji,
neatliekamā medicīniskā palīdzība.
«Mēs varam sodīt tos autovadītājus,
kuri mašīnu novietojuši, aizšķērsojot
ceļu, tādējādi liedzot izbraukt citai
automašīnai,» tā I.Berkolde.
Runājot par situāciju Mātera ielā
63, viņa norāda, ka nekārtību gadīju-

no fiziskām personām – 518;
no juridiskām personām – 317;
no pašvaldības iestādēm – 62.
Policisti reaģējuši arī uz 5486 izsaukumiem.
• Satiksmes uzraudzības inspektori
par mašīnas novietošanu neatļautā
vietā sodījuši 3408 autovadītājus.
• Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sodītas 980
personas.
• Ūdenspolicijas inspektori sastādījuši trīs protokolus.

mā vienkārši jāpiezvana Pašvaldības
policijai, kas noteikti reaģēs un tās
iespēju robežās centīsies novērst.
«Ne tikai Pašvaldības policija ir
atbildīga par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu. Lai šajā ziņā situāciju uzlabotu, ieinteresētai jābūt visai
sabiedrībai,» uzsver likumsargi.
«Kāpēc par mašīnai uzlīmēto
«plāksteri» jāmaksā bankā?
Kāpēc to nevar izdarīt uzreiz,
desmit latus pret kvīti iedodot
policistam. Manuprāt, tas tikai veicinātu sodu savlaicīgu
nomaksu,» likumsargiem jautā
Edgars Kots.
«Tas nav pašvaldības policistu
izdomājums, lai autovadītājiem
sarežģītu dzīvi – šādu kārtību paredz Ministru kabineta noteikumi,
norādot gan paziņojuma – protokola
aizpildīšanas kārtību, gan to, kā vei-

«Lai pašvaldības policisti būtu vēl pieejamāki
cilvēkiem,» tā Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags pamato
kājinieku patruļas izveidi
mūsu pilsētā, piebilstot,
ka, ejot kājām, likumsargi var pamanīt vēl
vairāk nebūšanu un tās
novērst.
Foto: Ivars Veiliņš
un JV
miem tur. «Taču, reaģējot uz lasītāja
ierosinājumu, policisti noteikti tam
pievērsīs pastiprinātu uzmanību,»
sola V.Vanags.
Tas pats attiecas arī uz situāciju
ar ceļa zīmēm «Stāvēt aizliegts».
«Ne jau Pašvaldības policija izlemj,

Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags
cams maksājums,» skaidro Viktors kur pilsētas teritorijā izvietot ceļa
zīmes – tas ir Satiksmes kustības
Vanags.
drošības komisijas kompetencē. Ja šī
«Tuvojoties 1. septembrim, problēma tiešām ir tik aktuāla, tad
mani satrauc situācija ielās iedzīvotājam jāraksta iesniegums
– nogriežoties no Raiņa uz komisijai vai pašvaldības aģentūrai
Pētera ielas, uz brauktuves ir «Pilsētsaimniecība», lūdzot izskatīt
nepārtrauktā līnija, kas, pro- papildus zīmju izvietošanas nepietams, nozīmē, ka tur nedrīkst ciešamību.
novietot transportlīdzekli, bet
«Mani satrauc dzērāji. Sato, kas šo aizliegumu neievēro,
īpaši rīta stundās netrūkst. tiksmes, Vasaras ielā ir vairāRezultātā šoferim, kas vēlas kas «točkas», kuras visbiežāk
nogriezties, novietotās mašīnas dzērāji apmeklē nakts stundās
liedz pārskatīt situāciju uz ceļa, un nereti turpat arī iegādāto alun tas var apdraudēt daudzo koholu izdzer. Dažs līdz mājām
skolēnu dzīvību,» novērojis And- tiek, dažs nokrīt turpat. Varbūt
ris no Pētera ielas. Viņš policistu ja Jelgavas policisti ar viņiem
uzmanību vērš arī uz situāciju netiek galā, tad jāpieaicina
Pētera un Raiņa ielā, kur vienā kolēģi no citām pilsētām?» telepusē zīmes «Stāvēt aizliegts» ir, fonakcijas laikā pauž Uldis.
Viktors Vanags norāda, ka jautātaču, no Raiņa ielas nogriežoties uz Valsts ģimnāzijas pusi, jums par tā saucamajām «točkām»
tādu nav, un rezultātā trans- ir Valsts policijas kompetencē, savuportlīdzekļu vadītājiem ir grūti kārt, runājot par iereibušajiem, viņš
izbraukt. «Varbūt pašvaldības iedzīvotājus aicina par tiem ziņot,
policisti situāciju tur varētu piezvanot Pašvaldības policijai. «Nav
mūsu spēkos izkontrolēt visas piluzlabot,» ierosina Andris.
Viktors Vanags skaidro – ja auto- sētas ielas – iespēju robežās ikviens
mašīna tiešām novietota neatbilstoši iereibušais tiek nogādāts dzīvesvietā
ceļu satiksmes noteikumiem, tās vai arī medicīniskajā atskurbtuvē
īpašnieks saucams pie atbildības. – ja cilvēks spējīgs nosaukt savu
Tiesa gan – minētais krustojums adresi, viņš tiek nogādāts mājās,
nav atzīts par problemātiskāko vietu savukārt, ja uzvedība ir neadekvāta
pilsētā un līdz šim nav saņemts arī – atskurbtuvē,» V.Vanags teic, ka
neviens izsaukums par konstatēta- inspektori reaģē uz iedzīvotāju izjiem mašīnas novietošanas pārkāpu- saukumiem, tādēļ, ja vien saņemta

informācija par kādu guļošu dzērāju,
tā tiek arī pārbaudīta un situācija
novērsta.
Ja saņemta informācija par nelegālā alkohola tirdzniecības vietām,
tā tiek nodota Valsts policijai. Tas
tiek darīts arī tad, ja pie iereibušā
konstatēts alkoholam līdzīgs šķidrums.
«Kā cīnīties ar smēķētājiem
kāpņu telpā? Dzīvoju trešajā
stāvā – lai nokļūtu līdz dzīvoklim, man ir jāiziet cauri
smirdīgam dūmu mākonim.
Kāpēc tas man jāpacieš? Es
saprotu, ka, kārtējo reizi redzot
mājas iedzīvotājus smēķējam
kāpņu telpā, man vajadzētu
izsaukt Pašvaldības policiju.
Taču saprotiet arī mani – dzīves
tad man tur vairs nebūtu. Vai
policisti paši nevarētu rīkot
reidus pa kāpņutelpām, jo tās,
kurās mēdz smēķēt, var saost
pa gabalu,» pauž Viktorija, kas
dzīvo Pasta ielā 24.
«Pašvaldības policija rīko reidus,
lai situāciju daudzdzīvokļu namu
kāpņu telpās uzlabotu, tostarp sodītu tos iedzīvotājus, kas smēķē vietās,
kur tas aizliegts. Katru dienu par
šādiem pārkāpumiem tiek sastādīti
trīs, pieci protokoli, īpaši aktuāla šī
problēma ir vakara stundās,» skaidro Viktors Vanags, gan norādot uz
problēmu, ka koda atslēgas dēļ ne
visās kāpņu telpās iespējams iekļūt.
Arī, runājot par šo lasītāja ierosinājumu, viņš iedzīvotājus aicina būt
aktīvākiem un likumsargus informēt par konstatētajiem smēķēšanas
gadījumiem kāpņu telpās. «Lasītāja
norāda, ka līdz šim to nav darījusi
tādēļ, ka baidās no iespējamām
kaimiņu represijām, taču tas ir nepamatoti – Pašvaldības policija pieņem

arī anonīmas sūdzības. Proti, ziņojot
par pārkāpumu, iedzīvotājs var
norādīt, ka vēlas palikt anonīms,
un policisti to ņem vērā,» Irēna
Berkolde piebilst – lai inspektoriem
nebūtu šķēršļu iekļūt kāpņu telpā,
kurā smēķē, iedzīvotāji aicināti arī
nosaukt kāpņu telpas kodu, ja tāds
ir. Un tādējādi arī šī kāpņu telpa
tiek iekļauta maršrutā un inspektori kārtības nodrošināšanai tajā
pievērš pastiprinātu uzmanību. Šo
situāciju uzlabot varētu arī namu
apsaimniekotāji, daudzdzīvokļu
namu vecākie.
Inspektori drīkst sodīt konkrētu
cilvēku, kas pieķerts, smēķējot
kāpņu telpā.
«Kāpēc Pašvaldības policija
nekontrolē individuālo māju
īpašniekus par atkritumu apsaimniekošanu? Viena lieta ir,
ja viņi atkritumus izmet pie
daudzdzīvokļu mājām izvietotajos konteineros, par kuru
izvešanu, protams, maksājam
mēs. Taču, piemēram, pie Tērvetes ielas 80. nama novietots
nevis atkritumu konteiners,
bet gan liela dzelzs muca. Kad
tā pilna sadzīves atkritumiem,
saimnieks to vienkārši naktī
aizdedzina. Dzīvoju Kastaņu
ielā, un ne reizi vien ir gadījies,
ka degošo atkritumu dūmi kož
acīs, nerunājot jau par to, ka
paelpot vispār nav iespējams.
Cik zinu, agrāk novērst šādas
nekārtības bija Pašvaldības policijas uzdevums. Vai arī tagad
tā ir?» atklāj jelgavniece Ilga.
«Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem dedzināt sadzīves
atkritumus ir aizliegts. Arī šajā gadījumā jāteic, ka Pašvaldības policijas
darbinieki nevar vieni apzināt visas
Kaimiņi
sūdzas, ka
Tērvetes ielā
80 ar sadzīves
atkritumiem
galā tiek visai
savdabīgā
veidā – tos
met mucā,
bet, kad tā
pilna, naktī
aizdedzina.
Pašvaldības
policija sola
noskaidrot
patieso situāciju.

vietas, kur konstatēti noteikumu
pārkāpumi, tāpēc iedzīvotājus aicina
vēl aktīvāk iesaistīties sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, par tiem
informējot policiju. Proti, ja cilvēks
redz, ka dedzina sadzīves atkritumus, ir jāizsauc Pašvaldības policija,
kas dedzinātājam ir tiesīga piemērot
sodu,» Irēna Berkolde vēlreiz uzsver,
ka Pašvaldības policija strādā visu
diennakti – ja, kā tas ir šajā gadījumā, atkritumus aizdedzina naktī un
to kaimiņmājas iedzīvotāji ir fiksējuši, nekavējoties jāzvana policijai.
Viņa stāsta, ka Pašvaldības policijas inspektori ir tiesīgi pārbaudīt
arī līgumus, kas noslēgti par atkritumu izvešanu, un to arī ikdienā
dara. «Mums ir sadarbība ar SIA
«Kulk», kas mūs informē, kurās
adresēs pilsētā nav noslēgti līgumi
par atkritumu izvešanu. Policisti šīs
ziņas pārbauda – ja līgums tiešām
nav noslēgts, inspektori sastāda
priekšrakstu ar termiņu trīs, piecas
dienas, kuru laikā līgums jānoslēdz.
Ja tas tomēr nav izdarīts, pārkāpējs
tiek sodīts ar naudassodu vai sastādot administratīvā pārkāpuma
protokolu,» skaidro Patruļdienesta
nodaļas priekšniece.
Viņa, spriežot pēc lasītājas norādītā, ka atkritumi tiek mesti
mucā, teic: visticamāk, līgums par
atkritumu izvešanu nav noslēgts
arī Tērvetes ielā 80, un to policijas
darbinieki noteikti pārbaudīs.
Taujāti par iedzīvotājiem, kuri sadzīves atkritumus izmet pie daudzdzīvokļu namiem izvietotajos konteineros, likumsargi ir vienisprātis
– labāk, ka tos izmet konteinerā,
nevis nomet kaut kur pilsētas teritorijā vai mežā. Protams, par to drīkst
sodīt, taču tikai tādā gadījumā, ja
vainīgais pieķerts pārkāpuma izdarīšanas brīdī. «Un arī šajā gadījumā
var rasties domstarpības – proti,
mums jāpierāda, ka šis cilvēks tiešām ir vainīgs, nevis, kārtīgs pilsonis
būdams, pacēlis atkritumu maisu no
ielas un nolēmis to izmest tuvākajā
konteinerā,» Viktors Vanags norāda,
ka inspektoru darbu neapšaubāmi
atvieglo arī tie iedzīvotāji, kas piefiksējuši numurus automašīnām,
kuru vadītāji regulāri izmet sadzīves
atkritumus konteineros, par kuriem
nav maksājuši, un tos dara zināmus
policistiem.
«Novēlu Vanaga kungam visu
to labāko Pašvaldības policijas
priekšnieka amatā! Mani uztrauc situācija Sudrabu Edžus

ielā pie poliklīnikas. Tur taču
ik dienas ceļu mēro veci cilvēki,
invalīdi, jaunās māmiņas ar
bērnu ratiņiem. Par laimi, pagaidām nekas slikts nav noticis,
taču, raugoties, kādā ātrumā
pa Sudrabu Edžus ielu traucas
automašīnas, pārņem bažas, ka
var notikt nelaime. Turklāt satiksmi traucē arī ielas malā gar
poliklīniku novietotās mašīnas.
Varbūt tur būtu nepieciešams
gulošais policists, kādas maksimālo braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes,» ierosina
Jānis Valdmanis.
«Vispirms jau – paldies par laba
vēlējumu. Taču, komentējot Valdmaņa kunga ierosinājumu, jāteic,
ka arī šis jautājums īsti nav mūsu
kompetencē. Par to lemj domes
Satiksmes kustības drošības komisija, apzinot un izvērtējot situāciju,
tostarp atbilstošu ceļa zīmju uzstādīšanas nepieciešamību,» Viktors
Vanags iesaka vērsties pašvaldības
aģentūrā «Pilsētsaimniecība» vai
ar rakstisku iesniegumu Satiksmes
kustības drošības komisijā.
«Daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās bieži čurā, aizdedzina avīzes, izmētā drazas.
Pašlaik gandrīz visur ierīkotas koda atslēgas, bet «kaķu
draugi» vienalga pamanās
durvis turēt atvērtas, atlauž
ejas uz pagrabu, lai dzīvnieki varētu uzturēties siltumā.
Policijas patruļas aicinām
arī lielāku uzmanību pievērst
pagalmiem, kur aizvien biežāk
sastopama pusaudžu noziedzība un huligānisms,» klāsta
Anastasija un Jevgeņijs.
«Klaiņojošus dzīvnieku problēma
mūsu pilsētā ir ļoti aktuāla, un
tam atbildīgie dienesti pievērš lielu
uzmanību, tostarp organizējot šo
dzīvnieku izķeršanu. Šajā gadījumā
nav minēta konkrēta adrese, taču
vairākkārt policistu redzeslokā ir
nonākušas daudzdzīvokļu mājas,
kurās šī problēma ir īpaši aktuāla,»
Viktors Vanags norāda: saistošajos
noteikumos paredzēts, ka apsaimniekotājs teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos
vai barošanu, viņam jānodrošina, lai
mājdzīvnieki neiekļūtu bēniņos, pagrabos... «Diemžēl nereti mūsu pilsētā
ir tā, ka apsaimniekotājs lodziņus,
piemēram, uz pagrabu noslēdz, taču
jau nākamajā dienā kāds pamanījies
tos atlauzt,» novērojis V.Vanags.

«Kaķu tantes» ne mazums raižu sagādā kā iedzīvotājiem,
tā policijai un atbildīgajiem
dienestiem. Viņas pašvaldības
saistošos noteikumus pārkāpj,
ne tikai barojot klaiņojošos
mājdzīvniekus, bet arī atlaužot
ejas uz pagrabiem un bēniņiem,
lai tajās varētu iekļūt kaķi. Iedzīvotāji ir sašutuši – kaķiem
noliktā barība karstajās dienās
smird un piesaista mušas. Tiesa
gan – līdz šim policisti ar «kaķu
tantēm» vien veikuši pārrunas,
taču šā gada septiņos mēnešos
patversmē nogādājuši 84 klaiņojošos mājdzīvniekus.
Savukārt, komentējot ierosinājumu pastiprinātu uzmanību pievērst
daudzdzīvokļu namu pagalmiem,
Irēna Berkolde norāda, ka tas tiek
darīts jau pašlaik. «Katrā pagalmā
nav iespējams izveidot policijas patruļu, tādēļ iedzīvotāji, konstatējot
sabiedriskās kārtības neievērošanu
konkrētā vietā un laikā, nekavējoties
aicināti par to informēt Pašvaldības
policiju.

vai amatpersonu sūdzības, izņemot
sabiedriskus pasākumus, kas saskaņoti ar Jelgavas domi. Tad fiziskām
personām var izteikt brīdinājumu
vai piemērot naudas sodu līdz 25 latiem, savukārt juridiskām personām
– brīdinājumu vai naudas sodu līdz
50 latiem. Viņa gan neslēpj – diemžēl
pašlaik policijas rīcībā nav speciālas
aparatūras, ar ko noteikt trokšņa
līmeni, taču, kas attiecas uz skaļas
mūzikas cienītājiem, to, vai mūzika

Pašvaldības policijas Patruļdienesta nodaļas priekšniece
Irēna Berkolde
«Kā lai cīnās ar skaļas mūzikas cienītājiem?» jautā Pēteris
un norāda, ka troksni piecstāvu
mājā nereti rada arī īrnieki,
kuri pašrocīgi dzīvoklī taisa
remontu, tostarp likvidē sienas
un maina komunikācijas.
«Arī šādos gadījumos jāzvana
Pašvaldības policijai un jānosauc
konkrēta adrese, kur tas notiek,»
Irēna Berkolde atklāj, ka sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpums
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir arī jebkāda darbība, kas
rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, ja par to
saņemtas pamatotas iedzīvotāju

tiešām traucē apkārtējo mieru, var
noteikt tīri cilvēcīgi un atbilstoši
reaģēt.
Runājot par remontiem, viņa
pirms to veikšanas plānotos darbus,
ja saņemta atļauja no Būvvaldes,
aicina saskaņot arī ar kaimiņiem,
viņus brīdinot par iespējamām
neērtībām.
«Mani satrauc situācija pie
«Pilsētas pasāžas», kur pēdējā
laikā ļoti bieži tirgošanās notiek uz soliņiem, kas paredzēti,
lai atpūstos. Tur tirgo puķes,
mellenes. Soliņi kļūst netīri,
zeme piebārstīta ar ogām,»
klāsta jelgavnieks.

Viktors Vanags norāda, ka pilsētā
ir pašvaldības noteiktas vietas, kur
drīkst veikt ielu tirdzniecību un kur
– ne. Uz šiem soliņiem tirgot tiešām
ir aizliegts un par to pārkāpējiem ir
aizrādīts. Turklāt pašlaik izveidots
Pašvaldības policijas kājinieku postenis, un maršrutā ir gan Driksas iela
gar «Pilsētas pasāžu», gan autoosta,
gan laukums pie «Vivo centra», un
inspektori gādā par sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu. Viņi arī
pārlūko pagalmus.
«Daudzdzīvokļu māju pagalmos Loka maģistrālē 1 ir
kritiska situācija. Tur ik dienu
uzturas vismaz 20 klaiņojoši
kaķi un kāda tante tos baro pat
trīs reizes dienā. Izliktā barība
ne tikai neestētiski izskatās,
bet arī smird, īpaši karstajā
laikā,» atklāj Vitos Subotjalo,
pastiprinātu uzmanību aicinot
arī pievērst arī pagalmiem,
kur naktī pulcējas jaunieši,
lietojot alkoholu un piemēslojot
apkārtni.
V.Vanags norāda, ka šis jautājums
sasaucas jau ar iepriekš uzdotajiem. Pagalms Loka maģistrālē gan
klaiņojošo kaķu, gan jauniešu pulcēšanās dēļ jau esot nonācis Pašvaldības policijas redzeslokā. «Mēs pie
atbildības varam saukt vien kaķu
barotājus, savukārt par kaķu un citu
klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu
ir atbildīgi citi dienesti, kas dara
visu iespējamo, lai šo problēmu pilsētā mazinātu,» Pašvaldības policijas
priekšnieks apliecina, ka arī turpmāk pie šo jautājumu risināšanas
tiks strādāts un iedzīvotājus vēlreiz
aicina negaidīt, kad laikraksts rīkos
telefonakciju, bet gan par pamanītajām nebūšanām nekavējoties
informēt policistus.
Arī telefonakcijas laikā saņemtās
sūdzības ir fiksētas, un Pašvaldības
policijas darbinieki pievērsīsies to
risināšanai.

8
Pirmdiena, 11.augusts
LTV 1
7.20 «Latvijas meþa stâsti».
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 582.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 34.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4832.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
11.20 «Tâda ir dzîve». Aktrises R.Razumas
dzimtas sievietes.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. Latvijai – 90.
12.35 «Pârsçðanâs». Dzejas teâtrî – R.Tagore.
12.50 «Ielas garumâ». Dârza, Morica un
Jaunsaules ielas.*
13.20 «Province». Dvçseïu pârcçlâjs Oïegs.
13.50 «Latvijas meþa stâsti».*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.10 «Degunradzis»; «Laupîtâjs». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 6.sçrija Hokejs.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 582.sçrija.
17.45 «Kopâ».*
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4833.sçrija.

19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 32.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija».* Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 Olimpiskâs ziòas.
23.25 «100 g kultûras».
23.55 «Kopâ».*

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Pludmales volejbols. Tieðraide.
4.55 Peldçðana. Tieðraide.
6.30 Rokasbumba sievietçm. 1.puslaiks.
7.15 Ðodien Pekinâ.
7.25 Rokasbumba sievietçm. 2.puslaiks.
8.10 Ðodien Pekinâ.
8.20 Pludmales volejbols.*
9.10 Ðauðana vîrieðiem.
9.30 Peldçðana.*
11.00 Ðauðana sievietçm.
11.35 Basketbols sievietçm.
Latvija – Baltkrievija. Tieðraide.
13.30 Olimpiskâs ziòas.
13.40 Peldçðana.
15.05 Volejbols sievietçm. Tieðraide.
Íîna – Polija.
16.30 Dienasgrâmata. Visu galveno pirmdienas
notikumu kopsavilkums.
17.00 Olimpiskâs ziòas.
17.10 Basketbols sievietçm.
Austrâlija – Brazîlija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Basketbols sievietçm.
Latvija – Baltkrievija.*
22.00 Teniss.
23.30 Rokasbumba sievietçm.
Zviedrija – Krievija.
1.00 Dienasgrâmata.*
2.10 Volejbols sievietçm. Íîna – Polija.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 71. un 72.sçrija.
10.05 «Laika apstâdinâtâji».
ASV piedzîvojumu filma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 44.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 30.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 15.sçrija.
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 7.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 127.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 198.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.

tv programma
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 11.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru
meistarsacîkðu Ventspils posms».
22.10 «Skrçjiens pçc miljona 8».
23.10 «Specvienîba nr.9».
Vâcijas seriâls. 8. un 9.sçrija.
1.05 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 11.sçrija.
2.10 «Zirnekïa tîklos». ASV, Vâcijas un
Kanâdas detektîvfilma. 2001.g.
4.00 «Bandidas». Francijas, Meksikas un ASV
piedzîvojumu komçdija. 2006.g.
5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 71.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 182.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 118.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.30 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 213.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 109.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17. un 18.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriâls. 7.sçrija.
21.20 «Par jaunu plastiskajai íirurìijai».
Dokumentâla filma. 2007.g.
22.25 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 2.sçrija.
23.30 «Riska zona». Raidîjums.
0.05 «Kobra 11». Seriâls. 12.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 109.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.).
Krievijas sarunu ðovs.
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 «Ziòas 22.00».
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 Erotisks seriâls; SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 12.augusts
LTV 1
7.20 «Latvijas meþa stâsti».
7.50 «Olimpiskâs ziòas».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 583.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 35.sçrija.

9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4833.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 41. un 42.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Jauna nedçïa».*
12.45 «Viss notiek».*
13.15 «Vakara intervija».*

13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 7.sçrija Mîïais Oskariòð.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 583.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4834.sçrija.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 33.sçrija.
20.30 «Panorâma».

11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.05 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.05 «Lilo un Stiès». Animâcijas seriâls.
12.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 214.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 110.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19. un 20.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 9.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 4.sçrija.

21.20 «Raðmoras skola». ASV komçdija.
22.55 Nakts ziòas.
23.10 Olimpiskâs ziòas.
23.20 «100 g kultûras».
23.50 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Pludmales volejbols. Tieðraide.
4.55 Vingroðana sievietçm.
7.30 Ðodien Pekinâ.
7.40 Peldçðana.
8.20 Ðodien Pekinâ.
8.30 Peldçðana. Tieðraide.
8.55 Rokasbumba vîrieðiem. Tieðraide.
10.30 Volejbols vîrieðiem.
12.20 Pludmales volejbols.*
13.15 Olimpiskâs ziòas.
13.25 Peldçðana. Tieðraide.
15.40 Rokasbumba vîrieðiem. Tieðraide.
17.15 Olimpiskâs ziòas.
17.25 Basketbols vîrieðiem.
Argentîna – Austrâlija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Vingroðana sievietçm.*
23.00 Volejbols vîrieðiem.
Ierakstâ divas no ðodienas spçlçm.
0.30 Dienasgrâmata.*
1.10 Rokasbumba vîrieðiem.*
2.30 Basketbols vîrieðiem.
Argentîna – Austrâlija.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 73. un 74.sçrija.
10.05 «Vçtrasputni». ASV, Lielbritânijas un
Francijas ìimenes piedzîvojumu filma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 45.sçrija.

22.20 «Matadors». ASV, Vâcijas un Îrijas
kriminâlkomçdija.
0.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19. un 20.sçrija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 110.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.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00».
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.30 Erotisks seriâls; SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 13.augusts
LTV1

13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 31.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 8.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 128.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 199.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 12.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Kroòprincis». Austrijas, Francijas,
Vâcijas un Itâlijas laikmeta drâma.
2006.g. 1.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 10.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 10.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 40.sçrija.
1.55 «Netieðs bojâjums». ASV trilleris.
4.05 «Neatskaties!» ASV trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 72.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 183.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 90.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 119.sçrija.

7.20 «Latvijas meþa stâsti».
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 584.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 36.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4834.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
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!»
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 8.sçrija Novâjçðana.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 584.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4835.sçrija.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 34.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Vienâ valodâ». Dokumentâla filma.
21.45 «Dzîvot». Andrea Boèelli koncerts
Toskânâ. 2007.g.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 Olimpiskâs ziòas.
23.25 «100 g kultûras».
23.55 «Zaïais îpaðums».*

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Pludmales volejbols.
5.25 Vingroðana sievietçm.
7.10 Ðodien Pekinâ.
7.20 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.
7.55 Peldçðana.
8.30 Ðodien Pekinâ.
8.40 Peldçðana.
9.20 Basketbols sievietçm.
Latvija – Brazîlija. Tieðraide.
11.15 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.
12.00 Ûdenspolo. Krievija pret Íînu.
13.00 Pludmales volejbols. Latvija – Ðveice.
13.50 Olimpiskâs ziòas.
14.00 Peldçðana.
16.30 Dienasgrâmata.
17.00 Olimpiskâs ziòas.
17.10 Futbols. Íîna – Brazîlija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Basketbols sievietçm.
Latvija – Brazîlija.*
22.00 Vingroðana sievietçm.*
23.30 Volejbols sievietçm.
1.00 Dienasgrâmata.*
2.00 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.*
2.35 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.*
3.15 Pludmales volejbols. Latvija – Ðveice.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 75. un 76.sçrija.
10.05 «Nindzjas sçrfotâji».
ASV piedzîvojumu filma.
11.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 46.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 32.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 9.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 129.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 200.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

19.00 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 13.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 8.sçrija.
22.00 «Eirokokteilis 2: Krievu lelles».
Francijas un Lielbritânijas
romantiska komçdija.
0.25 «Draugi 6». ASV seriâls. 11.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 41.sçrija.
1.50 «Lielais pârpratums». ASV un
Lielbritânijas komçdija. 1999.g.
3.50 «Kroòprincis». Austrijas, Francijas,
Vâcijas un Itâlijas laikmeta drâma.
2006.g. 1.sçrija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 73.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 184.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 120.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. 13.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 215.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 111.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 8.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.20 «Balsis 2». Vâcijas trilleris.

0.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 111.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.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00».
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 Erotisks seriâls; SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 14.augusts
LTV 1
7.20 «Latvijas meþa stâsti».
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 585.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 37.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4835.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 45. un 46.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «Naudas zîmes».*
12.35 No LTV videofondiem. Dzied A.Pumpure.
13.40 «Zebra».*
13.55 Starptautiskais sporta deju festivâls GE
Money Grand Prix Latvija. Rîgas domes
kausa izcîòa standartdejâs.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.25 «Futbola galaktika». Animâcijas seriâls.
8.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 9.sçrija Amnçzija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 585.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4836.sçrija.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 35.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Vissvçtâkâs Jaunavas Marijas Debesîs
uzòemðanas svçtki Aglonâ. Krusta ceïð.
24.00 Nakts ziòas.
0.15 Olimpiskâs ziòas.
0.25 «100 g kultûras».
0.55 «Manas tiesîbas».*

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.05 Futbols. Íîna – Brazîlija.*
5.55 Vingroðana vîrieðiem. Tieðraide.
7.30 Ðodien Pekinâ.
7.40 Vingroðana vîrieðiem. Tieðraide.
8.30 Ðodien Pekinâ.
8.40 Peldçðana. Tieðraide.
10.20 Rokasbumba vîrieðiem. Tieðraide.
Koreja – Islande.
11.40 Basketbols vîrieðiem.
Lietuva – Krievija. Tieðraide.
13.30 Olimpiskâs ziòas.
13.40 Peldçðana. Tieðraide.

15.40 Rokasbumba vîrieðiem. Tieðraide.
Francija – Horvâtija.
17.15 Olimpiskâs ziòas.
17.25 Volejbols vîrieðiem. Íîna – Japâna.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 Olimpiskâ studija. Tieðraide.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts
20.30 Teniss. Pusfinâls.
22.00 Vingroðana vîrieðiem.*
0.30 Dienasgrâmata.*
1.00 Rokasbumba vîrieðiem.*
2.20 Volejbols vîrieðiem.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 77. un 78.sçrija.
10.05 «Dekstera laboratorija».
ASV animâcijas filma. 1999.g.

11.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 33.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 10.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 130.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 201.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 14.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.05 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drâma.
2006.g. 1. un 2.sçrija.
0.15 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
2.15 «Baltais zelts» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2003.g.
4.00 «Eirokokteilis 2: Krievu lelles». Francijas
un Lielbritânijas romantiska komçdija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 74.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 185.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 92.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 121.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.
14.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 216.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 112.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 8.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Pagâtnes çnas». ASV trilleris. 2005.g.
0.10 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
1.10 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 112.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.).
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 «Ziòas 22.00».
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.30 Erotisks seriâls; SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 15.augusts
LTV 1
7.20 «Latvijas meþa stâsti».
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 586.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 38.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4836.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
11.15 «100 g kultûras».
11.45 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 Vissvçtâkâs Jaunavas Marijas Debesîs
uzòemðanas svçtki Aglonâ. Svçtâ Mise.
14.20 «Abi labi».*
14.55 «Top-Shop piedâvâ...»
15.10 «Galva. Pils. Sçta».
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 10.sçrija Prusaciòð.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 586.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4837.sçrija.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 36.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 3.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 Olimpiskâs ziòas.
23.25 Aglonas svçtku hronika.
0.25 Aglonas svçtku hronika. Kardinâla
J.Pujata sprediíis.

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika.
6.05 Basketbols sievietçm.
Latvija – Austrâlija. Tieðraide.
7.00 Ðodien Pekinâ.
7.10 Basketbols sievietçm. Latvija – Austrâlija.
8.00 Vingroðana sievietçm. Tieðraide.
8.30 Ðodien Pekinâ.
8.40 Vingroðana sievietçm. Tieðraide.
9.30 Peldçðana. Tieðraide.
11.00 Vieglatlçtika.
11.30 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.00 Olimpiskâs ziòas.
13.10 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.55 Peldçðana. Tieðraide.
16.15 Vieglatlçtika.
17.00 Olimpiskâs ziòas.
17.10 Vieglatlçtika.
18.20 Basketbols sievietçm.
Koreja – Baltkrievija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Basketbols sievietçm.
Latvija – Austrâlija.*
22.00 Teniss. Pusfinâls.

23.30 Vingroðana sievietçm.*
0.50 Dienasgrâmata.*
1.30 Treka riteòbraukðana.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 79. un 80.sçrija.
10.05 «Mâsas Olsenas: Dvîòu futbols».
ASV ìimenes komçdija. 1999.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 34.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 11.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 131.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 202.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.

18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 15.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Tornado». Vâcijas katastrofu filma.
22.50 «Uzvaras punkts». Lielbritânijas, Luksemburgas un ASV kriminâldrâma.
1.15 «Durvis grîdâ». ASV drâma.
3.20 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drâma. 1. un 2.sçrija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 75.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 186.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 122.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.

23.15 Nakts ziòas.
23.20 Olimpiskâs ziòas.
23.30 Rîgas svçtki 2008. Dienasgrâmata.
23.45 «Dziesma manai paaudzei».

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
8.00 Peldçðana. Tieðraide.
8.30 Ðodien Pekinâ.
8.40 Peldçðana. Tieðraide.
9.20 Basketbols vîrieðiem. Tieðraide.
Lietuva – Horvâtija.
11.15 Ðauðana vîrieðiem. Tieðraide.
11.45 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.00 Olimpiskâs ziòas.
13.10 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
14.25 Vieglatlçtika. Tieðraide.
16.50 Olimpiskâs ziòas.
17.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
17.40 Basketbols vîrieðiem.
Spânija – ASV. Tieðraide.
19.00 Olimpiskâs ziòas.
19.10 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Teniss sievietçm. Finâls.
22.30 Volejbols vîrieðiem. Venecuçla – Japâna.
24.00 Dienasgrâmata.*
0.45 Basketbols vîrieðiem. Spânija – ASV.*
2.15 Treka riteòbraukðana.*

LNT
13.30 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 217.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 113.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Vienkârði neatvairâma».
ASV un Vâcijas romantiska komçdija.
22.15 «Comedy club» (ar subt.).
23.25 «Superaìents Saimons».
ASV, Vâcijas un Beïìijas komçdija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 113.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.).
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 «Ziòas 22.00».
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Vecâs groðas» (ar subt.).
Krievijas komçdija.

Sestdiena, 16.augusts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Lidosta»; «Lîme». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Aprîïa pilieni».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 47.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «LTV zvaigznes ceïo».
12.00 «Leìendas un îstenîba. Pa van Goga
pçdâm». Dokumentâla filma.
13.00 «Dziesma manai paaudzei».*
14.00 «Omulîbu klubiòð pie Çrika Hânberga».
15.00 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 2.sçrija.
15.30 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.05 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 3.sçrija.
17.00 «Daudz laimes! piedâvâ». Dzied aktieri.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «LTV portretu izlase». Aktieri Lûriòi.
19.10 «Vides fakti».
19.40 «Grejas anatomija 3». ASV seriâls. 58.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latloto izloze.
21.10 Rîgas svçtki 2008.
Aktieru koncerts. Tieðraide.

6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 11.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 16.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Slepkavîbai pa pçdâm: Minces
Mçrfijas noslçpums». ASV ìimenes
piedzîvojumu komçdija.
12.25 «Amulets 8». ASV seriâls. 5.sçrija.
13.20 «Amerikâòu dumpinieki». ASV vesterns.
15.15 «Îstâm sievietçm ir apaïumi».
ASV traìikomçdija.
17.00 «Vecpuisis 7».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 79.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Policijas akadçmija 6». ASV komçdija.
23.00 «Vecmâmiòas puisîtis». ASV komçdija.
0.50 «Koldkrîkas nams». ASV drâma.
3.20 «Tornado». Vâcijas katastrofu filma.
5.10 «Zvçru kari». ASV un Krievijas
animâcijas filma.

TV3
5.50 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 25 un 26.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 2.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 12.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Vienkârði neatvairâma».
ASV romantiska komçdija.
11.55 «Comedy club» (ar subt.).
12.55 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.45 «Gribi tici, gribi netici». 15.sçrija.
14.45 «Absolûtâs dâmas». Humora raidîjums.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 10.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 183.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
Seriâls. 5.sçrija.
18.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
1.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «Bçthovens 3». ASV ìimenes komçdija.
22.30 «Zçni manâ dzîvç». ASV traìikomçdija.
1.00 «Zaudçts maès: Kasparovs pret datoru».
Mâkslas filma.
2.35 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.). seriâls. 49.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.
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18.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (krievu val.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Blondîne aiz stûra» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 17.augusts
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».
8.45 Aglonas svçtku hronika. Kardinâla
J.Pujata sprediíis.*
9.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
9.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 48.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Aglonas svçtku hronika.*
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Zonnenfeldu ìimene. Notikums ar
mammu». Mâkslas filma.
15.05 «Dabas grâmata».
15.35 «Juniors TV».
16.05 «Vertikâle».
16.35 Redzes atmiòa. «Ita». Dokumentâla filma.
17.30 «Etnosi».*
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Ielas garumâ». Vienîgâ mâja ielâ.
19.10 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.40 «Brâïi un mâsas». Seriâls. 14.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Tâs dullâs Paulînes dçï». Komçdija.

21.55 Rîgas svçtki 2008. Uguòotâju sacensîbas
un salsas ballîte. Tieðraide.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 Olimpiskâs ziòas.
23.20 Rîgas svçtki 2008. Dienasgrâmata.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 23.sçrija.

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. Maratona finiðs. Tieðraide.
5.35 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
6.45 Pludmales volejbols sievietçm.
8.10 Peldçðana.
8.30 Ðodien Pekinâ.
8.40 Peldçðana.
9.20 Basketbols sievietçm.
Latvija – Koreja. Tieðraide.
11.15 Ðauðana vîrieðiem. Tieðraide. Ðauðana ar
mazkalibra ðauteni 50 metru distancç.
11.50 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.45 Olimpiskâs ziòas.
13.55 Vingroðana. Tieðraide.
15.50 Vieglatlçtika. Tieðraide.
17.00 Olimpiskâs ziòas.
17.10 Vieglatlçtika. Tieðraide.
18.20 Basketbols sievietçm. Jaunzçlande – ASV.
19.00 Olimpiskâs ziòas.
19.10 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
20.30 Teniss vîrieðiem. Finâls.
22.30 Pludmales volejbols sievietçm. 1/4 finâls.
23.30 Dienasgrâmata.*
0.20 Peldçðana.*
1.20 Vieglatlçtika.*

LNT
6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 7. un 8.sçrija.
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma.
17.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 17.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 29.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.40 «Ja-Ja mâsiòu dieviðíie noslçpumi».
ASV liriska komçdija. 2002.g. Lomâs:
Lomâs: S.Buloka, E.Barstina, E.Dþada,
M.Smita, F.Flenegena, Dþ.Gârners.
12.50 «Pçdçjâ krauja». ASV un Kanâdas spraiga
siþeta piedzîvojumu filma. 2000.g.
Lomâs: A.Sabato jun., H.Lenhârta,
P.Maldûns, K.Kaningems.
14.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.55 «Gladiatoru varonis». Vâcijas un Austrijas
vçsturiska piedzîvojumu filma.
2005.g. Lomâs: S.Hornungs, A.Klevena,
T.Vencela, M.Miterhamera, R.Millers.
17.00 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 7.sçrija.

18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 80.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 22.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Inspektors Grauds».
LNT seriâls. 6.sçrija.
21.25 «Sahâra». ASV, Lielbritânijas, Spânijas un
Vâcijas piedzîvojumu komçdija. 2005.g.
Lomâs: M.Makonahijs, P.Krusa, S.Zâns,
L.Vilsons, D.Lindo, V.H.Meisijs.
23.35 «Nikita». ASV seriâls. 10.sçrija.
0.30 «Klementîne». ASV un Dienvidkorejas
trilleris. 2004.g.
Lomâs: Dþ.Lî, S.Sîgals, K.Hieri.
2.30 «Pluto Neða piedzîvojumi».
ASV un Austrâlijas piedzîvojumu
komçdija. 2002.g.
4.20 «Policijas akadçmija 6».
ASV komçdija. 1989.g.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Pûíu aizstâvji».
14.sçrija; «Trakais trusis un Vaukundze». 37.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas
3». 20.sçrija; «Jugio GX». 31.sçrija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 3.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bçthovens 3». ASV ìimenes komçdija.
1993.g. Lomâs: Dþ.Reinoldss,
Dþ.Svînija, Dþ.Pihlers u.c.
13.00 «Robinsoni, 2002.gads». Realitâtes ðovs.
15.45 «Absolûti ticami».
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 184.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces». Seriâls.
6.sçrija. Lomâs: T.Haèere, F.Hafmena,
M.Krosa, E.Longorija, N.Ðeridana,
B.Stronga.
18.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
2.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora ðovs.
20.30 «Âtrums». ASV spraiga siþeta filma.
1994.g. Lomâs: K.Rîvss, S.Buloka,
D.Hopers u.c.
22.45 «Bez apdoma». ASV trilleris. 1984.g.
Lomâs: Dþ.Rîds, L.Perijs, G.Roibena u.c.
0.45 «Ceïojums maìijas pasaulç. Íîna».
Dokumentâla filma.
1.45 «SMS èats».
4.15 «Absolûti ticami».
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
1.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.).* Raidîjums
par jaunumiem autoindustrijâ, kas
piedâvâ lakonisku informâciju par
autotirgus jaunumiem. Netiek aizmirsts
arî par «sapòu auto» kategoriju un
autosportu, kâ arî par satiksmes
droðîbas aktualitâtçm un nâkotnes auto
tehnoloìijâm.
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 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
18.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.

19.05 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Svîtraino reiss» (ar subt.). Krievijas
komçdija. 1961.g. Lomâs: I.Dmitrijevs,
M.Nazarova, J.Ïeonovs u.c.
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
Vajadzīgs enerģisks un zinošs

pavārs un pavāra palīgs
restorānā «Crash». CV sūtīt uz
adresi: administracija@crash.lv
līdz 14.08.08.
tel.63010005, 27180107

Pārdod vēja
ģeneratoru, 10 kW.

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

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts

Satiksmes
ielas vai
Meiju ceļa
apkaimē
pazudis
10 gadus
vecs vilku
aitu sugas suns.
Atradēju
suni lūdzam atvest uz Sapņu ielu 5 vai zvanīt
pa tālruni 29954505.

Siltumenerģijas tarifa projekta
kopsavilkums

1. Ziņas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju:
1.1. Nosaukums: LLU
1.2. Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
1.3. Sabiedriskā pakalpojuma veids: Siltumapgāde
1.4. Kontaktpersona: Ilgonis Šuksta, tālrunis 63005624
2. Tarifu līmenis un izmaiņas par katru tarifa veidu:
2.1. Spēkā esošais tarifs
no 2007.gada 1.septembra – 25,10 Ls/MWh
2.2.1. Piedāvātais tarifs
Nr. p.k.
Dabasgāzes
Dabasgāzes
Ls/MWh
tirdzniecības
apjoms gadā,
(bez PVN)
cena līdz
tūkst.nm³ no
Ls/tūkst.nm³
126 līdz 1 260
pie faktiskās
siltumspējas
1.
90
141,10
29.78
2.
95
146,10
30.44
3.
100
151,10
31.10
4.
105
156,10
31.75
5.
110
161,10
32.41
6.
115
166,10
33.07
7.
120
171,10
33.73
8.
125
176,10
34.39
9.
130
181,10
35.05
10.
135
186,10
35.70
11.
140
191,10
36.36
12.
145
196,10
37.02
13.
150
201,10
37.68
14.
155
206,10
38.34
15.
160
211,10
39.00
16.
165
216,10
39.65
17.
170
221,10
40.31
18.
175
226,10
40.97
19.
180
231,10
41.63
20.
185
236,10
42.29
21.
190
241,10
42.95
22.
195
246,10
43.60
23.
200
251,10
44.26
24.
205
256,10
44.92
25.
210
261,10
45.58
26.
215
266,10
46.24
27.
220
271,10
46.90
28.
225
276,10
47.55
29.
230
281,10
48.21
30.
235
286,10
48.87
31.
240
291,10
49.53
32.
245
296,10
50.19
33.
250
301,10
50.85
34.
255
306,10
51.50
35.
260
311,10
52.16
36.
265
316,10
52.82
37.
270
321,10
53.48
38.
275
326,10
54.14
39.
280
331,10
54.80
40.
285
336,10
55.45
41.
290
341,10
56.11
42.
295
346,10
56.77
43.
300
351,10
57.43
44.
305
356,10
58.09
45.
310
361,10
58.75
46.
315
366,10
59.40

Nr. p.k.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Dabasgāzes
tirdzniecības
cena līdz
Ls/tūkst.nm³
pie faktiskās
siltumspējas
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550

Dabasgāzes
apjoms gadā,
tūkst.nm³ no
126 līdz 1 260

Ls/MWh
(bez PVN)

371,10
376,10
381,10
386,10
391,10
396,10
401,10
406,10
411,10
416,10
421,10
426,10
431,10
436,10
441,10
446,10
451,10
456,10
461,10
466,10
471,10
476,10
481,10
486,10
491,10
496,10
501,10
506,10
511,10
516,10
521,10
526,10
531,10
536,10
541,10
546,10
551,10
556,10
561,10
566,10
571,10
576,10
581,10
586,10
591,10
596,10
601,10

60.06
60.72
61.38
62.04
62.69
63.35
64.01
64.67
65.33
65.99
66.64
67.30
67.96
68.62
69.28
69.94
70.59
71.25
71.95
72.57
73.23
73.89
74.54
75.20
75.86
76.52
77.18
77.84
78.49
79.15
79.81
80.47
81.13
81.79
82.44
83.10
83.76
84.42
85.08
85.74
86.39
87.05
87.71
88.37
89.03
89.69
90.34

Palielinājums – 52%
3. Tarifu izmaiņu pamatojums:
Tarifa palielinājuma pazmatā ir gāzes, elektroenerģijas,
ūdens un remonta materiālu cenu pieaugums.
4. Piedāvāto tarifu izmaiņu spēkā stāšanās datums: 01.10.2008.
5. Priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš:
1) Jelgavas reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram Jelgavā, Uzvaras ielā 8;
2) LLU Jelgavā, Lielajā ielā 2, Saimnieciskā dienesta 17. kab.
15 dienu laikā no publicēšanas laikrakstā.

kāzas

Ceturtdiena, 2008. gada 7. augusts
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Baltā mīlestības
svētku diena
 Anna Afanasjeva

Līgavas
joprojām
iecienījušas
baltās princešu
kleitas. Salonu
saimnieces
gan novērtē
klientes aprises
un pilnīgāka
auguma īpašniecēm iesaka
ko klasiskāku.
Foto: JV

tās tiek izvietotas pie dažādiem
tiltiem un bojā skatu.

Vai arī šovasar turpinās
kāzu trakums, kas sākās
ar pērnā gada ciparu
virknējumu 07.07.07.,
un jaunlaulātie jau laikus steidzās aizņemt
vietu dzimtsarakstu
nodaļās un baznīcās
uz astotā augusta trim
astoņniekiem? Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā
to neņemas apgalvot,
jo paredzēts reģistrēt
desmit laulības. Tā ir
maksimālā svinību zāles caurlaidība. Tikpat
noslogotas solās būt
visas augusta nedēļu
nogales.

Tērps no 40
līdz 3000 latiem

Salona «Virsavija» saimniece
Tatjana Božko piedāvā ukraiņu dizaineres līgavu kleitas,
Jaunie pāri laulības šajā datumā dažādas vakarkleitas un kokpieteikuši jau janvārī. Arī, spriežot teiļkleitas.
pēc viesu māju aizņemtības, kad uz pēcsvētku laiku gan norēķinus
tie, kas vēlāk sākuši gatavoties vairs neatliek.
Viņa ievērojusi, ka latviešu pāri
svinībām, mēro ceļu pat uz Talsu
rajonu, zīmīgais datums ir piepra- kāzās parasti izvēlas vedējus, sasīts. Tāpat kāzu salonos apliecina, vukārt krievu tautības – vadītājus.
Tāpat viņi vairāk pieprasa pasākuka rosība ir lielāka.
Savukārt kāzu izmaksas katrā ma videofilmēšanu, kamēr latvieši
priekšroku dod kāzu fotogrāfijām.
gadījumā ir individuālas.
Atšķirības vērojamas arī mūzikas
izvēlē. Latviešu kāzās pārsvarā
Joprojām topā septiņi tilti
Kāzu saloni Jelgavā pārsvarā skan «dzīvā» mūzika, bet pārējām
piedāvā tērpus un aksesuārus tautībām nekas nav pret dīdžeju.
jaunlaulātajiem, kā arī kāzu va- Savukārt citādi visi iecienījuši
dītāju, limuzīnu, svinību vietu un izbraucienus uz vietām, kur padomāts par svinīgiem mirkļiem. Piecitas vajadzīgas koordinātas.
Septiņu gadu darba pieredzi prasīta ir Tērvete un Runuzkrājusi kāzu salona «Loreta» dāle, vasarā arī
saimniece Larisa Čubanova. Viņas Jūrmala. Tāpat
piedāvājums šķiet plašākais – sā- topā ir brauciekot ar tērpiem jaunajam pārim, ni pār septiņiem
viesiem, gredzeniem, gravēšanas tiltiem.
Jelgavā jaunlauiespējām, dekoriem, floristu veidotiem līgavu pušķiem, mičošanas lātie ar viesiem iepiederumiem, baloniem, automa- cienījuši pastaigāšīnām, kāzu vadītājiem, kas uz ties pa Pils parku,
Jelgavu brauc pat no Rēzeknes, savukārt Mīlestības
un beidzot ar uguņošanu, izbrau- aleja nav guvusi tik
kuma un svinību vietām. Salona lielu atsaucību. L.Čubanova lēš,
saimniece atzīst, ka tā tikai šķiet, ka tur līdz galam nav par visu paka kāzām izdevumus neskaita. domāts. Līgavas neapmierina, ka
Sevišķi šogad klienti aizvien bie- pēc pastaigas garā kleita kļuvusi
žāk prasot atlaides. «Noskaidroju, netīra, bet kurpju papēži – nokādā summā vajadzētu iekļauties. bružāti. Salona saimniece domā,
Daudzi uzreiz par visu nespēj no- ka patīkamāk būtu uzkavēties, ja
rēķināties. Tiem, kas ieradušies tiktu uzslieta lapene. Tāpat būtu
vismaz trīs mēnešus pirms pasā- labi, ja pilsētā izveidotu mīlestības
kuma, ļauju maksāt pa daļām,» tiltiņu, atvēlot arī konkrētu vietu
stāsta L.Čubanova, piebilstot, ka atslēgu piekarināšanā. Citādi

Par tērpu izvēli salonos nevar
sūdzēties. Līgavas kleitu cenu
amplitūda svārstās no 40 latiem
par nomātu līdz 3000 latiem
par dizaineres darinātu. Salona
«Elīna» saimniece Elīna Kovale
stāsta, ka apmēram puse līgavu
kleitas iegādājas vai šuj, bet otra
puse – nomā. Daudzas to spiestas
darīt, jo šūšanai pietrūkst laika.
Kleitas iegādei jārēķinās ar 120
– 300 latiem, iznomāt var par 50
latiem. Pārdošanā ir arī neliels
skaits vakarkleitu, iznomāt tās var
par 25 latiem. No līgavaiņu uzvalku šūšanas salons atteicies, jo ar
esošajiem spēkiem pieprasījumu
nav iespējams apmierināt.
Plašs piedāvājums ir salonā
«Ireneta». Kāzu kleitas tajā maksā
no 100 līdz 700 latiem, noma – pusi
no tērpa vērtības. Līgavaiņi par 90
– 100 latiem var tērpties uzvalkā
vai smokingā. Tāpat tērpi pieejami
bērniem un citiem viesiem, var
iegādāties plašu aksesuāru klāstu, piemēram, plīvurus, cepures,
somiņas, diadēmas, apmetņus,
iespējams pasūtīt arī dekorus,
kāzu pušķus, pieejamas citu pakalpojumu sniedzēju koordinātas.
Salona darbiniece Valentīna
brīvajā laikā pievērsusies glāžu
apdarei. Tagad tas

kļuvis par pieprasītu pakalpojumu. Jaunlaulāto atnestās
glāzes divu trīs dienu laikā pārvēršas par viņiem domātu skaistumu
ar iegravētu kāzu datumu, ziedu
motīviem vai citiem rotājumiem.
Citi glāzes pasūta piemiņai, citi
– svinīgai sasišanai, jo stikli plīst
uz laimi. Vēl citi pasūta glāzes ne
vien sev, bet arī vecākiem. Glāžu
apdare maksā, sākot no trim
latiem.

Salonā «Virsavija» var izvēlēties
kleitu no pustūkstoša piedāvātajiem ukraiņu dizaineres Oksanas
Mukhas modeļiem vai kombinēt
tērpu no dažādām kolekcijām. To
vērtība – no 460 līdz 3000 latiem.
Atsauksmes par salonu liecina, ka
tas iecienīts arī rīdzinieču, liepājnieču un citu pilsētu iedzīvotāju
vidū. Saimniece Tatjana Božko
ir gandarīta, ka klientes novērtē
dizaineres darinājumus. Tāpat šeit
pieejama kvalitatīva bižutērija un
citi aksesuāri. Šomēnes tur sākšot
piedāvāt tērpus arī līgavaiņiem.
Salonā «Loreta» tērpus jaunlaulātajiem un viesiem pārsvarā
iznomā. Nomas termiņš ir nedēļa,
pakalpojums maksā no 40 līdz 100
latiem, vakarkleitas var dabūt par
15 – 20 latiem. Saimniece ņem
vērā katra klienta maksātspēju.
Vajadzības gadījumā līgava pie
tērpa var tikt ar atlaidēm.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

nodeva ir pieci lati. Svinīgā ceremonija maksā 18 latu. Trīs lati
jāpiemaksā, ja tiek izmantota
Šampanieša zāle, pieci lati, ja
ceremonija jātulko citā valodā.
Laulājoties baznīcā, papildu jārēķinās ar izdevumiem par baznīcas
dekorēšanu, kā arī jāatvēl ziedojums dievnamam.
Laulības gredzenus atkarībā no
kolekcijas var iegādāties par 50
– 500 latiem, līgavas pušķim jārēķinās vismaz ar 20 latiem, frizūrai
un grimam – 25 latiem.
Lai kāzas būtu krāšņas, daudzi
izvēlas īrēt limuzīnu vai citu neparastāku automašīnu. To izmaksas,
kā skaidro L.Čubanova, atkarīgas
no pasūtītā laika un brauciena
attāluma. Izmaksas var svārstīties
no 40 līdz 100 latiem stundā. Ir
pakalpojumu sniedzēji, kas par
«Hummer Limo» trīs stundu
īri prasa 140 latus. «Mercedes
Benz» var

noīrēt par 30 latiem stundā. Līdzekļi jāatvēl arī auto dekoriem.
No mākslīgajiem ziediem tos var
iznomāt, sākot no 10 – 15 līdz pat
40 latiem. Dzīvo ziedu dekorus var
iegādāties, sākot no 30 latiem.

Aina Rokjāne atzīst, ka līgavas joprojām iecienījušas baltās
princešu kleitas. Savukārt salonu
saimnieces bilst, ka viņas novērtē
klientes aprises un pilnīgāka
auguma īpašniecēm iesaka ko
klasiskāku.
Šampanieša piramīdas

Valsts nodeva un simts
un viens aksesuārs

un vakariņas divatā

Būtiska kāzu sastāvdaļa visos
laikos bijis kāzu mielasts. IzdeAr zināmiem izdevumiem jārē- vumi atkarīgi no viesu skaita
ķinās arī Dzimtsarakstu nodaļā. un vietas, kur mielasts pasūtīts.
Jelgavā tāpat kā citviet valsts L.Čubanova teic, ka gan viesu

skaita, gan pasūtīto ēdienu ziņā
tie ir visdažādākie. Ir jaunlaulātie,
kas svētku pusdienas vai vakariņas dodas paēst tikai divatā vai
kopā ar vedējiem un vecākiem. Ir
kāzas, kur viesu ir daudz. Vasarās
viesu mājas, piemēram, «Upeslīči
atpūtai» arī «Zemnieka cienasts»
jaunlaulātie piesaka pat gadu
pirms plānotajām svinībām.
Situētākie mielastu organizē
restorānā «Silva», «Brīzē», «Promenādē». Cilvēki ar mazāku
rocību un viesu skaitu atzinuši
«Mednieku bāru», «Argo», «Spīdolu» – gaumes ir dažādas.
Svinību vietu saimnieki šajās reizēs parasti īri par telpām
neprasa, bet izdevumus rēķina
pēc cilvēku skaita. Viena viesa
ēdināšana izmaksā no 10 – 15
latiem līdz 20 – 25 latiem. Vēlmes
ir visdažādākās – no tradicionālās karbonādes līdz delikatesēm.
Novērtētas esot krāšņas
tortes ar dzīviem ziediem un
lentēm. Tāpat šampanieša
piramīda, kad šo dzērienu
lej augšējā glāzē, kamēr
piepildās arī apakšējās.
Arī ar mielasta organizētājiem pasūtītāji kaulējoties. Gadoties turīgi
klienti, kas tomēr cenšas
ietaupīt, bet mazāk situēti
pasūtītāji biežāk pasakot paldies.
Arī muzikantiem kāzu laiks
ir aizņemts. Viena muzikanta
honorārs vakaram svārstās ap
simts latiem, dueta – 150 – 200
latu. Trīs cilvēku grupa izmaksā,
sākot no 200 – 250 latiem. Ir mūziķi, kas teic, ka viens muzikants
nav nekāds muzikants un līdzinās
dīdžejam. Dažkārt jaunais pāris
valša vietā izvēlas kādu citu lēno
deju. Vai nu tādēļ, ka valsi dejot
neprot, vai vēlas, lai viņus dzīvē
ievada kāda viņiem nozīmīga
dziesma.

Zīmīgo datumu epopeja
 Anna Afanasjeva

Rīt savu balto dienu
svinēs un jāvārdu viens
otram teiks Evija Dambe
un Rihards Leščinskis.
Runas par zīmīgajiem
datumiem aizsākušās
pirms 11 gadiem.
Tolaik Evija nesen iegādātajā
mājā ar vecākiem spriedusi, ko
tik šeit varētu iekopt un iekārtot.
Mamma Biruta bildusi, ka viņai ar
meitas iecerēto rožu dārzu vienai
nebūs viegli tikt galā, jo – cik tad
ilgi, un Evija aizies savā dzīvē.
Meita savukārt apgalvojusi, ka
vismaz desmit gadus vēl paliks
vecāku mājā. Spriests arī par datumu un gadskaitļu sakritībām.
Abiem jaunākajiem bērniem zīmīgie skaitļi nav bijuši aktuāli. Bet
Evijai jau tolaik kā robežšķirtne
iezīmēts 2012. gada 12. mēnesis,
kad viņu varēšot saukt par vecu
meitu.

Tik ilgi līdz laulībām nebija jāgaida. 2006. gadā Evija un Rihards
baznīcā izgāja iesvētes mācību un
iesvētījās. Pērn viņa no Riharda
saņēma pirmo saderināšanās
gredzenu, taču bilda, ka laulībām
nav īsti gatava. Arī šogad pēc otrā
gredzena saņemšanas nekur nav
steigusies. Taču, kad līdz viņas ausīm nonāca, ka arī jaunākais brālis
varētu dibināt ģimeni, nolemts par
laulībām zīmīgajā datumā. Lai gan
lēmums pieņemts pavēlu, maijā,
daudz atteikumu aizņemtības dēļ
zīmīgajā datumā piedzīvot nav
nācies.
Evija un Rihards laulāsies Jāņa
baznīcā. Pēc tam viņi dosies uz
Tērveti, kur risināsies Zemgaļu
svētki. Lai gan Rihardam patīk
pilis, no brauciena uz Rundāli
atteikušies. Tur šajā dienā jaunie
pāri ejot cits pēc cita, un būt par
sīku daļu lielajā konveijerā viņi
nav vēlējušies. Tā kā omēm un citiem vecāka gada gājuma viesiem
svinības zaļumos pārāk neietu

pie sirds, pirmais kāzu mielasts
būs restorānā «Silva». Nākamajā
dienā svinības turpināsies Evijas
vecāku mājās. Par labsajūtu gādās Dinārs ar vēl trim mūziķiem.
Viņi ne vien labi spēlē, bet iesaista viesus arī atrakcijās. Tāpat
vedēji prot aizraut, tāpēc baltā
diena gan jaunajam pārim solās
būt neaizmirstama, gan viesiem
– patīkama.
Lai gan Evija un Rihards ir
daudz ko izmēģinājuši un viņus
nevar pārsteigt nedz ar lidojumu gaisa balonā, nedz privātajā
lidmašīnā, vecāki cer, ka Tērvetē
tas tomēr izdosies. Gatavošanās
procesu kāzām jaunie uztverot kā
pārsteigumu un kaut ko vienreizīgu – vedēji un vecāki teic, ka viņi
bez pretenzijām pieņem visu. Evija vienīgi nav vēlējusies plīvuru.
Arī rotājumos nav gribējusi redzēt
mākslīgos ziedus. Abus mazliet
uztrauc pirmais valsis.
Dizaineres darināta kāzu kleita izraudzīta salonā «Virsavija».

Rīgā līgavas tērps, iespējams,
izmaksātu par nepilniem 100
latiem lētāk, toties kvalitāte
nebūtu tāda. Lai nebūtu jāuztraucas par kleitas apliešanu vai
vēl kādu ķibeli, tā pirkta, nevis
nomāta. Mielasta izdevumi (20
lati par cilvēku) tiek vērtēti kā
pieņemami, summā ietilpst gan
torte, gan alkohols uz pirmā galda. Sākumā par kāzu mašīnu nav
vēlējušies izmantot limuzīnu, bet
Evijas tēva «Hummer» ne kurš
katrs var vadīt. Tā kā Riharda
draugs nesen iegādājies limuzīnu «Dodge Run», palikuši pie
tā. Turklāt viņiem jāsedz tikai
degvielas tēriņš. Lai gan kāzas
var uzskatīt par pasākumu, kam
nauda netiek žēlota, tomēr tā
tiek skaitīta.
Līdzšinējos septiņos draudzības
gados Evijas un Riharda attiecības, var teikt, izturējušas laika
pārbaudi. Vecāki cer, ka jaunos,
kopējās takas ejot, pavadīs mīlestība un saskaņa.

Foto:
no jaunā pāra
personīgā arhīva

Reģistrēto laulību
skaits Latvijā

• 2000. gadā – 9211
• 2001. gadā – 9259
• 2002. gadā – 9738
• 2003. gadā – 9989
• 2004. gadā – 10 370
• 2005. gadā – 12 544
• 2006. gadā – 14 616
Pēc Centrālās statistikas
pārvaldes datiem

Reģistrēto laulību
skaits Jelgavā

• 2000. gadā – 291
• 2001. gadā – 306
• 2002. gadā – 356
• 2003. gadā – 356
• 2004. gadā – 384
• 2005. gadā – 465
• 2006. gadā – 505
• 2007. gadā – 534
• 2008. gadā (līdz augustam) – 247
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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. Biļešu cena
– Ls 1 (Uzvaras parkā).
 10. augustā pulksten 18
– Daugavpils teātra viesizrāde,
komēdija 2 daļās pēc S.Belova
darba motīviem «Labdien,
sievasmāte!». Režisors Mihails Mamedovs. Biļešu cena –
Ls 2; 3 (Uzvaras parkā).
 15. augustā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde
J.Jaunsudrabiņš «Ezermaļu krokodils». Dziesmuspēle komēdija
2 cēlienos. Režisors J.Kaijaks,
komponists J.Lūsēns. (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).
 31. augustā pulksten 12
– Zinību dienai veltītais pasākums «Pēdējais vasaras kūlenis». Izrāde, rotaļas, atrakcijas,
radošas aktivitātes (pilsētā).
 Līdz 30. oktobrim – par godu
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai ikvienam tiek dota iespēja
Latvijai paust savu vēlējumu, uzrakstot to Vienotības jostā. Līdz
30. oktobrim to iespējams izdarīt
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.
Vēlējumu ierakstīt jostā var arī
Jelgavas kultūras namā.

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
 9. augustā pulksten 16
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Metalurgs 2»
(Ozolnieku stadionā).
 16. augustā pulksten 14
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Valmiera/Viktorija» (Ozolnieku stadionā).

notikumi

Jauniešu diena ar aktivitātēm
līdz pat saules rietam
 Ritma Gaidamoviča

Ja esi jaunietis, kurš
vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku, uzzināt par
karjeras un izklaides
iespējām, piedalīties
dažādās aktivitātēs,
konkursos un ekstrēmā
orientēšanās pasākumā, tad 17. augustā
no pulksten 11 līdz pat
saules rietam esi gaidīts
Hercoga Jēkaba laukumā, kur ar plašiem
pasākumiem tiks atzīmēta Starptautiskā jauniešu diena. Savukārt,
ja esi gana azartisks,
tad pulksten 11 vari
doties uz Pils salu, kur
tiks dots starts orientēšanās pasākumam
«Orientējies ekstrēmi»
pilsētā.
Jauniešu dienas koordinatore
Zemgales NVO atbalsta centra
pārstāve Gunita Buse stāsta,
ka tik plašs jauniešu pasākums
Jelgavā notiks pirmo reizi un tas
tiek rīkots par godu Starptautiskajai jauniešu dienai, kas 17.
augustā tiks atzīmēta ne tikai
Jelgavā, bet arī citur pasaulē.
Jauniešu dienas laikā dažādi
pasākumi Hercoga Jēkaba laukumā un tā apkārtnē paredzēti
jau no pulksten 11. Galvenā
mērķauditorija – jaunieši, kas
vēlas ieraudzīt savas iespējas sabiedrībā un aktīvi līdzdarboties.
Klātesošie varēs vērot projekta
«Karjeras dienas laukos», nometņu «Lauki – manas mājas»,
kas šajā vasarā notika visā
Latvijā, un projekta «Drošs internets» noslēguma pasākumus,
kā arī piedalīties tajos.

Hercoga Jēkaba laukumā
šķiros atkritumus

Šajā reizē varēs arī uzzināt
par kampaņu «Laiks šķirot».
Te gan jāteic, ka šīs akcijas pasākumi laukumā notiks jau no
12. augusta – ikvienam jelgavniekam no 12. līdz 17. augustam
tiek dota iespēja nodot dažāda
veida atkritumus – veco sadzīves
tehniku, elektroniku, medikamentus, baterijas, sadzīves
ķīmiskos atkritumus un citus.
Laukumā būs izvietoti konteineri atkritumu šķirošanai, kā
arī tur iedzīvotāji varēs iegūt
informāciju par atkritumu šķirošanu un organizatoru veidotas
kartes ar atzīmes punktiem, kur
tas izdarāms Jelgavā.

Tik vērienīgas Jauniešu dienas aktivitātes līdz pat saules rietam Jelgavā norisināsies pirmo reizi. Pērn lielu jauniešu interesi
izraisījušas orientēšanās sacensības, kas jauniešu aktivitātes dēļ tiek rīkotas arī šajā gadā, taču šogad maršruts solās būt divas
Foto: no NVO centra arhīva
reizes garāks un tajā gaidāmi dažādi pārsteigumi.

Iesūti foto «Vasaras
piedzīvojumam»!

Informatīvajos stendos pasākumu norises vietā jauniešiem būs
iespēja iepazīties ar karjeras un
izklaides iespējām, kā arī apskatīt
fotogrāfijas par tēmu «Vasaras
piedzīvojums». Starp citu – līdz
pat 14. augustam jauniešiem
vecumā no 13 līdz 30 gadiem ir
iespēja aizsūtīt fotogrāfijas par
tēmu «Vasaras piedzīvojums» uz
e-pasta adresi: nobildee@gmail.
com, lai piedalītos izstādē. Bildei
jāpievieno autora vārds, uzvārds
un tālruņa numurs. Labākās
bildes autoram balvā tiks mp3
atskaņotājs.
Vēl Jauniešu dienas laikā interesenti varēs piedalīties Siržu
dārza veidošanā – ikvienam būs
iespēja apgleznot savu kartona
sirdi un iespraust to Siržu dārzā,
savukārt mazākie dalībnieki kopā
ar citiem bērniem varēs darboties
īpašā bērnu stūrītī, bet aktīvākie
jaunieši – spēkoties virvju trasē
«Oranžs».

Sešas stundas orientējies
ekstrēmi pilsētas ielās

Paralēli šiem pasākumiem
pulksten 11 Pils salā tiks dots
starts arī otrajām orientēšanās
sacensībām «Orientējies ekstrēmi». Viena no pasākuma rīkotājām Laine Abroskina informē, ka
orientēšanās pasākumā Pils salā
piedalīties aicināti interesenti
vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Lai
piedalītos, jāizveido komanda,
kas sastāv no trim cilvēkiem,
un dalība jāpiesaka pa e-pastu:
orientesanas@gmail.com vai
tālruni 28628806. Pieteikumus
sacensībām gaidīs līdz 14. augus-

tam. «Šoreiz orientēšanās stafete
būs divreiz garāka nekā pērn.
Paredzēts, ka tā katram būs kā
liels piedzīvojums, jo dalībniekiem vajadzēs būt drosmīgiem,
izdomu pilniem un pietiekami
ekstrēmiem, kā arī izturīgiem,
lai pieveiktu sešu stundu garo
trasi pa Jelgavu. Katram dalībniekam būs iedota karte ar kontrolpunktiem pa visu pilsētu, bet
katrā kontrolpunktā dalībniekus
sagaidīs ekstrēms pārsteigums,»
tā Laine, atklājot, ka šajā gadā
rīkotās sacensības būtiski atšķirsies no pērn organizētajām.

15 kino fragmenti
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 15. augustam grafiti mākslinieki aicināti
pieteikties un iesūtīt skices 5. Starptautiskajam
grafiti mākslas festivālam, kas 13. septembrī
Jelgavā norisināsies jau
piekto reizi, bet pirmo
– atjaunotajā Uzvaras
parkā. Šoreiz festivāla
tēma – «Kino».
«Šogad festivāla grafiti darbu
veidošana notiks uz 30 metrus
garas un 2,5 metrus augstas
sienas. Festivāla tēma – «Kino»,»
stāsta aģentūras «Kultūra»
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projektu vadītāja asistente Evelīna Bučele. «Līdz 15. augustam notiek mākslinieku atlase.
Pieteikties var ikviens grafiti
mākslinieks, iesūtot aizpildītu
pieteikuma anketu, CV un grafiti
skici, kā arī tās idejas aprakstu.
Līdz ar šīm skicēm un pieteikumu jāiesūta arī savu iepriekšējo
darbu fotogrāfijas,» skaidro
E.Bučele. Pieteikumus aģentūra
gaidīs no visiem interesentiem,
taču dalībai festivālā pēc labākajām skicēm par tēmu «Kino» tiks
izraudzīti tikai 15 mākslinieki,
kas katrs saņems stipendiju 50
eiro un papildu varēs sacensties
par balvu fondu 1000 eiro vērtībā, kuru sadalīs žūrijas komisija.

Noslēgumā – muzikālā
apvienība «G.A.T.E.R.I.S.»

Kad viss maršruts būs veikts un
komandas atgriezušās Pils salā,
orientēšanās dienas noslēgumā
komandas varēs dalīties iespaidos par piedzīvoto, cepot desiņas
ugunskurā. Vakara daļā tiks noskaidrota azartiskākā komanda,
kurai pasniegs īpašu pārsteiguma
balvu. To, kāda tā būs, organizatori gan vēl nevēlas atklāt.
Bet Jauniešu dienas noslēgumā
no pulksten 18 klātesošos priecēs un par labu atpūtu norises
vietā gādās muzikālā apvienība

«G.A.T.E.R.I.S.».
G.Buse stāsta, ka Starptautiskās
jauniešu dienas mērķis ir uzlabot
jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot
viņu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Jāpiebilst, ka pasākumi gan Hercoga Jēkaba laukumā, gan Pils
salā ir bez maksas, tādēļ atliek
vien atrast nedaudz brīva laika,
lai tajos piedalītos.
Jauniešu dienas aktivitātes
organizē biedrība «Latvijas Jauno
zemnieku klubs» un Zemgales
NVO centrs sadarbībā ar Jelgavas
pašvaldību.

Aptaujas anketa par iecerēto pieminekli
Norai Bumbierei
Festivāla pieteikuma anketa, pieteikšanās kārtība un konkursa
nolikums atrodams mājas lapā
www.kultura.jelgava.lv. Festivāla organizatori min, ka labprāt
atbildēs arī uz interesentu jautājumiem pa e-pastu: evelina.
bucele@dome.jelgava.lv.
Par festivāla norises vietu
šogad izraudzīts Uzvaras parks,
kur 13. septembrī uz speciāli
festivālam uzstādītas un sagatavotas sienas, kas sadalīta 15
posmos, katrs grafiti mākslinieks
radīs savu kino kadru. «Lai parādītu, ka grafiti ir māksla un
tā neaprobežojas tikai ar smalki
izstrādātiem uzrakstiem, lūgums
dalībniekiem, veidojot skices,

padomāt par darba idejisko
vēstījumu. «Grafiti veidojies kā
aprakstošā māksla, tāpēc tā ir
uztverama kā sabiedrības spogulis, kas bieži vien lakoniski un
tieši pauž attieksmi un atspoguļo
lietas, par ko sabiedrībā nemēdz
skaļi runāt. Mūsu mērķis, organizējot grafiti festivālu, ir
ļaut māksliniekiem šo viedokli
paust legāli. Grafiti kā mākslai
nav kultūras barjeru, tāpēc mēs
piesaistām dalībniekus no citām
valstīm, kas ļauj iepazīt arī ārzemju mākslinieku rokrakstus,»
tā E.Bučele.
Organizatori katram dalībniekam nodrošina darbam nepieciešamos materiālus.

• 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.

