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Autobusi brauks retāk

Dāvini gaismu
Jelgavas pilij!
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas uzņēmēji nolēmuši turpināt labi
iesākto darbu, kas
paredz Jelgavas pils
fasādes izgaismošanu, un aicina ikvienu
ziedot līdzekļus, lai
jau līdz mūsu valsts
90. dzimšanas dienai
varētu izgaismot arī
pils austrumu daļu.
Īstenot ideju par pils izgaismošanu diennakts tumšajā laikā
uzsāka Jelgavas pašvaldība,
LLU un «Latvenergo». Tā pirmajā kārtā ar iniciatoru atbalstu
un iedzīvotāju ziedojumiem pils
dzimšanas dienas svinību laikā
pirmo reizi gaismās iemirdzējās
vēsturiskās celtnes dienvidu
daļas fasāde. Tā bija projekta
pirmā kārta.
Tā kā nepieciešamie līdzekļi
visas pils izgaismošanai ir patiesi vērienīgi, darbs sadalīts daļās.
Lai turpinātu iesākto, akciju
«Dāvini gaismu Jelgavas pilij!»
rīko uzņēmēju organizācijas
«Junior Chamber International
Latvia» Jelgavas nodaļa sadarbībā ar LLU.
«Lai arī Jelgavas pils ir Baltijas
«Vēl neesam paspējuši attapties pēc šoka, ko radīja būtiskais biļešu cenu kāpums, bet tagad jau tā šķiet pusbēda – tā vien mēroga kultūrvēsturisks objekts,
liekas, ka pēc 15. septembra varēsim priecāties, ja vispār tiksim uz darbu, bet bērni uz skolu,» satraukusies atzīst Natālija, kura valsts atbalsta programmas vai
katru dienu ar «Jelgavas autobusu parka» autobusu mēro ceļu no Vecumnieku puses uz Jelgavu. «Biļešu cenu pieaugumam ES līdzekļi šādiem mērķiem
vēl nav tādas nozīmes, bet, ja vispār netiksim uz darbu, tad nezinu, kā izdzīvosim – mūsu pusē darbu atrast ir neiespējami,»
Foto: Ivars Veiliņš
Ziedojumus var veikt
piebilst Natālija.
 Zane Auziņa

Ar 1. augustu SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) jau ir samazinājis
reisu skaitu pilsētas
maršrutos, bet ar septembra vidu par turpat ceturto daļu tiks
samazināts arī starppilsētu reisu skaits – te
izmaiņas visvairāk skars
Rīgas virzienu.
Uzņēmuma valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs informē, ka,
ņemot vērā īstenotās izmaiņas,
tuvākajā laikā jauns cenu kāpums

nav gaidāms, bet nākamgad no tā
visticamāk izvairīties neizdosies.
Vērtējot ekonomisko situāciju
valstī – inflāciju un degvielas cenu
kāpumu –, jau šā gada 1. jūlijā
JAP paaugstināja braukšanas
maksu pilsētas maršrutos no 30
uz 35 santīmiem. Vienlaikus pēc
Satiksmes ministrijas uzdevuma
cenas tika palielinātas arī starppilsētu maršrutos. P.Salkazanovs
gan atzīst, ka biļešu cenu paaugstināšana neatrisināja problēmu,
tādēļ jau ar augustu tika slēgti nerentablie reisi pilsētas maršrutos.
«Pilsētas maršrutos ar augustu
reisu skaits samazināts par 1,3
procentiem. Galvenokārt slēgti

reisi, kas iepriekš bijuši izteikti
nerentabli, piemēram, autobuss
ar 100 vietu ietilpību pārvadājis
vien trīs līdz septiņus cilvēkus.
Lielākoties pilsētā ir slēgti rīta
reisi brīvdienās, kad pasažieru
ir maz,» skaidro P.Salkazanovs,
uzsverot, ka ir domāts par to, lai
arī turpmāk cilvēkiem darba dienās būtu iespējams nokļūt darbā
vai uz skolu.
Taču būtiskas izmaiņas pasažierus sagaida septembra vidū,
kad pēc Valsts Autotransporta
direkcijas uzdevuma turpat par
ceturto daļu tiks samazināts
starppilsētu reisu skaits. Jelgavā
visvairāk to izjutīs iedzīvotāji, kas

vidum. Līdz ar to Jelgava un
Zemgales reģions kopumā būs rea«Jelgavnieki ir gatavi
lizējis divus gadus ilgušo un vairāk
atkritumu šķirošanai,
nekā 7 miljonus latus vērto ES
un tagad viņiem to būs
Kohēzijas fonda projektu «Zemiespējams izdarīt vēl ērgales rajona sadzīves atkritumu
tāk, dalītos atkritumus
apsaimniekošana Latvijā».
metot tam paredzētos
Iveta Štāla skaidro, ka kopumā
konteineros sava nama
Zemgales reģionā tiks izveidoti
pagalmā. Līdz septem313 dalītās atkritumu vākšanas
bra vidum pilsētā būs
punkti, no tiem 110 Jelgavā,
izveidoti 110 dalītās atbet pārējie – Bauskā un Dobelē.
kritumu vākšanas punVērtējot iepriekš paveikto – inkti,» informē aģentūras
formatīvās kampaņas, izveidotos
«Zemgales EKO» direkdalīto atkritumu savākšanas
tore Iveta Štāla.
punktu un citas aktivitātes – ,
I.Štāla uzskata, ka jelgavnieki ir
Nupat Jelgavā sākusies dalīto gatavi sākt atkritumu dalīšanu
atkritumu vākšanas punktu izvei- un jaunuzstādītie konteineri tukde, kas turpināsies līdz septembra ši nestāvēs. Saskaņā ar projektu

turpmāk 110 pagalmos pilsētā
līdzās ierastajiem sadzīves atkritumu konteineriem stāvēs arī šķirotajiem atkritumiem paredzētie.
Konteiners zaļā krāsā paredzēts
stiklam, dzeltenā – plastmasas,
polietilēna un papīra, bet pelēkais
– sadzīves atkritumiem. Uz katra
konteinera būs arī uzlīme, kas
iedzīvotājiem palīdzēs orientēties,
ja atkritumu dalīšana vēl nav
ierasta lieta.
I.Štāla atgādina, ka vērienīgā
projekta «Zemgales rajona sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Latvijā» laikā dalīto atkritumu
vākšanas punktu izveide pagalmos ir pēdējais no kopumā
pieciem lieliem soļiem. Tā šajā
laikā jau izveidota atkritumu

netiek paredzēti. Diemžēl arī
LLU budžetā šobrīd nav līdzekļu
pils restaurācijas turpināšanai
valstī ieviestā taupības režīma
dēļ. Šogad ne tikai pils svin savus 270 gadus, bet 18. novembrī
arī mūsu valsts svinēs apaļu
jubileju – pastāvēšanas 90 gadus.
Šajos svētkos ikreiz tiek rīkots
salūts, kas notiek iepretī pilij
un ko realizē par pilsētnieku
saziedotiem līdzekļiem. Būtu
brīnišķīgi, ja vienlaikus izdotos
īstenot arī pils Lielupes puses
fasādes izgaismošanu par godu
šim notikumam. Šāda gaismas
rota būtu ļoti būtisks akcents
Jelgavas pils un arī visas pilsētas
sejā,» spriež «Junior Chamber
International Latvia» Jelgavas
nodaļas pārstāvis, «Kanclers
plus» valdes priekšsēdētājs Edmunds Barkāns.
Lai pili izgaismotu un tā priecētu ar savu gaismu un majestātiskumu, organizatori uzrunā
ikvienu jelgavnieku un aicina
piedalīties pils izgaismošanā,
ziedojot naudas līdzekļus.
Akcijas gaitai un norisēm
var sekot līdzi LLU mājas lapā
internetā www.llu.lv.
«Ziedojumi tiek gaidīti līdz
15. septembrim, lai pēc tam jau
varētu veikt nepieciešamos aprēķinus un sākt īstenot iecerēto.
Es ceru, ka visiem kopā mums
izdosies!» tā E.Barkāns.

ik dienu ar autobusu dodas uz
• nodibinājuma «Jelgavas Lauksaimniecības universitātes fonds «Jelgavas
Rīgu un atpakaļ. Proti, ja šobrīd
pils»», Reģ. Nr. 40008056854 kontos:
dienā uz Rīgu vienā virzienā ir
• Hipotēku banka, kods LHZBLV22,
134 mikroautobusu reisi, tad
konta Nr. LV42LHZB3000156937002;
• AS «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008,
ar 15. septembri tādi būs vairs
konts LV68UNLA0050000109722.
tikai 94. Ja izmaiņas netiktu
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ. Nr. 90000041898,
īstenotas, valstij vairs nebūtu
Valsts Kase, TRELLV22, konts LV13TREL7160030000000.
līdzekļu pārvadātāju zaudējumu
Ziedojot šajā kontā, ir iespēja saņemt uzņēmuma ienākumu nodokļa
atlīdzināšanai. «Pārvadātājiem 35
atvieglojumus atbilstoši likumam «Par uzņēmuma ienākumu nodokli».
procenti zaudējumu jāatlīdzina
Jāpiebilst, ka nelieliem ziedojumiem LLU foajē izvietota arī ziedojumu kastīte.
pašvaldībām, bet 65 procenti
– valstij. Atšķirībā no valsts ar
pašvaldības nodrošinājumu problēmu nav – līdzekļu ir pietiekami,
taču nepietiekamais valsts finansējums uzliek par pienākumu
ieviest izmaiņas.
(Turpinājums 3.lpp)
 Ritma Gaidamoviča
dienu, iepriekš gan sazinoties
pa tālruni 63023409. Ja manLīdz 27. augustam
tu daudzums ir ļoti liels un
sieviešu organizācija
cilvēkiem pašiem nav iespē«Harmonija» aicina
jams tās nogādāt birojā, var
šķirošanas un presēšanas līnija
jelgavniekus piedalīsazvanīties ar priekšsēdētāju
Ganību ielā 84, top jauns atkrities labdarības akcijā
I.Tīdu pa tālruni 26157605
tumu poligons «Brakšķi», veikta
«Padalies!» un ziedot
un sarunāt transporta pakalatkritumu izgāztuves «Grantidažādas drēbes, māpojumu. Jāpiemin, ka akcija
ņi» rekonstrukcija Bauskā, kā
cību grāmatas, kanJelgavā norisinās jau ceturto
arī īstenota 22 esošo atkritumu
celejas preces un apagadu un priekšsēdētāja atzīst,
izgāztuvju rekultivācija. Turvus, kas varētu palīka atsaucība bijusi liela, tāpēc
klāt, īstenojot citu projektu, šajā
dzēt mazturīgajām un
cer, ka arī šajā gadā tā nebūs
laikā Jelgavā izveidoti arī divi
daudzbērnu ģimenēm
mazinājusies un Jelgavas
dalītās atkritumu savākšanas
sagatavoties jaunajam
mazturīgajām un daudzbērnu
laukumi – Salnas ielā 20 un
mācību gadam.
ģimenēm tiks sniegta palīdzīPaula Lejiņa ielā 6.
ga roka. Akcijas «Padalies!»
80 procentus projekta finansējuSieviešu organizācijas «Har- noslēgums plānots 29. augusma nodrošina ES, bet 20 procentu monija» priekšsēdētāja Iveta tā no pulksten 12, uz kuru
līdzfinansējums – pašvaldību.
Tīda informē, ka visas bēr- sadarbībā ar Jelgavas Sociālo
niem sagādātās lietas pilsēt- lietu pārvaldi tiks aicināti
nieki var nodot līdz 27. au- mazturīgo un daudzbērnu
gustam Jelgavas Sabiedrības ģimeņu bērni un vecāki, lai
integrācijas birojā, Pulkveža saņemtu jelgavnieku sarūpēBrieža ielā 26, katru darba tās mantas.

Atkritumu šķirošana kļūst ērtāka
 Zane Auziņa
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Tētim iebilst var, trenerim – nē
 Kristīne Langenfelde

«Mūsu kopīgās lietas?
Hm... basketbols, cope
un zolīte,» viens otru
papildinot, atzīst U-18
Latvijas izlases un basketbola kluba «Zemgale» treneris Varis Krūmiņš un viņa dēls Kalvis
Krūmiņš, kurš spēlē gan
tēta trenētajā izlasē,
gan basketbola klubā
«Zemgale».
Kamēr citi jaunieši un arī tēti
vasarā vairāk atpūšas un noteikti
priekšplānā izvirza copes būšanas, nevis nopietnu darbu, Varim
un Kalvim tik mierīgs šis periods
nav – nupat kā labi startēts Eiropas čempionātā Grieķijā, kur
mūsu U-18 izlase izcīnīja 7. vietu,
bet šīs divas nedēļas Kandavā
jau notiek aktīva treniņnometne
«Zemgalei».
Tētis treneris, dēls spēlētājs
– sarežģīta kombinācija.
Varis: «Jā gan, tēva un dēla
attiecības jau nekad nav vieglas
un vēl šādā skatījumā. Patiesībā
Latvijā nemaz nav daudz tādu
piemēru, kad izlašu līmenī tēvs
trenē dēlu. Tomēr mans vienīgais
mērķis ir censties strādāt tā, lai
viņš augtu un attīstītos līdz ar citiem – barā. Man jau šķiet, ka viņš
īpaši no bara necenšas izlekt.»
Tētis dēlam vairāk piedod
vai vairāk prasa?
Kalvis: «Drīzāk jau vairāk
prasa, nekādi bonusi man netiek
doti. Ja nu vienīgi mums ir tā
iespēja arī mājās pārrunāt spēles
gaitu, veiksmes, neveiksmes.
Protams, diskutējam.»
Bet trenerim taču vienmēr
ir taisnība...
Kalvis: «Nu, jā, bet ir jau
reizes, kad es viņam nepiekrītu,
taču cenšos to neizrādīt – vismaz
visu klātbūtnē nē. Dažreiz labāk
ir paklusēt, jo uz treneri ir jāpaļaujas – tajā brīdī viņš nav tētis,
bet gan treneris.»
Kā treneris raksturotu spēlētāju Kalvi?
Varis: «Ja viņš kārtīgi turpinās
strādāt, trenēties, var izaugt labs
spēlētājs. Viņam ir ātrums, laba
basketbola izpratne, labs metiens.
Taču tas, ka kāds 18 gadu vecumā
ir labs, vēl nenozīmē, ka viņš tāds
būs arī pēc gadiem diviem trim.
Ne mazums ir piemēru, kad jaunieti, kas tiešām spējis sevi labi
parādīt šādā vecumā, pēc pāris
gadiem neviens pat vairs neatceras. Ir vajadzīgs darbs...»
Kalvi, kad sākās tavs
«darbs»?
Kalvis: «Kādos gados četros
piecos – tad jau pats ņēmu rokās
bumbu un sāku spēlēt. Nu, protams, ka sākums bija tēta iespaidā
– tētis trenēja lielos, un es gāju
līdzi. Skatījos, ko dara viņi, un
centos atkārtot. Mēģināju, mēģināju....»
Kamēr sanāca?
Kalvis: «Jā, sanāca, un tad jau
vairs nebija tēta iespaida – sapra-

Skaitļi runā

«Nu, kurš
no mums
ir garāks?»
jautā treneris
Varis Krūmiņš
savam dēlam
basketbolistam Kalvim
Krūmiņam.
Foto: Ivars
Veiliņš
tu, ka pašam tas patīk.»
Ar jauniešiem strādāt tomēr ir citādi nekā ar pieaugušajiem?
Varis: «Atšķirības neapšaubāmi ir. Galvenā jau tā, ka jaunieši
visi kā viens vēl ir ideālisti, kuri
gatavi cīnīties idejas vārdā, savas
nākotnes vārdā, bet pieaugušajiem jau vairāk vai mazāk gribas
nopelnīt – tur dominē nauda.»
Bet ar to ideālismu jau arī
mēdz būt dažādi – jauniešiem
mērķi un vīzijas var mainīties, it sevišķi šādā vecumā
– var uzrasties lietas, kas sāk
interesēt vairāk nekā stingrs
treniņu grafiks.
Varis: «Te liela nozīme ir
psiholoģijai. Neapšaubāmi – tas
aizliegtais auglis vienmēr ir vissaldākais, tāpēc trenerim ir jāprot
sabalansēt tās lietas. Es vienmēr
esmu turējies pie uzskata, ka
dzelžains aizliegums un kazarmu
princips te nestrādā. Vienkārši
jājūt, kad dot jaunietim vaļu un
kad viņu piebremzēt. Jebkurā
jomā ir savs laiks darbam, savs
atpūtai – jā, ir vajadzīgas gan diskotēkas, gan koncerti, gan kopīga
makšķerēšana...»
Un bieži jums tā sanāk
kopā pamakšķerēt?
Varis: «Šad tad jau aizlaižam
uz copi. Mēs tagad izejam uz
karpām. Nesen vienā dīķī kādas
30 izvilkām?»
Kalvis: «Mhm...»
Varis (smaida): «Bet mums
jau tas vairāk ir process, noķeram
un laižam vaļā.»
Jūs te vēl zolīti pieminējāt.
Kurš tajā ir labāks spēlētājs?
Varis (smaida): «Nu, es jau
vispār cenšos ar trenējamajiem
nespēlēt... Kalvi, kā mums tur
zolītē iet?»
Kalvis: «Kā kuru reizi...»
Varis (smejas): «Vispār jau,
ja saspēles vadītājs nespēj uz-

varēt zolītē, tad viņš ir baigais
pludiņš.»
Tētis te pieminēja tādas
frāzes kā «idejas vārdā»,
«nākotnes vārdā». Kalvi, kā
tev šķiet, līdz cik gadiem tu
tā spēlēsi idejas un nākotnes
vārdā?
Kalvis: «Nu, varētu būt, ka
līdz gadiem 20 – 23.»
Un tad tavos mērķos sāks
dominēt nauda?
Kalvis (pasmaida): «Droši
vien. Vispirms gribētu tikt spēlēt
kādā no Latvijas labākajām komandām un nezinu... tad varbūt
arī kaut kur ārzemēs.»
Ir jau kaut kas padomā,
kāda sapņu komanda?
Kalvis: «Nē, nē, man nav
tādas sapņu komandas vai spēlētāja...»
Varis: «Kā – nav?! Es vismaz
vienu zinu!»
Kalvis: «Nu, man daudzi šķiet
labi...»
Varis: «Vismaz to savu Latvijas
favorītu nosauc.»
Kalvis: «Kristaps Valters.»
Kāpēc tieši Kristaps Valters?
Kalvis: «Viņam ir labi metieni,
piespēles, viņš ir ātrs.»
Tētis saka, ka arī tu esi
ātrs.
Kalvis: «Jā ...dažreiz.»
Iepriekšējā U-18 Eiropas
čempionātā mūsējiem izcils
sasniegums – bronza, šogad
7. vieta. Vai mēs varam runāt par to, ka aug laba jaunā
paaudze?
Varis: «Salīdzināt šīs divas
komandas un čempionātus ir ļoti
grūti – tie ir dažādi spēlētāji, dažādi sastāvi ne tikai Latvijai, bet
visām komandām. Taču kopumā
tas, ko mēs Latvijā panākam
ar saviem mazajiem resursiem,
apliecina, ka mēs esam konkurēt
spējīgi Eiropā. Taču, kad es dzirdu, ka mēs te gribam atteikties no

esošajiem principiem jaunatnes
basketbolā, tad es nezinu citu
vārdu kā to definēt – murgs. Basketbola savienība grib pakļauties
serbu spiedienam, ieviest mums
te kaut kādus jaunus principus,
kas, manuprāt, ir pilnīgi greizi.
Nu neesam mēs lielvalsts, kur var
rīkoties, kā, piemēram, Serbijā
– nu nebūs mums nekad ne tās
finanses, ne tās iespējas atlasīt
labākos no tūkstošiem kā tas ir
citās lielvalstīs. Manuprāt, mūsu
sporta skolu un čempionātu sistēma nav jāmaina.»
Bet kaut ko uzlabot jau var
vienmēr?
Varis: «Var un vajag, bet ne
jau akli pārņemt. Noteikti ir
jāpiestrādā pie treneru kvalifikācijas, bet lielos vilcienos viss ir
iestrādāts, lai radītu labu jauno
basketbola paaudzi. Protams, ir
labāki gadi un ne tik labi, trūkst
lielu zvaigžņu, bet, ja tā ironiski,
tad šķiet, ka krieviem šobrīd
ir vairāk par to jādomā nekā
mums – mēs taču viņus šogad
uzvarējām...
Taču, ja nopietni, tas ir tikai
loģiski, ka jauniešu vecumā vienu
dienu komanda var spēlēt lieliski,
bet citā var gadīties, ka nesanāk
nekas. Arī mums šogad Eiropas
čempionātā tad, kad vajadzēja
veiksmei uzsmaidīt, tā neuzsmaidīja, bet iepriekšējā reizē, izcīnot
bronzu, neapšaubāmi veiksme
bija mūsu pusē.»
Kāds bija nupat aizvadītais
Eiropas čempionāts tavā
skatījumā?
Kalvis: «Tā viennozīmīgi bija
laba pieredze – daudz spēcīgu spēlētāju, daudz spēcīgu komandu.
Lielākā vilšanās? Kad zaudējām
Turcijai pašā spēles izskaņā...
Taču kopumā čempionāts atnesa
tikai pozitīvas emocijas – komandas gars bija ideāls, mēs visi bijām
saliedēti!»
Vēl nesen Grieķijā, pagāju-

Reģistrēto vieglo automobiļu skaits lielajās Latvijas pilsētās, tūkst.
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Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

šā nedēļas nogale Valmierā,
tagad divas nedēļas Kandavā... Cik ļoti jūtaties jelgavnieki?
Varis: «Nu jau gads būs apkārt, kopš esam Jelgavā, un jāteic,
ka jūtamies labi. Jā, šad tad ir arī
Valmiera, bet kopumā jau esam
jelgavnieki.»
Nebija grūti pierast pie
izmaiņām?
Kalvis: «Nē, ļoti labi esmu
iedzīvojies.»
Varis: «Nu, jā, tā tu tagad
saki, bet sākumā jau nemaz tik
viegli nebija. Kur nu vēl Kalvim
– viņš taču vidusskolas pusē pārnāca uz Jelgavu. Kamēr jaunus
draugus atrod, vidi iepazīst. Es
nesauktu tās par problēmām,
taču vides maiņa nekad nav
mazbūtiska. Arī man tā bija
pirmā reize mūžā, kad kaut ko
tik kardināli mainīju. Sākums
nekad nav viegls, bet tagad jau
esam tā pa īstam iedzīvojušies
– te apkārt ir labi cilvēki, Jelgavā mīl basketbolu.»
Jelgava tiešām mīl basketbolu?
Varis: «Nu spriediet paši – ja
pagājušās sezonas sākumā uz
«Zemgales» spēlēm sanāca 100
– 150 skatītāju, tad sezonas beigās
zālē bija jau 1 500 līdzjutēju. Man
jau šķiet, ka basketbols Jelgavā
tikai tagad ir sācis savu attīstību
un šim sporta veidam pilsētā ir
nākotne.»
Uz ko «Zemgale» orientēsies jaunajā sezonā?
Varis: «Mērķis iekļūt augstākās līgas sešiniekā. Protams,
viegli nebūs, komandas spēcīgas,
mums talkā leģionāri nenāks,
spēlēsim galvenokārt pašu spēkiem. Jēkabs Rozītis ir atgriezies
no ASK junioriem, bet pārējiem
spēkā ir iepriekšējais līgums.
Jau tagad aktīvi trenējamies, lai
pēc iespējas labāk sevi parādītu
jaunajā sezonā.»

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
notiekošo
Gruzijā?
Romas
Mandravickas, bezdarbnieks:
- Redzēts un
dzirdēts, protams, par to ir,
un man šķiet,
ka tas ir slikti.
Manuprāt, karš Gruzijā pilnīgi nav
vajadzīgs, tāpēc ceru, ka karadarbība tuvākajā laikā tiks pārtraukta.
Pieļauju iespēju, ka arī pie mums
kaut kas tāds var notikt.
Ļena
Makševica,
pensionāre:
- Tikai un vienīgi vēlos, lai
pasaulē valdītu miers un
neviens nekur
nekarotu. Vēlos, lai mūsu bērniem un mazbērniem būtu mierīga dzīve. Domāju,
ka krievi mūsu valsti neaiztiks,
karot uz šejieni nebrauks un viss
būs mierīgi.
Anna, lauksaimniece:
- Politikā neiedziļinos,
tāpēc īsti nezinu, kurš pie
šīs situācijas ir
vainīgs vai nevainīgs – Gruzija vai Krievija. Taču, televīziju
skatoties, žēl paliek, ka karadarbībā cieš un bojā iet neskaitāmi
nevainīgi cilvēki. Klausījos, ka mūsu
politiķi pieļauj iespēju, ka vieni no
nākamajiem varam būt arī mēs.
Guna,
studente:
- Protams, ziņās esmu dzirdējusi par to,
kas tur notiek,
bet es politikā
neiedziļinos,
tāpēc man tas
neinteresē. Žēl gan ir to cilvēku,
kas iet bojā, taču neesmu aizdomājusies, ka kaut kas tāds varētu
notikt pie mums Latvijā, man tas
šķiet tik nereāli.
Everita Kurloviča, strādā
Lauku atbalsta
dienestā:
- Jebkurā gadījumā tas ir
nepatīkami, jo
patiesībā arī
mēs tikpat labi
varam būt Gruzijas vietā. Neviens
karš nav patīkams. Ar kolēģiem
neesam neko runājuši, bet domāju, ka katrs aizdomājas un katram
ir savs sakāmais, tikai varas vīri
tipiski latviešiem – vispirms uzsūc
informāciju un tikai vēlāk izteiks
savas domas.
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Vēlēšanu iecirkņi
atkal vaļā
 Ritma Gaidamoviča

Aizritējusi tautas nobalsošana par grozījumiem Satversmē,
kurā diemžēl neizdevās savākt nepieciešamo parakstu
skaitu, bet jau 23.
augustā gaidāma
jauna tautas nobalsošana – par likumprojektu «Grozījums
likumā «Par valsts
pensijām»». No vakardienas cilvēkiem
vēlēšanu iecirkņos ir
iespēja iepazīties ar
nobalsošanas kārtību
un pieteikties mājas
balsošanai.
Par tautas nobalsošanas
kārtību, tuvākajiem vēlēšanu
iecirkņiem un iecirkņu darba
laikiem iespējams arī uzzināt,
zvanot uz Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) uzziņu tālruni 67049999. CVK uzziņu
tālrunis nesniegs atbildes uz
jautājumiem, kāpēc jāpiedalās tautas nobalsošanā vai kā
jābalso.
Šajā tautas nobalsošanā
vēlētājiem būs jāatbild uz
jautājumu «Vai jūs esat par
likumprojekta «Grozījums

ZIŅAS
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ZOC rudenī
būs apjumts

likumā «Par valsts pensijām»»
pieņemšanu?». Iespējamie
atbilžu varianti būs «Par» un
«Pret».
Tautas nobalsošanas dienā,
23. augustā, vēlēšanu iecirkņi
būs atvērti no pulksten 7 rītā
līdz 22 vakarā, un vēlētāji
varēs balsot jebkurā vēlēšanu
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.
Jelgavā pieteikties mājas
balsošanai un balsot iespējams
15 tautas nobalsošanas iecirk
ņos: Jelgavas 3. pamatskolā,
Jelgavas Valsts un 1. ģimnāzijā, 4., 5., 6. vidusskolā, Vakara
(maiņu) vidusskolā, 1. un 2.
internātpamatskolā, kā arī
aģentūrā «Kultūra», Miezītes
bibliotēkā, Jelgavas Pilsētas
slimnīcā, SIA «Zemgaļi» teritorijā (Tērvetes ielā 91D), SIA
«Alvima» teritorijā (Lietuvas
šosejā 2) un a/s «Jelgavas
būvmateriālu kombināts» teritorijā (Rubeņu ceļā 2).
Lai piedalītos tautas nobalsošanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa
Jau tuvākajā laikā Zemgales Olimpiskais centrs svinēs spāru svētkus, rudenī tas būs jau apjumts,
pase. Lai likumprojekts iegūtu
Foto: Ivars Veiliņš
lai gada nogalē varētu ķerties klāt iekšdarbiem.
likuma spēku, tautas nobalSIA «Latvijas Energoceltnieks» māk darbi ritēs tāpat kā līdz
sošanā jāpiedalās vismaz 453  Sintija Čepanone
(LEC) – projektu vadītājs Arvīds šim, tad jau rudenī centrs būs
730 vēlētājiem jeb pusei no
«Viss norit pēc plāna
Eglītis, kas atbildīgs par ZOC apjumts un fasāde sakārtota,
pēdējās Saeimas vēlēšanās
– līdz šim būtisku
būvniecību, norāda, ka multi- bet decembrī varēs ķerties klāt
piedalījušos vēlētāju skaita
kavēkļu nav bijis, un
funkcionālais komplekss sastāv iekšdarbiem. «Pēc plāna 2009.
un vairākumam jābalso par
ceru, ka tā arī turpino divām daļām – sporta halles gada 1. septembrī Zemgales
likumprojekta pieņemšanu.
nāsim,» apmierināts
un stadiona tribīnēm. «Pamati Olimpiskajam centram jābūt
par Zemgales Olimielikti abiem šiem objektiem. pabeigtam,» tā A.Misters.
piskā centra (ZOC)
Hallei vertikālās kolonnas jau
Objekta būvniecības projektu
būvlaukumā notiekouzslietas, savukārt tribīnēm īsteno Jelgavas pilsētas dome
šo ir SIA «Zemgales
nesošo karkasu vēl neesam kopā ar Latvijas Olimpisko
Olimpiskais centrs»
sākuši montēt,» darbu gaitu komiteju. Būvprojekta autors
valdes priekšsēdētājs
atklāj A.Eglītis. Viņš atzīst, ir arhitektu birojs SIA «Nams».
Rīgu vienā virzienā aizvedam
Andris Misters. Jau
ka drīzumā varēs svinēt spāru ZOC kopējās izmaksas ir ap 16
pusotru tūkstoti pasažieru,
drīzumā multifunksvētkus.
miljoniem latu.
bet ar septembri ceturtā daļa
cionālajam sporta
Pašlaik būvdarbos kopumā ieJāatgādina, ka kopumā vēriereisu būs slēgta, dzelzceļam
kompleksam būs uzsaistīti apmēram 30 strādājošie. nīgajā kompleksā līdzās 4. vibūs jādomā par papildu vaslietas spāres.
«Līdz šim esam piesaistījuši arī dusskolai taps stadions, vairāki
goniem, lai nodrošinātu visu
septiņus apakšuzņēmējus, arī āra laukumi, kā arī sporta halle
pasažieru pārvadājumus,»
Pašlaik jau skaidri redzamas vietējās firmas,» atklāj «LEC» ar aptuveni 2500 skatītāju viespriež P.Salkazanovs.
topošā centra aprises. Būvnie- projektu vadītājs.
tām, bet pie halles – stāvvietas
Viņš rēķina, ka, ieviešot izcības darbu ģenerāluzņēmēja –
A.Misters vērtē – ja arī turp- 250 automašīnām.
maiņas, Autotransporta direkcijai gandrīz pilnībā vajadzētu
iekļauties atvēlētajos līdzekļos
zaudējumu atlīdzināšanai pārvadātājiem. «Pieļauju, ka zau«Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka augstos gaismas stabus un citus
dējumu atlīdzināšanai šajā gadā  Ritma Gaidamoviča
skolēni šajos divos darba mēne- objektus.
varētu nepietikt nepilns miljons
Oficiāli darbu beiguši
šos pamatā strādājuši kopā ar
Jautāts, kā direktors vērtē
latu, kas pārcelsies uz nākamo
trīspadsmit un četrdārznieci un veikuši dažādus bērnu darbu salīdzinājumā ar
gadu. Taču, ņemot vērā, ka
padsmit gadus vecie
labiekārtošanas darbus pilsētā iepriekšējiem gadiem, A.Baļčūns
šobrīd nākamā gada budžetā
pilsētas skolēni, kas iz– ravējuši, stādījuši un darījuši teic, ka salīdzinājums nav veikts,
zaudējumu segšanai valsts atmantoja Jelgavas pašcitus darbus. Daļa skolēnu strā- taču zināms, ka bērni uzdotos
vēlējusi šim gadam identisku
valdības doto iespēju
dājuši pie satiksmes drošības pienākumus veikuši pēc labākās
summu – 74,4 miljonus latus – ,
vasaras brīvlaikā strāuzraudzīšanas un atsevišķos sirdsapziņas. Darbs vienmēr
bet degvielas cena visticamāk
dāt aģentūrā «Pilsētkrustojumos skaitījuši automa- bijis paveikts un kopumā padaaugs, problēmas atjaunosies.
saimniecība», piedašīnas, lai noteiktu transporta rīts daudz, arī tādas lietas, kas
Ja valstī papildu līdzekļus
loties dažādos pilsētas
līdzekļu plūsmu, kā arī skaitījuši savā reizē ar speciālistiem nav
zaudējumu atlīdzināšanai nelabiekārtošanas dargājējus šajos krustojumos. Bet īstenotas.
izdosies rast, būsim spiesti pabos. Kopumā aģentūra
vēl daļa trīspadsmit un četrA.Baļčūns vien piebilst, ka,
augstināt biļešu cenas,» atzīst
šovasar nodarbināja 60
padsmit gadus veco bērnu, kas protams, arī nākamajā gadā
P.Salkazanovs. Viņš piebilst,
skolēnus.
vasaru izvēlējušies pavadīt, strā- pilsētas skolēniem būs iespēja
ka līdz ar reisu atcelšanu ar
dājot aģentūrā, veikuši dažādus izvēlēties strādāt un pieteikties
vairākiem uzņēmuma šoferiem
Aģentūras «Pilsētsaimniecī- krāsošanas darbus – krāsojuši darbam aģentūrā «Pilsētsaimvisticamāk tiks pārtrauktas arī
ba» direktors Andrejs Baļčūns soliņus, margas, divus metrus niecība».
darba attiecības.

Būtiski samazina
autobusu reisu skaitu
(No 1.lpp)
Šā gada valsts budžetā pasažieru pārvadātājiem zaudējumu atlīdzināšanai sākotnēji
bija atvēlēti 64,4 miljoni latu,
bet ar budžeta grozījumiem šo
summu izdevās palielināt par
10 miljoniem. Taču tā jebkurā
gadījumā ir nepietiekama,
tādēļ starppilsētu reisu pasūtītājs – Valsts Autotransporta
d irek c i j a – p ā r v ad ā t ā j i e m
uzdeva reisu skaitu samazināt. Jelgavu tas skar būtiski,
uzliekot par pienākumu samazināt turpat ceturto daļu
starppilsētu reisu. Saskaņā ar
mūsu izstrādāto plānu visvairāk tas skars pārvadājumus
Rīgas virzienā, taču atcelti
reisi būs arī citos maršrutos,»
skaidro P.Salkazanovs. Viņš
papildina, ka ar 15. septembri pamatā tiks atcelti reisi
brīvdienās, darba dienu vidū,
kad ir mazāk pasažieru, kā
arī laikos, kad no Jelgavas uz
Rīgu kursē vilcieni.
«Dzelzceļš ir izvirzīts par
prioritāti, tādēļ arī tiek domāts par veidiem, kā turp
novirzīt pasažierus. Tiesa,
ņemot vērā to, ka ik dienu uz

Skolēni strādājuši godam

Mērķstipendijas pedagogiem
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 26. augustam Jelgavas izglītības iestāžu
pedagogiem ir iespēja
pieteikties mērķstipendijām jaunajam
mācību gadam.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško informē, ka mērķstipendijai
var pieteikties pedagogi, kas
pasniedz prioritāros mācību
priekšmetus – fiziku, ķīmiju,
bioloģiju, dabaszinības, ma-

temātiku, informātiku, svešvalodu – vispārējās izglītības
iestādēs no 7. līdz 12. klasei
vai profesionālās izglītības
iestādēs, vai māca priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas
nedēļā un iegūst prioritārā
mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo
kvalifikāciju atbilstošā studiju
programmā.
Tāpat mērķstipendijai var
pieteikties pedagogi, kuri ieguvuši noteiktā prioritārā
mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo

kvalifikāciju atbilstošā studiju
programmā, māca vispārējās izglītības iestādēs 7. līdz
12.klasē vai profesionālās izglītības iestādēs prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 9 kontaktstundas
nedēļā. Taču tādā gadījumā
pedagogam papildus darbam
jāveic kāds no minētajiem
uzdevumiem – metodiskais
darbs izglītības iestādē, konsultatīvais darbs, izpratnes
paaugstināšana par vienādām
iespējām izglītībā un karjerā.
Savukārt pēc izvēles veicamie

uzdevumi ir zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā vai
izglītības zinātnē, izglītojamo
pētnieciskās darbības vadība
prioritārajā mācību priekšmetā un prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.
Lai pieteiktos mērķstipendijai, pedagogiem Jelgavas
Izglītības pārvaldē jāiesniedz
izglītības iestādes direktora
apstiprināts saraksts ar prioritāro priekšmetu pedagogu
vārdiem, uzvārdiem un katra pedagoga kontaktstundu
skaitu, pedagoga iesniegums

un izvērsts darbu plāns (ar rezultatīviem radītājiem). Studējošiem pedagogiem jāiesniedz
izziņa no augstskolas, kurā ir
minēts studiju programmas
nosaukums, studiju gads un
semestris.
Iepriekšminētie dokumenti jāaizpilda elektroniski un
jāiesniedz Jelgavas Izglītības
pārvaldē 204. kabinetā līdz 26.
augustam.
Iesniedzamie dokumenti elektroniskā formā ir pieejami Jelgavas Izglītības pārvaldes mājas
lapā: www.jip.jelgava.lv.

Īsi
 Bezdarba līmenis Latvijā jūlijā
palielinājies par 0,2 procentpunktiem un mēneša beigās bija
5,1 procents. Jelgavā joprojām ir
viens no zemākajiem bezdarba
līmeņiem valstī – 3,6 procenti.
NVA uzskaitē 2008. gada jūlija beigās
bija 55 436 bezdarbnieki, kas ir par
1424 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi
iepriekš, kad aģentūrā uzskaitē bija
54 012 bezdarbnieki. Bezdarbnieka
statuss jūlijā piešķirts 8461 personai,
kas ir par 111 cilvēkiem vairāk nekā
jūnijā. Zemākais bezdarba līmenis
jūlijā reģistrēts Tukuma rajonā – 3,2
procenti, Rīgas pilsētā – 3,5 procenti,
Valmieras rajonā – 3,5 procenti, Jelgavas pilsētā – 3,6 procenti, Jelgavas
rajonā – 4,2 procenti, Rīgas rajonā un
Ventspils rajonā – 4,4 procenti. Jelgavā
bezdarba līmenis pēdējo mēnešu laikā
bijis nemainīgs. Augstākais bezdarba
līmenis jūlijā reģistrēts Rēzeknes rajonā
– 17 procenti, Ludzas rajonā – 14,9
procenti, Preiļu rajonā – 11,6 procenti.
Jūlijā 2448 bezdarbnieki iekārtojās
pastāvīgā darbā.

 Konkursā par laipnāko un
profesionālāko apkalpošanu
uzvarējuši jelgavnieki – mēbeļu
ražotāji «Nakts mēbeles» izcīnījuši pirmo vietu kategorijā
«Mēbeles un interjers». Mēbeļu

un interjera centrā «Spice», kā arī tirdzniecības parkā «Alfa» noslēdzies 2008.
gada kontrolklientu pētījuma 1. posms,
kurā noskaidrotas tās tirdzniecības
vietas, kas apkalpo klientus vislaipnāk
un visprofesionālāk. Konkursā «Nakts
mēbeles» tirdzniecības parkā «Alfa»
tika atzīmēta kā izcilākā tirdzniecības
vieta, savukārt mēbeļu un interjera
centrā «Spice» iegūta 1. vieta savā
kategorijā «Mēbeles un interjers».

 Septiņpadsmitgadīgs Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra audzēknis kopā ar vēl 30
bērniem no vairākiem Latvijas
bērnu namiem piedalās Baltijas
valstu bērnunamu audzēkņu
vasaras nometnē Stavrosā, netālu no Salonikiem Grieķijā. Puisis

atgriezīsies 27. augustā. Nometnē
piedalās bērni no Rīgas, Valmieras,
Bauskas un Jelgavas bērnunamiem, kā
arī no Ventspils rajona «Stiklu» bērnunama, Jāņa Raiņa Irlavas bērnunama
un no Umurgas bērnunama. Jāatzīmē,
ka šis Jelgavas puisis jau pērn piedalījies nometnē un šogad mērķtiecīgi
gājis uz to, lai tiktu uz Grieķiju – labi
mācījies, strādājis. Bērni nometnē turpina mācīties grieķu valodu, vakaros
piedalās dažādos pasākumos – spēlē
teātri, piedalās sporta spēlēs, dodas
ekskursijās, pārgājienos un atpūšas pie
Egejas jūras.

 Zemgalē 60,1 procentam
iedzīvotāju jaunas darba vietas
izvēlē viens no svarīgākajiem
kritērijiem tūlīt pēc algas apmēra
ir iespēja izmantot darba auto
privātajām vajadzībām, noskaidrots «GE Money Bank» veiktajā
pētījumā. Caurmērā Latvijā no darba
devēja auto kā papildu bonusu sagaida 55 procenti iedzīvotāju, vairāk
vīriešu nekā sievietes, turklāt vērojama
tendence – jo vecāks ir respondents,
jo vairāk iespēja izmantot darba auto
privātajām vajadzībām tiek uzskatīta
par priekšrocību. Zemgalē aptuveni
puse – 51 procents aptaujāto – nepiekristu apgalvojumam, ka Latvijā cilvēki
apskauž tos, kuriem pieder labāka automašīna, tomēr 56,7 procenti domā,
ka sievietēm pievilcīgāki šķiet vīrieši ar
dārgiem auto.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
7. augusta «Jelgavas Vēstneša» numurā ziņā «Pārsteigumus
sagādā jaunie uzņēmumi» ieviesusies neprecizitāte – veikalnieku un krodzinieku konkursa
komisija iepazinās ar izmaiņām
tirdzniecības centrā «Kanclera nams», kas, nomainoties
īpašniekiem, ieguvis arī jaunu
nosaukumu. Atvainojamies par
pieļauto neprecizitāti tirdzniecības centra nosaukumā.
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atbildam

Ar laiku rotaļu laukums RAF-ā taps
«Liels paldies jums par to,
ka rūpējaties par mūsu skaisto pilsētu. Tiešām priecē, ka
Jelgava ar katru gadu kļūst
aizvien skaistāka... Visā pilsētā
tiek izveidoti ļoti jauki bērnu
rotaļu laukumi, kas piesaista
bērniņus un viņu vecākus no
vairākiem rajoniem, jo bērniem
patiesi patīk tajos spēlēties.
Izņēmums nav arī mans dēls
Ņikita Geidāns. Arī viņam
patīk rotaļāties šajos laukumos, kontaktēties ar citiem bērniem un veselīgi pavadīt laiku
svaigā gaisā. Tieši tāpēc mēs
pēc iespējas biežāk cenšamies
atbraukt no RAF dzīvojamā
masīva uz Jelgavas centru vai
dodamies uz citiem rajoniem,
kur ir bērnu rotaļu laukumi.

Mēs to darām tāpēc, ka pie mamma pauž, ka gan bērni, gan
mums nekā tāda nav,» raksta viņu vecāki būs ļoti pateicīgi par
Ņikitas mamma Olga.
iespēju priecāties un rotaļāties
jaunajos bērnu laukumos pie
Olga «Jelgavas Vēstnesim» savām mājām.
stāsta, ka viņu dzīvesvietā nav
Kā norāda pašvaldības aģenpat kaut kā līdzīga citur pilsētā tūras «Pilsētsaimniecība» direkizveidotajiem rotaļu lauku- tora vietniece Zaiga Savastjuka,
miem. «Netālu no mūsu mājas ir aģentūras speciālisti ir iepazitikai dzelzs slīdkalniņš un divas nušies ar Olgas vēstuli par persmilšu kastes, kas palikušas vēl spektīvo rotaļu laukuma izveidi
no padomju laikiem,» Olga vēlas kādā no pagalmiem Loka mauzzināt, vai kādu līdzīgu rotaļu ģistrālē. ««Pilsētsaimniecība»
laukumu pilsētas centrā esoša- noteikti izskatīs iespēju ierīkot
jiem paredzēts izveidot arī RAF daudzfunkcionālu rotaļu laukudzīvojamajā masīvā. «Te tiešām mu 2009. gada budžeta ietvaros
ir ļoti daudz bērnu, kuri spēlējas un Jelgavas domei sagatavos
pat šajos dzelzs laukumos, kas priekšlikumus par tā izveidi,»
jau sen vairs nav skaisti, turklāt norāda Z.Savastjuka.
ir bīstami ne tikai bērnu veseSagatavoja
lībai, bet arī dzīvībai,» Ņikitas
Sintija Čepanone
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Platones ielā
putekļu būs mazāk

Par tirgošanos neatļautā vietā brīdina
«Esmu ļoti neapmierināta ar
to, kas notiek pie tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža». Pēdējā
laikā tur regulāri uz soliņiem, kas
domāti cilvēkiem, kur atsēsties un
atpūties, tiek tirgotas puķes, mellenes, sēnes un citas dabas veltes.
Vienu dienu ievēroju, ka blakus
esošajā tirdziņā ir brīvi galdi,
kur var tirgoties, bet, nē, pārdevēji
izvēlas soliņus, jo par galdiem ir
jāmaksā nodeva, bet uz soliņiem
tas ir bezmaksas pasākums. Cik
zinu, tirgus īpašnieks savā pusē
cilvēkiem, ja pilni galdi, uz kastēm neļauj iekārtot tirgošanās
galdus, tāpēc izvēlēti soliņi. Taču
šķiet – nevienu neuztrauc, ka ar
mellenēm apķēpātie soliņi pēc
tam rada neērtības tiem, kas tos
vēlas izmantot atpūtai. Kam būtu

jāatbild, lai šie tirgotāji ļautu cilvēkiem atpūsties uz soliņiem, nevis tirgotos un atstātu gružus aiz
sevis – pašvaldībai vai tirdzniecības centram? Varbūt drīzumā
varēs tirgoties arī uz soliņiem, kas
atrodas pie tirdzniecības centra
«Kanclera nams»? Ja nepietiek
vietas uz šiem galdiem, var taču
doties uz lielo tirgu un tirgoties
tur,» šādu jautājumu «Jelgavas
Vēstnesim» iesūtījusi jelgavniece
Lida Rumenčonoka. Jāpiebilst,
redakcijai ar lūgumu noskaidrot,
vai šie tirgotāji minētajā vietā
drīkst tirgoties, līdz šim zvanījuši
jau vairāki jelgavnieki, ne tikai
Lidas kundze.
Aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
informēja, ka uz norādītajiem
Melleņu burciņas un spainīši
jau labu laiku
Driksas ielā redzami ne tikai
tirdzniecības
vietās, bet arī
uz soliņiem,
uz kuriem atstāj pleķus un
rada neērtības
atpūtniekiem.
Foto: JV

atpūtas soliņiem tirgoties nav
atļauts. Tirgošanās ar pašaudzētiem, savvaļas ziediem, ogām un
augļiem ir atļauta tikai Jelgavas
domes noteiktajās ielu tirdzniecības vietās, piemēram, Lielajā
ielā, Driksas ielā, bet tas darāms
tikai pēc tam, kad nomaksāta
nodeva par tirdzniecības vietu.
Jelgavas pašvaldības saistošo
noteikumu «Par tirdzniecību
publiskās vietās Jelgavas pilsētā»
ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Jelgavas Pašvaldības
policija. Pašvaldības policijas
Patruļpolicijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs
Māris Velve skaidro, ka sods par
šādu pārkāpumu tā izdarīšanas
vietā ir 10 lati bez protokola sastādīšanas, taču, ja tiek sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols, sods ir līdz pat 50 latiem.
M.Velve stāsta, ka katru dienu
šos tirgotājus uzmana arī kājnieku patruļa, kas pirmajā reizē tirgotāju brīdina, bet jau nākamajā
piemēro vai nu sodu, vai raksta
protokolu. Taču, ja gadījumā
cilvēki pamanījuši, ka kāds tur
tirgojas, tas jāpaziņo Pašvaldības
policijas dežūrdaļai.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Situāciju Ausekļa ielā sola mainīt
projekts «Ausekļa ielas rekonstrukcija posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Blaumaņa ielai», kurā ir paredzēti
pareizi lietus ūdens novirzīšanas, satiksmes organizācijas
risinājumi, kā arī ietvju rekonstrukcija abās ielas pusēs,»
«Pilsētsaimniecības» direktora vietniece Zaiga Savastjuka
norāda, ka rekonstrukcijas
darbus plānots uzsākt septembrī. Tie varētu ilgt divus
mēnešus, uzlabojot gan transPašvaldības aģentūrā «Pil- porta kustības drošību, gan
sētsaimniecība» norāda, ka gājēju pārvietošanās iespējas
pašlaik tiek veikti vairāki darbi,
lai tuvāko mēnešu laikā tiktu
realizēta Ausekļa ielas rekon
strukcija.
«Ir izstrādāts tehniskais
«Rakstu jums, jo no izmisuma
vairs nezinu, kur vērsties. Vasara gandrīz pagājusi, bet solītās
renovācijas kā nav, tā nav! Gan
jau sāks kustēties, kad lietus
būs klāt, kā jau pie mums parasti notiek! Dzīvoju Ausekļa un
Viestura ielas krustojumā jau
30 gadus un pa šiem brikšņiem
ar mašīnu braucu katru dienu
reizes 6 – 8. Te nevis ar mašīnu,
bet ar tanku jābrauc!» klāsta
jelgavnieks Ruslans.

minētajā ielas posmā.
Viņa arī piebilst, ka šā gada
sākumā tika veikta ielas apgaismojuma līniju un apgaismes stabu nomaiņa, kas,
iespējams, pavasara periodā
radīja papildu neērtības iedzīvotājiem, palielinot iesēdumu
vietas, kā arī dubļus visā ielas
platumā. «Taču ilglaicīgs ielas
attīstības plāns pamazām tiek
realizēts, attīstot Ausekļa ielas posmu no Pulkveža Brieža
ielas līdz Blaumaņa ielai,» tā
Z.Savastjuka.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Platones ielā posmā no Sila ielas līdz Ruļļu ielai jau ir maksimālo braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, kas paredz, ka pārvietoties drīkst ne ātrāk kā ar 30 kilometriem stundā, taču
Foto: Ivars Veiliņš
ne visi autovadītāji to ievēro.
«Dzīvot Platones ielā, īpaši sausā vasarā, jau kļuvis
neiespējami – mašīnas pa to
traucas nenormālā ātrumā,
saceļot tādu putekļu mākoni,
ka ne tikai apkārtne, bet arī
cilvēki kļūst balti. Šo jautājumu
esam risinājuši, taču vienīgais,
ko mums paskaidroja, bija:
Platones iela ir maznozīmīga,
turklāt iela jau tāpēc ir iela, ka
domāta braukšanai,» sašutuši ir
Platones ielas iedzīvotāji.
Iedzīvotāji gan tam nepiekrīt:
«Protams, agrāk Platones ielā
satiksmes intensitāte bija mazāka, taču tagad tā ir krietni palielinājusies, jo šoferi to izmanto
kā taisnāko ceļu, lai nokļūtu
vēlamajā vietā. Kas mums jādara, lai situāciju mainītu? Mēs
tiešām vēlamies, lai Platones
ielā vairs nebūtu putekļu. Mēs
neprasām asfaltu, bet braukša-

nas ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes gan būtu nepieciešams
izvietot,» ierosina Platones ielā
dzīvojošie, piebilstot, ka tur
dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuriem
ir astma, un putekļi viņiem nepavisam nenāk par labu.
Pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība», iepazīstoties ar
Platones iedzīvotāju sūdzību,
informē, ka galvenais putekļu
rašanās iemesls neapšaubāmi ir
ātruma pārsniegšana, ko izraisa
autovadītāji, kas pārkāpj ceļu
satiksmes noteikumus. «Platones ielā posmā no Sila ielas
līdz Ruļļu ielai ir maksimālo
braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, kas paredz,
ka pārvietoties drīkst ne ātrāk
kā ar 30 kilometriem stundā,»
norāda «Pilsētsaimniecības»
direktors Andrejs Baļčūns,
atgādinot, ka ceļu satiksmes
noteikumu neievērošanu kon-

trolē Ceļu policija. «Par ātruma
ierobežojuma neievērošanu
«Pilsētsaimniecība» informēs
policiju,» viņš piebilst.
Lai uzlabotu situāciju Platones ielā un mazinātu putekļus,
«Pilsētsaimniecība» sola organizēt frēzētā asfalta uzbēršanu,
greiderēšanu un profilēšanu.
«Tas daļēji novērsīs putekļu
veidošanos,» tā aģentūras direktors, paskaidrojot, ka Platones
ielas brauktuves segums tiks
uzlabots ar otrreiz izmantojamu
būvmateriālu – frēzēto asfaltu
no Tērvetes ielas.
«Platones ielas uzbēršanas
un greiderēšanas darbus plānots paveikt līdz šā gada 1.
oktobrim – pēc Tērvetes ielas
seguma virskārtas atjaunošanas
darbu pabeigšanas,» norāda
A.Baļčūns.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Iedzīvotājiem traucē
veikala radītais troksnis
«Jau ilgāku laiku ne es, ne mani
kaimiņi Pasta ielā 55 un tuvākajās
mājās nevar gulēt – mūsu miegu
traucē veikala «Mega» gaisa kondicioniera bunduļi, kas uzstādīti
uz veikala jumta. Mums visiem
guļamistabu logi un lodžijas
atrodas tieši uz ielas pusi, kur
atrodas arī šie bunduļi, kas rada
briesmīgu troksni. Sajūta tāda, ka
uz tavas lodžijas stāv kaut kāds
motors. Lai arī siltajās naktīs
istabā karsts un prasās pēc svaiga
gaisa, logus vaļā nevaram vērt, jo
tā skaņa ir vienkārši biedējoša un
neizturama. Kāpēc gan viņi to kondicionieri nevar slēgt dienas laikā
un darbināt, kamēr visi iet savās
dienas gaitās un lielākā daļa nav
mājās, bet naktī ļaut mums gulēt?
Ko mums šādā situācijā darīt, kur
vērsties pēc palīdzības? Tas tiešām
nav izturami, katru nakti miegs
izraustīts. Kāpēc gan vairāk nekā
simts cilvēkiem būtu jāupurējas
viņu dēļ?» savā un iedzīvotāju
vārdā jautā mājas vecākā Marika
no Pasta ielas 57.

sūdzība par to, ka ventilācijas
sistēma darbotos tik skaļi, ka
neļauj apkārtējiem gulēt, no
māju iedzīvotājiem nav saņemta.
Par šo neapmierinātību veikala
vadība uzzināja tikai no «Jelgavas Vēstneša». Veikala «Mega»
vadītāja Arita Buša stāsta, ka
veikals ir liela bezgaisa telpa un
gaisa kondicionēšana visnotaļ ir
nepieciešama. Naktī kondicionieris tiek darbināts tāpēc, ka gaiss
laukā ir vēsāks, līdz ar to arī
veikalā nokļūst svaigāks gaiss un
no rīta ir patīkami ierasties dar«Jelgavas Vēstnesis» sazinājās bā. Ja šo iekārtu darbina dienas
ar veikala «Mega» vadību un laikā, tā rauj iekšā karsto gaisu,
noskaidroja, ka līdz šim neviena un no tā nav nekāda labuma

ne darbiniekiem, ne klientiem.
Vadītāja gan piebilst, ka tehniskajās lietās viņa nav zinoša un
nemāk spriest, kas tagad būtu
darāms. Bet, lai vai kā, vadītāja
solījās šo jautājumu risināt – vai
nu domāt, kā padarīt kondicionēšanas sistēmu klusāku, vai
arī meklēt iespējas nomainīt šo
iekārtu, lai kondicionieri varētu
darbināt dienas laikā un naktīs
ļautu apkārtējiem gulēt. Šādi arī
veikala darbinieki justos labāk, jo
karstajos laika apstākļos desmit
stundas nostrādāt bezgaisa telpā
esot ļoti grūti.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča
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maksātnespēja

Maiznieka cehos klusums...
 Anna Afanasjeva

Otro nedēļu maksātnespējīgās SIA «JLM
grupa» ražotnēs Jelgavā
un Liepājā pārtraukta
ražošana. Lielākā daļa
strādājošo saņēmuši
darba uzteikumus par
atbrīvošanu no darba septembra pirmajā
pusē.
«JLM grupas» Jelgavas un
Liepājas ražotnes pēc gāzes atslēgšanas pagājušās pirmdienas
pēcpusdienā pārtrauca ražošanu.
Arī uzņēmums «Latvenergo» bija
brīdinājis maiznieku par elektrības atslēgšanu pagājušo piektdien.
Administrators Guntars Birsāns
panācis vienošanos un elektrības
padeve «JLM grupai» nav pārtraukta.

Cilvēkiem jādzīvo šodien

Daļa ražotnes darbinieku turpina iet uz darbu, uzkopt. Vidzemes
un Bulduru tirgiem šonedēļ vēl
piegādāta palikusī produkcija – cepumi, sausiņi un saldētā mīkla.
Vislielākajā neizpratnē par
turpmāko ir darbinieki, viņus uzņēmuma darbības pārtraukšana
šokējusi. Briesmīgākais, ka cilvēki
par jūliju nav saņēmuši nedz
avansu, nedz atalgojumu. Viņiem
nav par ko dzīvot, barot ģimenes,
veikt komunālos maksājumus.
«Strādnieki nevar gaidīt naudu
līdz decembrim, viņiem jādzīvo
šodien,» uzsver uzņēmuma arodbiedrības vadītājs Vladimirs Mihaļ
čenko, kurš jau pagājušā nedēļā
sācis risināt tiesiskos jautājumus,
konsultējoties ar Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību. Ar nožēlu
viņš atzīst, ka Valsts darba inspekcijas tiesiskā aizsardzība uzņēmumiem maksātnespējas procesā
ir liegta. Šonedēļ viņš vērsīšoties
Maksātnespējas administrācijā, lai
noskaidrotu atalgojuma saņemšanas iespējas, jo līdz decembrim,
kad varētu notikt pirmā kreditoru
sapulce, gaidīt ir par ilgu.
Strādājošie ir neizpratnē, kā
tik lielu uzņēmumu tā vienkārši
var aizvērt divās dienās. Pēc
viņu domām ražošanas apturēšana uz vairākiem mēnešiem un
turpmākā risinājuma gaidīšana
līdz kreditoru sapulcei decembrī
nozīmē neatgriezeniski zaudētu
tirgu, un tad vairs nevar runāt par
sanāciju jeb darbības atjaunošanu,
tad jārunā par bankrotu.

Nav jēgas no gāzes,
ja ražošanu nevar turpināt

Jelgavas ražotnes darbinieki
laikrakstam pauda, ka administrators, viņuprāt, nav bijis
ieinteresēts saglabāt ražošanu, jo
pēc brīdinājuma saņemšanas no
uzņēmuma «Latvijas gāze» nav

Maksātnespējīgās SIA «JLM
grupa» administrators Guntars Birsāns teic, ka viss vēl nav
zaudēts – jau bijušas sarunas
ar uzņēmējiem, kas ieinteresēti
ražošanu turpināt, tomēr pašlaik par rezultātiem vēl pāragri
runāt.
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SIA «JLM grupa» maksātnespējas process
• 2008. gada martā uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs Arvis Rove
Jelgavas tiesā iesniedz tiesiskās
aizsardzības pieteikumu, lai rastu
iespēju bez kreditoru iejaukšanās
atrisināt finansiālās problēmas.
• 27. jūnijā Jelgavas tiesa uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu
neapstiprina, jo uzņēmums par
to nav vienojies ar nodrošināto
kreditoru «Hansabanku».
• 17. jūlijā SIA «JLM grupa» Jelgavas tiesā iesniedz prasību par
uzņēmuma maksātnespēju.
• 30. jūlijā tiesa apstiprina uzņēmuma maksātnespēju no prasības
iesniegšanas dienas, 17. jūlija.
• Uzņēmuma aktīvi uz 30. jūliju
bija 2 822 456 lati, bet parādsaistības – 2 912 388 lati. Uzņēmuma
kreditoru skaits pārsniedz 300.
Uzņēmuma saistības pret Valsts
ieņēmumu dienestu bija 587 392
lati. Pēc administratora pārskata
pēdējos sociālos maksājumus
uzņēmums veicis 17. aprīlī. VID
pieņēmis lēmumu par inkaso
uzlikšanu. Saistības pret nodrošināto kreditoru «Hansabanku» ir
apmēram 700 000 latu. 16. jūlijā
«Hansabanka», lai nodrošinātos
pret zaudējumiem, arestējusi uzņēmuma kontus savā bankā.

rīkojies. Proti, tā kā ne visu uzņēmuma kontu darbība ir apturēta,
administratoram ir pieeja maksātnespējīgā uzņēmuma finansēm
un viņš varēja gāzes uzņēmumam
pārskaitīt vismaz zināmu daļu
līdzekļu. Taču administrators nav
izrādījis šādu iniciatīvu.
G.Birsāns skaidro, ka astotajā
datumā uzņēmumā sākas algu
izmaksas, bet viņa rīcībā nav
tik daudz līdzekļu, lai ar visiem
norēķinātos. Turklāt, pārskaitot
naudu par gāzi, tāpat ražošanas
procesu nebūtu par ko nodrošināt,
jo trūktu izejvielu. «Nav nozīmes samaksāt par gāzi, ja nevar
turpināt ražošanu un izmaksāt
algas,» viņš spriež, piebilstot, ka
strādājošie šajā gadījumā vairāk
uztraucas par sekām un negrib
redzēt cēloņus. Proti, gāzes atslēgšana un ražošanas pārtraukšana
pieder pie sekām. Cēloņi saistīti
ar uzkrātajiem parādiem, tostarp
nenokārtotajām nodokļu maksājumu saistībām, bloķētajiem Aizvadītās nedēļas sākumā SIA «JLM grupa» ražotnēs Jelgavā un Liepājā pārtraukta ražošana. Rakontiem. Nebūtu pareizi, ja ad- žotnē valdīja neierasts klusums, bet darbinieki, satraukti runājot par notiekošo, lēsa, ka šonedēļ
Foto: Ivars Veiliņš
ministrators veiktu pretdarbību, viss ar uzkopšanu saistītais būs pabeigts, bet, kas notiks tālāk, nav zināms.
atvērtu kontus citā bankā un kādu
laiku veiktu darbības, kā to pēdējā dībām. Jelgavā pa pastu sūtītā ļu, lai darbiniekiem izmaksātu
laikā veikusi līdzšinējā vadība.
vēstule vēl nav saņemta.
algas par jūliju un veiktu sociālos
G.Birsāns teic, ka viss vēl nav
Jelgavas ražotnes darbinieki maksājumus. Viņš pieļauj, ka
zaudēts. Administrators esot zina teikt, ka Liepājā jau bijusi līdzekļus nāksies prasīt no Makuzsācis sarunas par gāzes pade- tikšanās gan ar NVA speciālis- sātnespējas administrācijas šiem
ves atjaunošanu, bet, kamēr nav tiem, gan pašvaldības pārstāv- nolūkiem paredzētā fonda. Tas
iespējams nodrošināt ražošanas jiem. A.Dolace no NVA filiāles savukārt nozīmē, ka darbiniekiem
procesu, tam nav nozīmes. Piekt- skaidro, ka tāda būs arī Jelgavā, atalgojuma un sociālo maksājumu
dien pēc ierašanās Jelgavā viņam to organizēs, kad aģentūra būs prasījumi administratoram jāiebijusi tikšanās ar pārstāvjiem, kas saņēmusi konkrētu strādājošo sa- sniedz kā kreditoriem. Kreditoru
ieinteresēti ražošanas turpināša- rakstu. «Kad notiek lielāka štatu pieteikšanās termiņš ir trīs mēneši
nā, tomēr pašlaik par rezultātiem samazināšana, vienmēr tiekamies no uzņēmuma maksātnespējas
vēl pāragri runāt. Par Liepājas ar cilvēkiem, izskaidrojam bez- apstiprināšanas dienas – 17. jūlija.
maiznīcu intereses gan pagaidām darbnieka pabalsta saņemšanas Ar apkopotajiem datiem Makneesot. Administrators pieļauj, iespējas, stāstām par profesionālās sātnespējas administrācijā viņš
ka pirmajā krevarētu vērsties
ditoru sapulcē
pēc pirmās kredecembrī tiks izditoru sapulces, Ilmāram Jelgavas maiznieks bijusi vienīgā darbavieta 45 gadu
skatīts jautājums
kas varētu no- garumā. Šobrīd viņš ierastās formas maizes cepšanas vietā tīra
par uzņēmuma
tikt decembrī. darba vietu un joprojām nespēj noticēt notiekošajam: «Mūsu
sanāciju.
Lai gan saistī- maize ir laba un vienmēr bijusi pieprasīta. Tas, ka pēkšņi uzņēPēc Latvijas
bu nokārtoša- mums kļuvis maksātnespējīgs un nu arī pārtraucis ražošanu,
Maiznieku biedna pret darbi- manuprāt, liecina tikai par vadības neieinteresētību. Patiesībā
rības domām
niekiem jāveic viss «uz grunti» aizgāja līdz ar administratora iecelšanu – viņš
uzņēmumam atvispirms un vienpersoniski pieņem tikai sev saprotamus lēmumus, neizrāda
sākt ražošanu ir
tas ir prioritārs vēlmi cīnīties par uzņēmumu. Esmu satraukts par to, kas notiks,
maz cerību. Biedmaksājums, to- bet salīdzinoši ar citiem esmu vēl diezgan labās pozīcijās – man
rības prezidents
mēr pastāv sava ir pensija un tā, lai arī jostu savelkot ciešāk, izdzīvot tomēr ļaus.
Bet ko darīt tām sievietēm, kam darbs maizniekā ir vienīgais
Valdis Circenis
kārtība.
paudis, ka pārNākamnedēļ iztikas avots, no kā jāpabaro arī bērni?! Es nesaprotu, kā varēja
tikas ražošanā
administrators to visu tik tālu aizlaist!»
tirgus ir zaudēts
uzņēmuma
jau pēc nedēļas,
arodbiedrības vēkus un viņu vārdā iesniegs kre- algu un kompensāciju izmaksu.
jo tirgus pārdale Maizes ceha meistares Ināra (no labās), Dace un Ilona uzņē- vadītājam solījis ditoru prasījumu, V.Mihaļčenko Arī par piespiedu dīkstāves laiku
notiek ļoti strauji. mumā nostrādājušas attiecīgi 20, 11 un 4 gadus. Ināra, redzot tikties ar visiem skaidro, ka katram darbiniekam darbiniekiem jāsaņem alga.
«Pārējiem tirgus beigu tuvumu, nespēj valdīt asaras: «Sāpīgi... jūs iedomāties darbiniekiem. savs kā kreditora prasījums ad***
dalībniekiem ir nespējat, cik ļoti sāpīgi tas ir.» Vērtējot situāciju perspektīvā, Sapulcē pieda- ministratoram par neizmaksāto
Pēc neoficiālām ziņām uzbrīvas ražošanas meistares atzīst, ka Jelgavā ir arī konditorejas, ir uzņēmumi, līsies arī NVA darba algu, nodokļu maksāju- ņēmuma valdes priekšsēdētājs
jaudas, tāpēc par kur viņu zināšanas un pieredze varētu būt noderīga, taču, zinot speciālisti.
miem un kompensācijām, kuru A.Rove plāno pārsūdzēt tiesas
maizes trūkumu smago ekonomisko situāciju, kas daudzus uzņēmumus spiež
apmērs atkarīgs no darba stāža, lēmumu par maksātnespēju. Adcilvēkiem nav jā- samazināt darbinieku skaitu, viņas prognozē, ka atrast jaunu Sociālie mak- būs jāiesniedz pašam.
ministrators G.Birsāns atzīst, ka
satraucas – viena darbu nebūs viegli, iespējams, nāksies mainīt specialitāti. Pa- sājumi
Tā kā darba uzteikšana dar- viņam par to nekas nav zināms.
uzņēmuma ražo- gaidām gan viņas lolo klusas cerības, ka maiznieks tomēr atsāks veikti par jū- biniekiem saistīta ar kolektīvo Ar A.Rovi laikrakstam sazināties
šanas apturēšana cepšanu. «Es neticu, ka tas viss patiesi var vienā dienā vienkārši niju
atlaišanu, arodbiedrība ar admi- neizdevās, viņš uz telefona zvaneradīs situāciju, izbeigties,» iekšējās sajūtas vienā teikumā izsaka Ināra.
Jelgavā darbs nistratoru turpinās sarunas par niem neatbildēja.
ka cilvēkiem neuzteikts 116 cilbūs iespējams iegādāties maizi,» pilnveides un pārkvalifikācijas vēkiem. Ražotnē paliks trīs dartā V.Circenis.
kursiem, brīvajām darba vietām binieki – grāmatvede, tehniskais
un citiem jautājumiem,» skaidro darbinieks un juriste – personālNākamnedēļ būs tikšanās ar A.Dolace, piebilstot, ka šogad NVA daļas speciāliste.
nodarbinātības aģentūru
rīcībā nav tik daudz brīvu darba
Arodbiedrības vadītājs
Pēc ražošanas pārtraukšanas vietu kā agrāk.
V.Mihaļčenko pabijis Valsts socistrādājošie sākuši saņemt uzteiAtbrīvotie darbinieki uzreiz var ālās apdrošināšanas aģentūras
kumus par atbrīvošanu no darba stāties bezdarbnieku uzskaitē. Jelgavas nodaļā, kur noskaidrojis,
ar 8. septembri. Nodarbinātības Saņemtos dokumentus aģentūra ka ar sociālajiem maksājumiem
valsts aģentūras (NVA) Jelgavas sūta uz Valsts sociālās apdroši- nav tik briesmīgi, kā sākumā
filiāles nodarbinātības aģente nāšanas aģentūru. Ja tās dati licies. Nodaļā gan arodbiedrībai
Anita Dolace stāsta, ka NVA infor- apliecina, ka par cilvēku ir veikti nav sniegtas ziņas par visiem darmatīvu vēstuli pa faksu no uzņē- sociālie maksājumi, viņš uzreiz var biniekiem, tās pieejamas katram
muma administratora G.Birsāna saņemt bezdarbnieka pabalstu, konkrēti. V.Mihaļčenko uzzinājis,
saņēma pagājušo ceturtdien. nav jāgaida divi mēneši kā aizejot ka, piemēram, par viņu sociālie
Tajā norādīts, ka šomēnes darbu no darba pēc paša vēlēšanās.
maksājumi veikti arī par jūniju.
paredzēts uzteikt un septembrī no
«JLM grupas» gadījumā, kā Acīmredzot nodokļu parādu veido «Vēl vakar es to maizīti mīcīju, taisīju, bet šodien varu vien tīrīt
darba atbrīvot 190 «JLM grupas» liecina tiesa par maksātnespēju, citu nodokļu maksājumi. Tādē- savu darba vietu. Es nezinu, kur ņemt naudu, lai izdzīvotu. Tas,
darbinieku, no tiem 116 – Jelgavas sociālie maksājumi nav veikti no jādi darbiniekiem būs iespējas kas notiek, ir bezatbildība,» teic Raisa. «Mūs varēja brīdināt,
ražotnē, bet 74 – Liepājas. Vēstulē šā gada aprīļa. Tādējādi pabalsta bezdarbnieka pabalstu saņemt, jau iepriekš kam tādam gatavot, aicināt savlaicīgi sākt meklēt
jaunu darbu, bet tagad pusotrs simts vienas nozares cilvēku tiek
uzskaitīti amati, bet nav norādīti saņemšana var ieilgt. Uzņēmuma negaidot decembri.
konkrēti darbinieku uzvārdi. Tā administrators G.Birsāns skaidro,
Uz jautājumu, vai arodbiedrība pēkšņi atlaists – kam gan mēs visi būsim vajadzīgi? Par dzīvokli
adresēta arī abu pilsētu pašval- ka viņa rīcībā nav tik daudz līdzek- pārstāvēs bez darba palikušos cil- jāmaksā, bērni skolā jālaiž?» retoriski jautā Raisa.
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pārb

Arī savās mājās nevar darīt visu, kas
 Anna Afanasjeva

Pašlaik lielais dzīvokļu
pārbūves bums ir pierimis, tomēr netrūkst
saimnieku, kas joprojām savu mitekli vēlas
padarīt mūsdienīgāku
un ērtāku, apvienojot
dzīvojamo istabu ar
virtuvi vai paplašinot
vannas istabu. Par to,
kas pārbūves gadījumos jāņem vērā, stāsta
Jelgavas Būvvaldes galvenais arhitekts Uldis
Seržāns un būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina.
Faktiski cilvēkiem jāsaprot,
ka bez saskaņošanas un konsultēšanās ar speciālistiem viņi
savā dzīvoklī uz savu galvu var
veikt tikai kosmētisko remontu.
Lai procedūras vienkāršotu,
likumdevēji ir veikuši izmaiņas
un ieviesuši terminus «dzīvokļa vienkāršotā renovācija» un
«vienkāršotā rekonstrukcija».
Tādējādi, veicot nelielu pārbūvi,
īpašniekiem nav jākārto tik apjomīga projekta dokumentācija
kā būvniecības vai ēkas pilnīgas
renovācijas gadījumā.

Pirms pārbūves
izmaiņas jāsaskaņo

Uz jautājumu, kas pirms iecerētajām izmaiņām jādara, N.Ļubina
vispirms iesaka vērsties pie sertificēta arhitekta. Lai izpētītu
situāciju, viņam šajā vienkāršākajā gadījumā pietiks ar dzīvokļa

«Nevienam nav liegts konsultēties ar Būvvaldes speciālistiem,
vajadzības gadījumā viņi iepazīstas ar situāciju uz vietas,» atgādina būvinspekcijas vadītāja
Natālija Ļubina.
inventarizācijas lietu – šeit redzamas nenesošās sienas, kuras
atļauts nojaukt, un nesošās konstrukcijas, ko nedrīkst ietekmēt.
Arhitekts aizpilda vienkāršotas
renovācijas dokumentu – apliecinājuma karti un pievieno dzīvokļa
esošo un jauno plānojumu ar
eksplikāciju un iesniedz saskaņošanai pašvaldības Informācijas
centrā, no kurienes dokumenti
nonāk Būvvaldē. Saskaņošanai
likumā paredzētas desmit dienas, bet parasti process notiek
ātrāk, jo vienkāršotās renovācijas
dokumentu izskatīšana neprasa
tik daudz laika. Pašvaldībā šis

pakalpojums ir bez maksas. Papildus Būvvalde prasa, lai dzīvokļa
īpašnieks apliecinājuma karti
saskaņotu ar mājas apsaimniekotāju, lai tas būtu informēts par izmaiņām un pieprasītu aktualizēt
dzīvokļa inventarizācijas lietu.
Ikdiena gan liecina, ka iedzīvotāji bieži vispirms veic pārbūvi
un tikai pēc tam, kad īpašums
jāieraksta zemesgrāmatā vai
jāpārdod, kārto dokumentus. Labākajā gadījumā procesu oficiāli
formē paralēli pārbūvei.
«Tāpēc vēlos uzsvērt, ka, pērkot dzīvokli, noteikti jāpievērš
uzmanība, vai spēkā esošajā
inventarizācijas lietā fiksētais plānojums, starpsienu un komunikāciju izvietojums atbilst faktiskajai
situācijai,» mudina N.Ļubina,
atgādinot, ka arī pašvaldības būvinspekcijas vadītāja un trīs palīgi
būvinspektori neskaidrību gadījumā neatsaka konsultācijas. Arī
iegādājoties privātmāju, papīros
dokumentētais rūpīgi jāsalīdzina
ar faktisko situāciju.
Ja pircējs neatbilstības palaidis
garām vai arī pats īpašnieks pēc
laika izmaiņas grib legalizēt, viņam jārēķinās ar soda sankcijām,
jo process tiek traktēts kā patvaļīga būvniecība. Administratīvo
pārkāpumu kodekss pieļauj uzlikt
sodu no 50 līdz 500 latiem. Tuvākajā nākotnē sodu apmēri solās
būtiski pieaugt.

sultējas, ja citi to jau realizējuši?!
Tas gan nav nekāds arguments
prasību neievērošanai.
Kamēr likumdošanā nebūs
fiksēts, kādus darbus var veikt
pašu spēkiem, situācijas var
būt visdažādākās, arī saistītas
ar bīstamību. Tāpat ikvienam
dzīvokļa īpašniekam jārēķinās,
ka daudzdzīvokļu māja nepieder
viņam vienīgajam. Ir jādomā par
kaimiņiem, par pārbūves izraisītajiem trokšņiem un vibrāciju,
kuras rezultātā kaimiņu dzīvokļu
sienās var parādīties plaisiņas.
Tāpat nereti problēmas sagādā
atslēgta apkure un karstais ūdens
vai pēkšņi pazudusi elektrība.

Maksimālais sods
un darbu apturēšana

No lielām problēmām patvaļīgas pārbūves dēļ jelgavnieki sevi
pasargājuši, tomēr raižu netrūkst.
Šā gada sākumā patvaļīgas aktivitātes konstatētas RAF masīvā
paneļu mājā. Deviņstāvu ēkās
situācija ir atšķirīga un ar metinātajām konstrukcijām jārīkojas uzmanīgi. Būvinspektoriem dzīvoklī
izdevies ierasties īstajā brīdī, kad
remontstrādnieki ar perforatoru
sāka kalt armēto betonu. Darbi
tūlīt apturēti, būvniekiem uzdots
nekavējoties stabilizēt konstrukcijas, savukārt dzīvokļa īpašnieks

Kaimiņu «piemērs»
nav arguments

Pagaidām likumdošanā nav
atrisinātas kontroles problēmas.
Lai gan likums būvinspektoriem
ļauj apsekot visa veida būves
neatkarīgi no piederības, tomēr
faktiski tik vienkārši cita privātīpašumā nevar iekļūt. Ir gadījumi,
kad kaimiņi grib noskaidrot,
kas īsti notiek, bet pārbaudītāji
miteklī netiek iekšā. Ir īpašnieki,
kas nelaiž iekšā, lai gan dzīvoklī
dzirdams remontdarbu troksnis
un kāpņu telpā redzams remontam raksturīgais baltais nopēdojums. Nākas paļauties uz remonta
veicējiem un to, ka nesošajām
konstrukcijām viņi klāt neķersies.
Tā kā pēdējos gados par būvniekiem sevi uzskata visdažādāko
profesiju pārstāvji, paļaušanās
nav pareizākā taktika. Tāpat
Ne viens vien domā, ka plaisu ēkā Svētes un Pulkveža O.Kalpaka cilvēkiem raksturīgi norādīt uz
ielas stūrī izraisījušas namā notikušās pārbūves. Faktiski to gaitā kaimiņu un radu piemēru: sak’,
plaisa nostiprināta un panākts, ka turpmāk tā vairs «nestaigās». kāpēc man vēl ar kaut ko jākon-

Būvvaldes galvenajam arhitektam Uldim Seržānam sirds
visvairāk sāp nesakārtotās likumdošanas dēļ. Prasība panākt
saskaņojumu ar visiem īpašniekiem kavē dzīvojamo māju
sakārtošanu.
sodīts ar maksimālo sodu. Viņam
arī uzdots nodrošināt sertificēta būvinženiera slēdzienu, vai
bojātā konstrukcija turēs tai
paredzēto slodzi. Īpašniekam bija
jāatjauno konstrukcijas betona

slānis un papildus jānostiprina.
Par remontdarbiem informācija
saņemta no Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes, kam savukārt
bija ziņojuši kaimiņi. Datorizētā
sistēma būvinspekcijai ļāvusi operatīvi pārliecināties par pārbūves
saskaņošanu.
Ir arī gadījumi, kad kaimiņi
iedomājas, ka pārbūve ietekmē
nama kopējo stāvokli, un dažkārt
ir ļoti grūti pierādīt, ka situācija
nav bīstama.
«Šogad trauksmes signālu ir
ievērojami mazāk, bet pērn nebija
nedēļas, kad kāds nezvanītu,»
stāsta N.Ļubina. Pēc Būvvaldes
datiem pēdējā laikā speciālisti
nedēļā apstiprina apmēram četras apliecinājuma kartes. Pērn
šajā laikā bija jāsaskaņo septiņas
astoņas vienkāršotās renovācijas. U.Seržāns papildina, ka
tas saistīts ar dzīvokļu iegādes
pieaugumu pēdējos gados, šogad
pirkumi un līdz ar to pārbūves
notiek retāk.

krāsās: sak’, māja tūlīt sagāzīsies,
sienas saplaisās u.tml. «Tomēr
īstenībā vecās padomju mājas
ir būvētas tik pamatīgi, ka tik
vienkārši konstrukciju drošību
ietekmēt nav iespējams,» pēc
prakses spriež U.Seržāns.
Vai ikviens atceras, kādu troksni izraisīja pāļu dzīšana RAF
masīvā. Pēc iedzīvotāju sūdzībām
par plaisu parādīšanos pašvaldība
piesaistīja ekspertus, kas veica
visu neapmierināto iedzīvotāju
dzīvokļu pārbaudi. Speciālisti
nekonstatēja, ka vibrācija mitekļu stāvokli būtu ietekmējusi.
Savukārt Būvvaldes speciālisti
visvairāk atzinumu gaidīja, lai
noskaidrotu, vai pāļu dzīšana ietekmējusi paneļmāju stāvokli, kur
nereti veiktas dzīvokļu pārbūves.
Galvaspilsētas eksperti neko bīstamu nekonstatēja. Dzīvoklī, kurā
tika konstatēta nelegāla pārbūve,
vietām apmetuma nobiršanu gar
logiem vai sienu ieplaisāšanu bija
izraisījušas remonta gaitā pieļautās tehnoloģiskās nepilnības.
Visdrūmākās krāsas
«Lai gan pāļu dzīšanas tehnoun īstenība
loģija ir būtiski mainījusies un
Saņemot signālus no iedzīvotā- dzīšanas vietā tos zemē var iejiem, pārbūves ietekme uz māju skrūvēt, tomēr ik reizi pirms šiem
parasti tiek zīmēta visdrūmākajās darbiem pievēršam pastiprinātu

Saskaņošanas procedūrā dažkārt pietrūkst konsekvences
 Anna Afanasjeva

Iedzīvotāji un speciālisti,
kas saskārušies ar vienkāršotu telpu pārbūvi, atzīst, ka dažkārt atbildīgo
dienestu vidū pietrūkst
konsekvences. Vairāk tas
raksturīgs namu apsaimniekotājiem.
Speciālisti, kas gatavo dokumentāciju vienkāršai mitekļa pārbūvei,
lēš, ka visbiežāk pārbūves tiek
veiktas nelegāli. Oficiāla dokumentu kārtošana notiek pēc tam, kad
īpašums tiek pārdots vai ieķīlāts.

Prasībām būtu
jābūt vienotām

Vadims Kononovs palīdzējis organizēt dzīvokļa pārbūvi draugam
no Ganību ielas. Viņš četristabu
dzīvoklī vēlējies izņemt vienu nenesošo sienu, lai ar dzīvojamo istabu
apvienotu mitekļa mazāko istabu.
Vispirms par to vienojušies ar arhitektu, kurš sagatavojis projektu.
Pēc tam iecere saskaņota ar mājas

apsaimniekotāju SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP), bet pēc tam dokumenti
iesniegti pašvaldībā. Arhitekta
projekts izmaksājis ap 80 latiem.
Atsevišķos gadījumos izmaksas
varot būt arī zemākas, no 50 latiem.
Apsaimniekotājam par saskaņošanu
bijis jāmaksā ap 30 latiem. Jaunas
īpašuma inventarizācijas lietas sagatavošana Valsts zemes dienestā
atbilstoši iecerētajām izmaiņām
izmaksājusi 70 – 80 latus.
V.Kononovs piekrīt, ka pārbūves
projekta sagatavošana un saskaņošana ir nepieciešama. Taču dokumentu kārtošanas gaitā nācies
pārliecināties, ka prasības mēdz
mainīties. Sākumā JNĪP nav prasījusi dzīvokļa elektroinstalācijas shēmu, bet vēlāk tā bijusi nepieciešama.
Tas prasījis papildu laika tēriņu.
Pēc viņa domām apsaimniekotājam
būtu jābūt vienotām prasībām un
tās jāizvieto visiem pieejamā vietā.

lielupē iegādājusies pirms diviem
gadiem un uzreiz to vēlējusies izremontēt atbilstoši savām vēlmēm
un padarīt omulīgāku. Darbu gaitā
virtuve apvienota ar viesistabu.
Tāpat nācies apvienot tualeti ar
vannas istabu, jo starp tām esošā
siena pati burtiski izgāzusies ārā.
Projekts par atvērto virtuves un
viesistabas plānojumu tapis vēl
iepriekšējā saimnieka laikā pirms
trīs gadiem. Pēc tam kā pielikums
pievienota iecere apvienot tualeti
un vannas istabu.
Papīru kārtošanas birokrātiju
saimniece vērtē kā samērā lielu.
Sākot kārtot dokumentus, viņai
neviens neesot paskaidrojis, ka tiem
ir savs noilgums un pēc zināma laika
tie vairs nav derīgi. Tāpat viņai atkārtoti nācies doties uz pašvaldības
Informācijas aģentūru, jo pirmajā
reizē sieviete aizpildījusi nepareizo iesnieguma veidlapu. Tā kā
dzīvokļa pārbūve pirms laba laika
jau pabeigta, saimniece izdevumus
Ar lodžiju nonākusi
īsti neatceras. Apsaimniekotājam
strupceļā
viņa maksājusi nepilnus 20 latus.
Solveiga trīsistabu dzīvokli Pār- Tiesa, dokumentu kārtošana īsti

vēl nav pabeigta. Palikusi «aste»
– inventarizācijas lietas pasūtīšana,
kas bez pašas pārbūves darbiem un
būvmateriāliem varētu būt dārgākā
izdevumu pozīcija.
Solveiga gribētu aizstiklot arī
lodžiju, taču pašlaik viņai tas liekoties nereāli. Šobrīd no kāpņu telpas
lodžijām aizstiklotas piecas, bet tikai
divas no tām esot vienādas. Spriežot pēc konsultācijām Būvvaldē,
saimniece secinājusi, ka arī tas nav
veikts īsti pareizi. Kā piemērotāko
risinājumu lodžiju sakārtošanā
Būvvalde norādījusi uz citu lodžiju.
Taču panākt pārējo iedzīvotāju
piekrišanu šim variantam diez vai
Tipisks pārbūves piemērs – kādā Pasta ielas dzīvoklī saimnieks
izdošoties, tāpēc ar lodžiju saimniesavienojis virtuvi ar dzīvojamo istabu.
ce nonākusi strupceļā.
vēlējušies nojaukt nenesošo sienu ļus cepot, neraugoties uz tvaiku noKāda puse pārbūvē nelegāli
un apvienot viesistabu ar virtuvi, sūcēja jaudu, ēdiena smarža izplatās
Arhitekts Armands Akmens lie- kā arī uz samazinātā gaiteņa rēķina pa visu telpu. Tāpēc klientiem starp
lāko daļu pasūtījumu par dzīvokļu domāts paplašināt vannas istabu. virtuvi un istabu iesaku uzstādīt
vienkāršo renovāciju saņemot no Virtuves apvienošana ar istabu pēc vismaz bīdāmo sienu. Tagad viņi šo
Rīgas klientiem, taču arī Jelgavā arhitekta vērtējuma ir pieprasītā- ieteikumu labprāt pieņem,» stāsta
netrūkstot pasūtījumu. Šajā jomā kais pārbūves veids, lai gan funk- speciālists.
viņš darbojas sesto gadu. Nupat viņš cionāli nebūtu pārāk atzīstams un
Aiz telpu apvienošanas klientu
gatavojis dokumentus dzīvokļa pār- speciālistu vidū aktualitāti zināmā vidū pieprasīta ir vannas istabas pabūvei Lāčplēša ielā. Tajā saimnieki mērā zaudējis. «Tos pašus kartupe- plašināšana, lai tajā bez problēmām

rbūve
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ienāk prātā

Ko paredz pašvaldības saistošie noteikumi
• Dzīvokļu plānojuma izmaiņas daudzdzīvokļu namos veicamas saskaņā
ar pašvaldībā akceptētu projektu. Ja plānojuma izmaiņas izstrādā tikai
interjeram, neizmainot nesošo konstrukciju noturību, stāvvadus un maģistrālās inženierkomunikācijas, un netiek skartas kādas trešās personas
īpašuma tiesības vai intereses, projekta izstrāde nav nepieciešama.
• Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus, ja ir iespējams
nodrošināt būvnormatīvu, higiēnas, skaņas izolācijas, siltumizolācijas,
ekspluatācijas drošības un ugunsdrošības prasības un ir iespējams izveidot atsevišķu ieeju no ielas, kā arī šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves
nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus. Ja pārbūve skar kopīpašuma daļas, nepieciešama visu kopīpašnieku rakstiska piekrišana.
• Ēkas īpašniekam vai lietotājam jāuztur kārtībā ēkas fasādes (sienas,
logi, durvis u.c.), jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi.
• Fasādes krāsošana jāveic vienlaicīgi visai ēkai saskaņā ar pašvaldības
izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu. Atsevišķos
gadījumos, ar pašvaldības akceptu, fasādes krāsojumu var veikt ēkas
daļai, bet ne mazāk kā vienai fasādes plaknei vienlaicīgi.
• Dažādu nestandarta elementu – apgaismes ķermeņu, kabeļu, dūmvadu, ventilācijas, zvanu, ugunsdzēsības kāpņu, specifisku antenu,
to skaitā satelītantenu – piestiprināšana pie ēku galvenajām (ielas)
fasādēm jāsaskaņo pašvaldībā, kā arī jābūt ēkas īpašnieka vai valdītāja
piekrišanai.
• Lodžiju un balkonu pārbūvēšana (arī aizstiklošana) jāveic vienlaicīgi
visai ēkas fasādei saskaņā ar pašvaldībā akceptētu būvprojektu.
• Logu likvidēšana vai no iepriekšējiem logu aizpildījumiem atšķirīgu
logu nomaiņa ēku galvenajās fasādēs jāveic saskaņā ar pašvaldībā
akceptētu projektu.
• Logu rāmju krāsojuma tonim ēkas fasādē jābūt vienādam.
• Jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās jāveic saskaņā ar
pašvaldībā akceptētu projektu.

Pirms lodžiju iestiklošanas
daudzdzīvokļu nama dzīvokļu
īpašniekiem rakstiski jāvienojas par vienotu lodžiju izskatu
un Būvvaldē jāiesniedz skiču
projekts, kurā norādīti stiklojuma izmēri un ierāmējums.

Ilustrācija
un foto:
Ivars
Veiliņš

Daudzdzīvokļu ēkā Lielajā ielā izbūvēti bēniņi.

tās iespējams pārbūvēt, taču
vienotā stilā, nevis kā katram
ienāk prātā. «Pirms tam vislabāk visai mājai, sliktākajā
gadījumā – atsevišķās sekcijas
iedzīvotājiem –, jāvienojas par
lodžiju stiklojumu,» stāsta
U.Seržāns.
Pērn Būvvalde šo jautājumu
aktualizēja, bet ikdienā sokas
smagi. Vairākas mājas ir apsekotas, gada laikā iedzīvotājiem
uzdots nonākt pie vienota risinājuma. Vienai mājai Meiju ceļā
48 saskaņots projekts par lodžiju
stiklojuma veidu. Tas noticis pēc
pašas mājas iemītnieku iniciatīvas un mājas vecākā ierosmes.
Arī 4. līnijas 1. mājā, veicot renovāciju, izdevies sakārtot ēkas
fasādi. Taču uz vispārējā fona
tas nav nekas.
Ikdienā Būvvaldē saskaņoti
projekti, kad dzīvokļu īpašnieki
uz lodžijas rēķina paplašina dzīvojamo platību. Tas iespējams,
vienojoties par kopskatu, lai
gan lodžijas nolūks ir nodrošināt
vēdināšanu un tai vajadzētu
pildīt sākotnējo funkciju. Tāpat
augšstāvu mitekļos iespējams
ierīkot kamīnus, apvienot līdzās esošus vai augšstāva un
apakšstāva dzīvokļus, atsevišķos
gadījumos – izbūvēt bēniņus.
Taču šādās reizēs, kad tiek
skartas ēkas konstrukcijas un
pārējo iedzīvotāju kopīpašums
(fasādes, jumti, nesošās sienas),
nepieciešama pilnīgi visu pārējo
dzīvokļu īpašnieku piekrišana
un tehniskais projekts kā ēkas
pilnīgas renovācijas gadījumā.

uzmanību,» stāsta N.Ļubina,
atgādinot, ka tā notika arī pirms
«Pilsētas pasāžas» būvniecības.
Tolaik pārbaudīts visu apkārtējo
māju tehniskais stāvoklis. Bažas
izraisījusi Katoļu ielas 6. ēka, kas
savilkta ar stieņiem, savukārt
Katoļu ielas 1. mājai bīstamību
izraisa balkoni. Tomēr nobīdes no
normas nav novērotas.
Ne viens vien nodomājis, ka
plaisu ēkā Svētes un Pulkveža
O.Kalpaka ielas stūrī izraisījušas

namā notikušās pārbūves, sevišķi
ēkas pirmajā stāvā. Būvinspektore
precizē, ka plaisa ēkai bijusi vēl
pirms pirmā stāva renovācijas. Ienākot ēkā juridiskām personām un
veicot pārbūves, plaisa nostiprināta
un panākts, ka turpmāk tā vairs
«nestaigās». Vienīgi ēkas fasāde vēl
joprojām palikusi bez apdares.

varētu ievietot veļas mašīnu. Savukārt citi kopējo vannas istabu vēlas
atdalīt no tualetes. Apmēram tikpat
daudzi šīs telpas grib apvienot. Lai
gan iedzīvotāju vidū populāra ir
arī veco radiatoru nomaiņa pret
mūsdienīgiem, ikdienā arhitektam
praktiski nav bijis gadījumu, kad
saimnieki viņu pieaicinātu.
Sagatavojot dokumentāciju,
A.Akmens parasti pieaicinot būvkonstruktoru, kurš apliecinot, ka
nojaucamās sienas nav nesošās,
tās ir atļauts nojaukt un šis process
ēkas konstrukcijas neietekmē.
Durvju ailu pārvietošana nesošajā
sienā vai arkas izbūve vairs nav
vienkāršotā renovācija un prasa
detalizētu projektu, kā arī nesošās
sienas nostiprināšanu ar dažādu
elementu palīdzību.
A.Akmens atzīst, ka dzīvokļu
pārbūves visā valstī netiek īpaši
kontrolētas un vismaz 50 procentos
gadījumu tās tiek veiktas nelegāli.
Ja vien kaimiņi neceļ traci, tās tā arī
paliek. Procesu visbiežāk fiksē, kad
īpašnieki mitekli nolēmuši pārdot
vai arī ieķīlāt kredīta saņemšanai.

Tad pārbūvi nākas legalizēt, kā pieredzes, viņš šos normatīvos
arī nomaksāt sodu par nelikumīgi aktus iekopējis savā datorā. Pirms
veiktajiem pārbūves darbiem.
pārbūves nepieciešams konsultēties
arī ar zinošu speciālistu, kurš novērNovērtē vienkāršotās
tēs iecerēto izmaiņu «smaguma»
renovācijas iespējas
pakāpi.
Aivars Ābelkoks ar mitekļa pārbūSavā dzīvoklī Pasta ielā viņš veicis
vi saistītu pieredzi uzkrājis ne vien tradicionālo un visbiežāk izplatīto
kā iedzīvotājs, bet arī kā apsaim- telpu paplašināšanu uz nojauktas
niekotājs, iepriekš dzīvodams Rīgā. starpsienas un izņemtu durvju rēķiViņš atzīst, ka dzīvokļu īpašnieki na. Kā kādreizējais apsaimniekotājs
gribētu daudz ko, tomēr speciālisti viņš secina, ka iedzīvotāji daudz
nav pierunājami ignorēt namu «grēko» ar radiatoru nomaiņu. Šī
drošības un noturības prasības. Tā procedūra saskaņojama ar apsaimdeviņstāvu māju iedzīvotājiem jāzi- niekotāju, bet to ignorē, un līdz ar
na, ka augšstāvos arī it kā nenesošās to namā nereti tiek izjaukts siltuma
sienas saistītas ar ēkas noturību padeves līdzsvars. Tiesa, arī pats kā
pret ļodzīšanos. «Savulaik runāju ar dzīvokļa saimnieks nav izticis bez
šo namu projektētāju, kurš atzina, grēka. Proti, atvērtā tipa dzīvokļa
ka jābūt tiešām lielai slodzei, lai izveidi viņš sākumā pārrunājis vien
kaut kas notiktu, un tomēr jāuz- ar zinošu speciālistu un ticies ar
manās,» stāsta pieredzējušais vīrs. apsaimniekotāju no SIA «Nebruk
Tāpat jāņem vērā, ka 602. sērijas Jelgava». Atšķirībā no JNĪP šim
paneļmāju sienas mēdz izliekties.
apsaimniekotājam par pakalpojuP i r m s i k v i e n a s p ā r būves mu maksāt nav nācies. Savukārt
A.Ābelkoks iesaka iepazīties ar saskaņošanu Būvvaldē A.Ābelkoks
Vispārīgo būvnoteikumu un pašval- veic krietni vēlāk, kad mantojis
dības saistošo noteikumu prasībām. vectēva māju un pārbūvēto dzīvokli
Vadīdamies no apsaimniekotāja pārdod. Viņš rēķinās, ka nāksies

Visām lodžijām
jābūt vienotā stilā

Atsevišķa tēma ir lodžijas. Arī

Vispārīgie būvnoteikumi par vienkāršotu renovāciju
un vienkāršotu rekonstrukciju
Labas ieceres
tiek nobremzētas

U.Seržāns vērtē, ka prasība visas
mājas dzīvokļu īpašniekiem nonākt
pie vienota varianta risinājumu
apgrūtina. Tāpat nepieciešamība
saņemt visu dzīvokļu īpašnieku
piekrišanu ierobežo un nobremzē
daudzas labas ieceres. «Ja likumdevēji šos trūkumus novērstu, ēkas
daudz ātrāk izdotos sakārtot. Pie
mums grūti panākt vienotību pat
starp trim cilvēkiem, kur nu vēl
starp visiem daudzdzīvokļu nama
iedzīvotājiem,» secina Būvvaldes
speciālisti.
Piemēram, Lielās ielas 30. mājai būtu jāatjauno jumts. Mājas
vecākais atrada firmu, kas bija
ar mieru sakārtot jumtu, izbūvējot papildu mansarda stāvu, kas
nodrošinātu papildu ieņēmums.
Ēkai būtu izbūvēts lifts, kā arī
sakārtota fasāde. Eksperti atzina,
ka tas ir iespējams, bet simtprocentīgu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu dabūt tā arī neizdevās...
Būvvaldes rūgtā pieredze liecina, ka nākotnē piekrišana varētu
izrādīties vēl problemātiskāka.
Lai izvairītos no strīdus gadījumiem tiesās, iespējams, saistošajos noteikumos nāksies ieviest
prasību īpašnieku parakstus
apstiprināt pie notāra.

maksāt arī soda naudu vai vismaz
uzklausīt brīdinājumu. Saimnieks
ievērojis, ka Būvvaldes speciālisti pārbūves skici izvērtē lietišķi,
profesionāli novērtēdami situāciju.
«Vienkāršās renovācijas procedūra
nav tik sarežģīta. Ja izmaiņas skar
ēkas konstrukcijas vai mainās nama
fasāde, dokumentu kārtošanas
procedūra ir citādāka. Vienkāršotā
renovācijas procedūra cilvēkiem
ļoti atvieglo dzīvi. Tāpat labi, ka
nama būvniecības procesā pēc skiču
projekta saskaņošanas pasūtītājam
tālāko ēkas projektēšanu iespējams
veikt paralēli būvdarbiem,» vērtē
A.Ābelkoks. Vienlaikus viņš norāda, ka saskaņošanas procedūra pie
apsaimniekotāja prasa vairāk laika
nekā Būvvaldē, kur pieprasījumu
izskata divās dienās. Arī A.Akmens
ievērojis, ka JNĪP mēdz «piesieties»
dažādiem vajadzīgiem un nevajadzīgiem sīkumiem, kas prasa laiku.
Pēc pasūtītāju domām informācijas
tehnoloģiju laikmetā procesu varētu
racionalizēt, nodrošinot informācijas apmaiņu pašvaldības dienestu
un apsaimniekotāju starpā.

• Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs
vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un
aizpilda apliecinājuma karti. Ieceres dokumentāciju un apliecinājuma
karti sagatavo trīs eksemplāros. Viens paredzēts iesniegšanai būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts pasūtītājam un atbildīgajam
projektētājam.
• Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs
būvvaldē iesniedz:
- apliecinājuma karti;
- paskaidrojuma rakstu;
- atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko
rādītāju eksplikāciju;
- būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas
kopiju;
- īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
- mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu pievadi;
- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā
esošā būvē.
• Būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata desmit darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu
atteikumu. Ja minētajā termiņā no būvvaldes nav saņemts atteikums:
- vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus
un pēc to pabeigšanas, pamatojoties uz vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniedz Valsts
zemes dienestā (VZD) iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā;
- vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību. Šajā gadījumā būvvalde piecu
darbdienu laikā pēc ieceres akceptēšanas un attiecīgās atzīmes
izdarīšanas apliecinājuma kartē nosūta to VZD grozījumu izdarīšanai būvju vai telpu grupu tehniskās inventarizācijas lietā.
• Ar būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju saistītos izdevumus
sedz tās pasūtītājs.
• Ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, VZD
konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst vienkāršotas
renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai,
ierosinātājs pasūta eksperta – sertificēta speciālista – atzinumu. Pozitīvs atzinums ir pamats izmaiņu izdarīšanai būves vai telpu grupas
tehniskās inventarizācijas lietā. Eksperta atzinuma kopiju ierosinātājs
nosūta būvvaldei.
• Dokumentācija jāizstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
• Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu,
atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem
aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Atbildīgais
projektētājs var papildus pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri
paraksta apliecinājuma karti.
• Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātājs
atbild par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai dokumentācijai.

Uzziņai
Rekonstrukcija – būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas
apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot
apjomu.
Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu
būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas,
kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē,
nemainot tās apjomu un funkciju.
Vienkāršota renovācija – būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās
būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas.
Vienkāršota rekonstrukcija – būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida)
maiņa bez pārbūves.
Restaurācija – būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.
Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst
akceptētam būvprojektam.

8
Pirmdiena, 18.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 587.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4837.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 49. un 50.sçrija.
11.20 «De facto».*
12.00 «Ðodien Pekinâ».
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Laikmeta pieskâriens. Vecpiebalga.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province». Valsis mûþa garumâ.
13.50 «LTV portretu izlase». Aktieri Lûriòi.
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 Olimpiskâs ziòas.
15.10 «Lidosta»; «Lîme». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 587.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4838.sçrija.
19.00 «Jauna nedçïa».

tv programma
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Kalnieðu spçles».
22.10 «Specvienîba nr.9».
Vâcijas seriâls. 10. un 11.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 12.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 42.sçrija.
2.10 «Kailais ierocis».
ASV parodiju komçdija. 1988.g.
3.50 «Sahâra». ASV, Lielbritânijas, Spânijas un
Vâcijas piedzîvojumu komçdija.

19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 38.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Kalendâra meitenes».
Lielbritânijas un ASV traìikomçdija.
23.10 Nakts ziòas.
23.25 Olimpiskâs ziòas.
23.35 «100 g kultûras».
0.05 «Ðeit un tagad».
0.45 «Galva. Pils. Sçta».*

20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 10.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Bruòinieka stâsts».
ASV piedzîvojumu filma.
1.05 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
2.00 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 115.sçrija.

LTV 7

TV5

TV3

Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
6.30 Triatlons vîrieðiem.
7.10 «Ðodien Pekinâ».
7.20 Volejbols sievietçm.
8.30 «Ðodien Pekinâ».
8.40 Volejbols sievietçm. Tieðraide.

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 «Krasina aizstâvîba» (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.

5.50 «Marijas slepenâ mîla». Seriâls. 76.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 187.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 94.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 123.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.55 «Mâmiòu klubs».
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 218.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 114.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27. un 28.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».
ASV seriâls. 8.sçrija.
21.20 «Tînis transseksuâlis».
Dokumentâla filma. 2007.g.
22.25 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 3.sçrija.
23.30 «Riska zona». Raidîjums.
0.05 «Kobra». Seriâls. 2.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 114.sçrija.

TV5
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 37.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Rîgas svçtki 2008». Dienasgrâmata.
22.40 Nakts ziòas.
22.55 Olimpiskâs ziòas.
23.05 «100 g kultûras».
23.35 «Ðeit un tagad».
0.15 «Kopâ».*

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
7.00 Triatlons sievietçm. Tieðraide.
7.45 «Ðodien Pekinâ».
7.55 Triatlons sievietçm. Tieðraide.
8.30 «Ðodien Pekinâ».
8.40 Pludmales volejbols vîrieðiem.
1/4 finâls. Tieðraide.
9.50 Volejbols vîrieðiem.
11.30 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.10 Olimpiskâs ziòas.
13.20 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.50 Vingroðana. Tieðraide.
15.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
Finâls tâllçkðanâ vîrieðiem.
17.10 Olimpiskâs ziòas.
17.20 Basketbols vîrieðiem.
Argentîna – Krievija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Volejbols vîrieðiem.
22.00 Treka riteòbraukðana.*
0.30 Vingroðana.*
1.15 Dienasgrâmata.
2.15 Vieglatlçtika.*

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 «Krasina aizstâvîba» (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, 19.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Labrît, Latvija!»

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 25.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 81. un 82.sçrija.
10.05 «Nebçdòi». Kanâdas ìimenes
piedzîvojumu filma. 2001.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 35.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 12.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 132.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 203.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. 16.sçrija.

8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 588.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4838.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 51. un 52.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Ðodien Pekinâ».
12.05 «100. pants».*
12.15 «Jauna nedçïa».*
12.45 «Viss notiek».*
13.15 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Olimpiskâs ziòas».
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 588.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4839.sçrija.
19.00 «Skats no malas».

9.10 Rokasbumba sievietçm.
11.15 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.00 Olimpiskâs ziòas.
13.10 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
13.55 Svarcelðana. Tieðraide.
15.40 Treka riteòbraukðana. Tieðraide.
16.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
16.50 Olimpiskâs ziòas.
17.00 Vieglatlçtika.
18.00 Basketbols sievietçm.
1/4 finâls. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Vingroðana.
22.10 Volejbols sievietçm.
23.50 Svarcelðana.*
1.50 Dienasgrâmata.
2.50 Treka riteòbraukðana.*
3.30 Triatlons vîrieðiem.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 26.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 « Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 83. un 84.sçrija.
10.05 «Vasaras guvums». ASV sporta komçdija.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 36.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 13.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 133.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 204.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. 17.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Kroòprincis». Austrijas, Francijas,
Vâcijas un Itâlijas laikmeta drâma.
2.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 11.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 11.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 43.sçrija.
1.55 «Kailais ierocis 2 1/2».
ASV parodiju komçdija. 1991.g.
3.45 «Pçdçjâ krauja». ASV un Kanâdas spraiga
siþeta piedzîvojumu filma.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 77.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 188.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 95.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 124.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.40 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Seriâls. 219.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 115.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».

Treðdiena, 20.augusts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 589.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4839.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 53. un 54.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Ðodien Pekinâ».
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 Olimpiskâs ziòas.
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».

Ceturtdiena, 2008. gada 14. augusts

14.20 Vieglatlçtika. Tieðraide.
17.00 Olimpiskâs ziòas.
17.10 Vieglatlçtika. Tieðraide.
17.45 Basketbols vîrieðiem. 1/4 finâls.
Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Volejbols vîrieðiem. 1/4 finâls.
22.00 Rokasbumba vîrieðiem. 1/4 finâls.
23.30 BMX riteòbraukðana.*
1.15 Dienasgrâmata.
2.15 Rokasbumba vîrieðiem. 1/4 finâls.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 27.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 85. un 86.sçrija.
10.05 «Trîs nindzjas».
ASV piedzîvojumu filma ìimenei.
11.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.

LTV 7

12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 37.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 14.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 134.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 205.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. 18.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 9.sçrija.
22.00 «Mans nams Umbrijâ». Lielbritânijas un
Itâlijas drâma. 2003.g.
0.10 «Draugi 6». ASV seriâls. 12.sçrija.
0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 44.sçrija.
1.45 «Kailais ierocis 33 1/3».
ASV parodiju komçdija. 1994.g.
3.30 «Kroòprincis». Austrijas, Francijas,
Vâcijas un Itâlijas laikmeta drâma.
2.sçrija.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 589.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4840.sçrija.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 39.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 Olimpiskâs ziòas.
23.25 «100 g kultûras».
23.55 «Ðeit un tagad».
0.35 «Zaïais îpaðums».*

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 BMX riteòbraukðana. Tieðraide.
6.50 Pludmales volejbols vîrieðiem. Pusfinâls.
Tieðraide.
7.30 «Ðodien Pekinâ».
7.40 Pludmales volejbols vîrieðiem. Tieðraide.
8.30 «Ðodien Pekinâ».
8.40 BMX riteòbraukðana.
9.10 Rokasbumba vîrieðiem. 1/4 finâls.
11.15 BMX riteòbraukðana.
11.40 Basketbols vîrieðiem. 1/4 finâls.
Tieðraide.
13.30 Olimpiskâs ziòas.
13.40 Pludmales volejbols vîrieðiem.*

10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 55. un 56.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Ðodien Pekinâ».
12.00 «Kas notiek Latvijâ?»* Vada J.Domburs.
13.20 «Zebra».*
13.35 Starptautiskais sporta deju festivâls
GE Money Grand Prix Latvija.
14.30 «Eirobusiòð».*
15.00 Olimpiskâs ziòas.
15.10 «Zaïais îpaðums».
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 590.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4841.sçrija.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 40.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 «100. pants». Speciâlizlaidums.
21.55 «Baltijas vienotîbai – 20». Koncerts Tev
mûþam dzîvot, Latvija! Tieðraide.
23.20 Nakts ziòas.
23.35 Olimpiskâs ziòas.
23.45 «100 g kultûras».
0.15 «Manas tiesîbas».*

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 78.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 189.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 96.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 125.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.45 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 220.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 116.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga
siþeta seriâls. 9.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
22.20 «Glâbçjsuòi». Vâcijas trilleris.
0.15 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
1.15 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 116.sçrija.

Ceturtdiena, 21.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 590.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4840.sçrija.

Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 BMX riteòbraukðana. Finâls. Tieðraide.
5.45 Vieglatlçtika. Tieðraide.
7.30 «Ðodien Pekinâ».
7.40 Vieglatlçtika.
8.15 BMX riteòbraukðana. Finâls.
8.30 «Ðodien Pekinâ».
8.40 Pludmales volejbols sievietçm.
Cîòa par treðo vietu. Tieðraide.
9.30 Pludmales volejbols sievietçm. Finâls.
Tieðraide.
10.20 Volejbols sievietçm. Pusfinâls.
12.00 Kanoe airçðana. Pusfinâli.
13.05 Olimpiskâs ziòas.
13.15 Ûdenspolo sievietçm. Finâls. Tieðraide.
14.30 Vieglatlçtika.
15.00 Modernâ pieccîòa vîrieðiem. Kross.
Tieðraide.
15.30 Vieglatlçtika.
16.50 Olimpiskâs ziòas.
17.00 Vieglatlçtika.
17.30 Basketbols sievietçm. Pusfinâls.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Volejbols sievietçm. Pusfinâls.
22.00 Rokasbumba sievietçm. Pusfinâls.
23.30 Modernâ pieccîòa vîrieðiem. Kross.*
1.00 Dienasgrâmata.
1.40 BMX riteòbraukðana. Finâls.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 28.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 87. un 88.sçrija.
10.05 «Meklçjot Kamelotu».
ASV animâcijas filma. 1998.g.
11.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 38.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 15.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.

16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila».
Seriâls. 135.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 206.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. 19.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
22.05 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drâma. 3. un 4.sçrija.
0.15 «Èetri taksisti un suns» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
2.20 «Mans nams Umbrijâ». Lielbritânijas un
Itâlijas drâma. 2003.g.
4.25 «Îstâm sievietçm ir apaïumi».
ASV traìikomçdija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 14. augusts

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 79.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 190.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 126.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.

13.35 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 17. un 18.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 221.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 117.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33. un 34.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 9.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Lauvassirds». ASV spraiga siþeta filma.
0.30 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33. un 34.sçrija.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 117.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 «Krasina aizstâvîba» (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, 22.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
7.50 Olimpiskâs ziòas.
8.00 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 591.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4841.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 57. un 58.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Ðodien Pekinâ».
12.05 «100. pants». Speciâlizlaidums.*
13.00 «Valsts pirmâs personas».*
13.30 «Tûkstoð dienas Annas Boleinas dzîvç».
LTV iestudçjums. 1.daïa.
14.55 Olimpiskâs ziòas.
15.10 «Galva. Pils. Sçta».
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 591.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4842.sçrija.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 41.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latvijai – 90. «Gaismas tilti». Tieðraide
22.20 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.20 Nakts ziòas.
23.35 Olimpiskâs ziòas.
23.45 «Skaistulis Serþs». Francijas drâma.

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. 50 km soïoðana. Tieðraide.

6.50 Pludmales volejbols vîrieðiem.
Cîòa par treðo vietu.
7.40 «Ðodien Pekinâ».
7.50 Pludmales volejbols vîrieðiem. Finâls.
8.30 «Ðodien Pekinâ».
8.40 Volejbols vîrieðiem. Pusfinâls.
10.20 Vieglatlçtika. 50 km soïoðana.*
11.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
12.00 Kanoe airçðana.
13.00 Olimpiskâs ziòas.
13.10 Kanoe airçðana. Finâls.
14.00 Vieglatlçtika. Tieðraide.
15.00 Modernâ pieccîòa sievietçm.
Kross. Tieðraide.
15.30 Vieglatlçtika. Tieðraide.
16.40 Olimpiskâs ziòas.
16.50 Vieglatlçtika. Tieðraide.
17.20 Basketbols vîrieðiem.
Pusfinâls. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 Olimpiskâs ziòas.
19.25 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Volejbols vîrieðiem. Pusfinâls.
22.00 Rokasbumba vîrieðiem. Pusfinâls.
23.30 Basketbols vîrieðiem. Pusfinâls.
1.10 Dienasgrâmata.
1.50 Pludmales volejbols vîrieðiem. Finâls.*
2.40 Volejbols vîrieðiem. Pusfinâls.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 29.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 89. un 90.sçrija.
10.05 «Mâsas Olsenas: Saldie seðpadsmit».
ASV ìimenes komçdija. 2002.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 39.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 16.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 136.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 207.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. 20.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Tornado».
Vâcijas katastrofu filma. 2.sçrija.
22.50 S.Johansones vakars. «Sensâcija».
Lielbritânijas un ASV detektîvkomçdija.
0.50 «Jauniòais». ASV detektîvfilma.
3.15 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drâma. 3. un 4.sçrija.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla». Seriâls. 80.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 191.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 98.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 127.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.50 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 222.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 118.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35. un 36.sçrija.

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Tiec vaïâ no Evas!» ASV un Vâcijas
romantiska komçdija.
22.35 «Comedy club» (ar subt.).
23.45 «Mîïotais dçls». Mâkslas filma.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 118.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Krasina aizstâvîba» (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 «Voroðilova strçlnieks» (ar subt.).
Krievijas drâma.

Sestdiena, 23.augusts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Pasmaidi, draugs!» Filmu studijas AB
animâcijas filma.
9.00 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 49.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «LTV zvaigznes ceïo».
I.Strenga Horvâtijâ. 1. un 2.daïa.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Tçrners, Monç,
Vistlers». Francijas dokumentâla filma.
12.55 «Dziesma manai paaudzei».*

13.55 «Rîgas svçtki 2008». Uguòotâju
sacensîbas un salsas ballîte. Pârraide
no 11.Novembra krastmalas.*
15.00 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 3.sçrija.
15.30 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.05 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 4.sçrija.
17.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «LTV portretu izlase».
Mâksliniece H.Heinrihsone.
19.10 «Vides fakti».
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 59.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 16.sçrija.
22.05 «Dziesma manai paaudzei».
23.05 Nakts ziòas.
23.10 Olimpiskâs ziòas.
23.20 «Uzvedîbas modelis». ASV komçdija.

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.10 Vieglatlçtika.*
5.20 Basketbols vîrieðiem. Pusfinâls.*
6.55 Futbols. Finâls.
7.50 «Ðodien Pekinâ».
8.00 Futbols. Finâls.
9.00 Volejbols sievietçm. Finâls.
10.45 Rokasbumba sievietçm. Finâls.
12.45 Kanoe airçðana. Finâli.
13.30 Olimpiskâs ziòas.
13.40 Kanoe airçðana.
14.20 Vieglatlçtika. Tieðraide.
16.15 Olimpiskâs ziòas.
17.00 Basketbols sievietçm. Finâls.
18.45 Olimpiskâs ziòas.
19.00 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
20.30 Volejbols sievietçm. Finâls.
22.10 Basketbols sievietçm.
24.00 Dienasgrâmata.
0.40 Futbols. Finâls.*
2.25 Basketbols sievietçm. Finâls.*

LNT
6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 9. un 10.sçrija.
7.30 «Maska».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 13.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 18.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
Kulinârijas ðovs. Vada E.Zariòð.
10.05 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 154.sçrija.
10.35 «Melnais kumeïð». ASV ìimenes
piedzîvojumu filma. 2003.g. Lomâs:
R.Romanuss, B.Tamimi, A.A.Ameri.
11.45 «Amulets 8». ASV seriâls. 7.sçrija.
Lomâs: A.Milâno, R.Makgovena,
H.M.Kombsa u.c.
12.45 «Pûía gredzens».

Lielbritânijas pasaku filma. 2004.g.
14.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
15.00 F-1 Eiropas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
17.05 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 81.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5». ASV realitâtes ðovs.
25.sçrija. Fizisko spçju izaicinâjums,
slçptâko baiïu un riebuma pârvarçðana.
Vai vienkârðiem cilvçkiem izdosies
izpildît visbîstamâkos trikus?
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Policijas akadçmija 7». ASV komçdija.
1994.g. Lomâs: Dþ.Geins, D.Grafs,
M.Vinslovs.
22.55 «Lampûnu ìimenes atvaïinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1983.g.
Lomâs: È.Èeizs, R.Kveids, B.d’Andþelo,
E.M.Hols, D.Barona.
0.50 «Selçna». ASV biogrâfiska drâma. 1997.g.
Lomâs: Dþ.Lopesa, Dþ.Guerra, Dþ.Seda,
E.Dþ.Olmoss.
3.15 «Tornado». Vâcijas katastrofu filma.
2.sçrija.
5.00 «X komanda». ASV spraiga siþeta
piedzîvojumu filma. 2003.g. Lomâs:
Ç.Meibiuss, P.Frensiss, E.Leikija,
A.Deils.

TV3
5.50 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 35. un 36.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 4.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 13.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Tiec vaïâ no Evas!» ASV un Vâcijas
romantiska komçdija. 1999.g. Lomâs:
LL Cool J, G.Juniona, D.Mârtins u.c.
12.15 «Comedy club» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.50 «Gribi tici, gribi netici». 16.sçrija.
14.50 «Zvaigzne nr.1».
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 11.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 185.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces». ASV seriâls.
7.sçrija. Lomâs: T.Haèere, F.Hafmena,
M.Krosa, E.Longorija, N.Ðeridana,
B.Stronga.
18.50 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 3.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora raidîjums.
20.30 «Bçthovens 4». ASV ìimenes komçdija.
2001.g. Lomâs: Dþ.Reinoldss,
Dþ.Svînija u.c.
22.25 «Izlaiduma ballîte». ASV komçdija.
1998.g. Lomâs: Dþ.L.Hjûita, Î.Embrijs,
È.Korsmo u.c.
0.25 «Deju skolotâja atgrieðanâs». Austrijas
un Vâcijas trilleris. 2004.g. 1.daïa.
Lomâs: T.Moreti, V.Ferresa, M.Ðells,
B.Andersone.
2.00 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 81.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
12.00 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.05 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (krievu val.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîva vakara programma.

20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Karnevâls» (ar subt.). Krievijas
melodrâma. 1981.g. 1.sçrija.
Lomâs: I.Muravjova, A.Abdulovs,
J.Jakovïevs, K.Luèko u.c.
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23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 24.augusts
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija». Raidîjums par to,
kas vçl svarîgs cilvçka dzîvç paralçli
visâm citâm ikdieniðíajâm norisçm,
vajadzîbâm, ilgâm un sapòiem...
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
9.05 «Dullais Didzis».
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 50.sçrija. Lomâs:
B.A.Herna, E.Èîsholma, K.Steisija,
E.Teilore-Kotere, H.Vonga, B.Hempsons.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.

11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Zonnenfeldu ìimene. Zem viena jumta».
Vâcijas ìimenes filma. 2006.g.
14.50 Pekinas olimpisko spçïu noslçguma
ceremonija. Tieðraide. Kad visi 10 500
sportisti, kuri piedalâs Olimpiskajâs
spçlçs, bûs sadalîjuði 302 medaïu
komplektus 28 sporta veidos, tad
viss – spçles ir beiguðâs, un vçl tikai
– noslçguma ceremonija.
17.30 «Vertikâle».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Ielas garumâ».
19.10 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 15.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Pekinas olimpisko spçïu
noslçguma ceremonija.*
0.05 Nakts ziòas.
0.10 Olimpiskâs ziòas.
0.20 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 24.sçrija.

LTV 7
Pekinas olimpiskâs spçles
4.00 Vieglatlçtika. Maratons vîrieðiem.
Lielajâ karstumâ un mitrumâ
vislabâkâs cerîbas uzvarçt ir
Âfrikas vai arî Âzijas sportistiem.
5.30 Volejbols vîrieðiem. Tieðraide. Cîòa
par bronzas medaïâm, un vienai no
komandâm bûs jâpaliek beðâ.
Tâds ir sports.
6.50 Basketbols vîrieðiem. Tieðraide. Spçle
par treðo vietu vîrieðu basketbola
turnîrâ. Vai Lietuvai atkal izdosies tikt
pie medaïâm kâ vairâkâs iepriekðçjâs
spçlçs?
7.50 «Ðodien Pekinâ».
8.00 Basketbols vîrieðiem. Tieðraide.
9.00 Maratons vîrieðiem.*
9.25 Basketbols vîrieðiem. Finâls. Tieðraide.
Pçdçjâ un vissvarîgâkâ spçle basketbola turnîrâ. Daudzi zelta medaïas pareìo
ASV izlasei, bet tikpat labi uzvarçt
var arî kâda cita valsts, tâ notika arî
iepriekð Atçnâs.
11.20 Rokasbumba vîrieðiem. Finâls. Izðíiroðâ
spçle, un ïoti iespçjams, ka intriga
saglabâsies lîdz pat spçles beigâm.
Mûsdienu rokasbumbâ daþu vârtu
pârsvars vçl nekas nav.
12.50 Olimpiskâs ziòas. Tieðraide. Sandijs
Semjonovs – par pçdçjâs dienas
aktualitâtçm Pekinâ un spçïu varoòiem.
13.00 Rokasbumba vîrieðiem. Finâls.
14.30 «Olimpiskâ studija». Tieðraide. Olimpiskâ
studija ðoreiz ir neparasti agri un arî
neparasti îsa, bet to var arî saprast.
Visas sportiskâs aktivitâtes Pekinâ
jau beiguðâs, un mçs gaidâm krâðòo
noslçguma ceremoniju. Pçc noslçguma
ceremonijas – Studijas otrâ daïa.
14.50 Pekinas olimpisko spçïu noslçguma
ceremonija. Tieðraide. Noslçguma
ceremonija vienmçr ir bijis visai krâðòs
uzvedums. SOK prezidents Þaks Roge
uzaicinâs visas pasaules jaunatni
tikties nâkamajâs Olimpiskajâs spçlçs:
ziemas – 2010. gadâ Vankûverâ un
vasaras – 2012. gadâ Londonâ.
17.30 Olimpiskâs ziòas.
17.40 «Olimpiskâ studija». Tieðraide.
18.00 Ûdenspolo. Finâls. Finâlspçle ûdenspolo,
kas vispâr ir ïoti reta parâdîba televîziju
programmâs. Spçles ir beiguðâs, un
ðî ir tâ iespçja pamazâm atgût ierasto
ikdienas ritmu.
19.00 Volejbols vîrieðiem. Finâls. Vîrieðu volejbola finâla interesantâkâs epizodes.
21.00 Pekinas olimpisko spçïu noslçguma
ceremonija.* Atkârtojumâ skatîtâjiem
parocîgâkâ laikâ – Pekinas olimpisko
spçïu noslçguma ceremonija, kas

vienmçr izvçrðas par ïoti aizraujoðu un
reizçm arî skumîgu pasâkumu.
23.30 Vingroðana. Paraugdemonstrçjumi.

LNT
6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma. 19.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 14.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 19.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Elviss ir prom!»
ASV romantiska komçdija.
12.30 «Oskars». ASV kriminâlkomçdija.
14.45 F-1 Eiropas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 9.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 82.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 26.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Mîts». Íînas un Honkongas
piedzîvojumu filma.
22.55 «Nikita». ASV seriâls. 11.sçrija.
23.50 «Orkâns Smits». Austrâlijas spraiga
siþeta filma. 1990.g.
1.40 «Lampûni: Eiropas atvaïinâjums». ASV
ìimenes piedzîvojumu komçdija.
3.30 «Policijas akadçmija 7». ASV komçdija.
5.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 82.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 5.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bçthovens 4». ASV ìimenes komçdija.
12.55 «Ferma». Realitâtes ðovs.
14.50 «Zvaigzne nr.1». Raidîjums.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 12.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 186.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 8.sçrija.
18.50 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 4.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «Âtrums 2». ASV trilleris.
22.55 «Intîmâs atzîðanâs». ASV drâma.
0.55 «Ceïojums maìijas pasaulç. Indija».
Dokumentâla filma.
1.55 «SMS èats».
4.15 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 12.sçrija.
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
3.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.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
18.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
19.05 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Karnevâls» (ar subt.). Krievijas
melodrâma. 1981.g. 2.sçrija. Lomâs:
I.Muravjova, A.Abdulovs, J.Jakovïevs,
K.Luèko 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

Ceturtdiena, 2008. gada 14. augusts

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

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

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

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

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

5. 1.5 stāvu māja Pionieru ielā 28, platība 115 kv.m. 3-ist., elektrība, kanalizācija
un ūdens. Saimniecības ēka un garāža
ar kopējo platību 25.3 kv.m. Zeme 605
kv.m. Ls 95 000.-

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

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

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

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

11. Māja Riņķu ielā, platība 136.6 kv.m. 5-ist.,
pabeigti mājas iekšdarbi, labā stāvoklī. Pilsētas
ūdens un kanalizācija, centrālā malkas apkure.
Gāze pie mājas žoga. Saimniecības ēka 12.8
kv.m. un siltumnīca 28 kv.m. Zeme 657 kv.m.
Ls 93 000.-

14. 1/2 māja Filozofu ielā 30, platība
59.8 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas
saimniecības eka. Komunikācijas: elektrība, krāsns apkure. Zeme 600 kv.m.
Sākumcena Ls 27 000.-

15. Ziemas vasarnīca Zirņu ielā, platība
36 kv.m. 2 istabas, virtuve. Uz teritorijas
aka, siltumnīcas, elektrība, krāsns un wc
iekšā. Zeme 657 kv.m. Ls 16 000.-

16. Vasarnīca Sieramuižas ielā 32,
platība 60.6 kv.m. 3-ist., koka māja-nosiltināta, krāsns apkure, ūdens ārā, wc
iekšā. Zeme 626 kv.m. Ls 13 000-

17. Vasarnīca Vīksnas ielā 4; platība 20
kv.m. 1-ist., veranda, virtuve. Zeme 600
kv.m. Sākumcena Ls 15 000.-

20. Izīrē tirdzniecības telpu Jelgavā,
Lielā ielā 30, kopējā platība 188
kv.m. Ls 7.-/kv.m.+PVN

21. 1.5 Ha zeme Jelgavā, Zīles ceļš 1a, zemes
pielietošanas mērķis:
1.)darījumu iestāžu teritorijas zona, mazum/vairumtirdzniecība, kā arī a/m stāvvietu
nodrošināšanai. Ls 8.,/kv.m./
2.)savrupmāju teritoriju apbūvei, rindu ēku/
palīgēku apbūvei. Ls 10.-/kv.m./

22. 1000-1500 kv.m. zeme Jelgavā, Rogu ceļš
(Pārlielupe). Ir dziļurbums; kanalizācija-bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektriskais skapis.
Labs piebraucamais ceļš. Uzsākta 6-dzīvojamo
māju būvniecība. Ls 18.-/kv.m. kā arī: Jaunbūves,
platība 82 kv.m. 3-ist., pabeigti iekšdarbi!!

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

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

6. Aveņu ielā 38. Pabeigti mājas
iekšdarbi, 4 ist., 2 sanmezgli. Iekopta
piemājas teritorija, žogs. Visas pilsētas
komunikācijas t.sk. gāze. Zeme 600
kv.m. Ls 92 000.-

12. Māja vasarnīcu rajonā D/s „Viesturi RAF”,
platība 54 kv.m., baltā apdare, akas ūdens, wc
iekša, kanalizācija, „Jotul” krāsniņa. Šķūnis.
Žogs. Zeme 680 kv.m. Ls 20 000.-

13. 1/2 mājas Zirgu ielā 22, 2/2, platība 55.3
kv.m. atsevišķa ieeja, pilsētas ūdens, vietējā
apkure, vietējā kanalizācija. Blakus mājai pilsētas
kanalizācija, gāze. Asfaltēts piebraucamais ceļš,
blakus b/dārziņš, skola. Zeme 1032 kv.m. ( koplietošanas līgums ar kaimiņiem) Ls 20 000.-

20. Jaunbūve, Vītoliņos, platība 208 kv.m. 5-ist.,
halle apvienota ar virtuvi, divi sanmezgli, pabeigti
mājas iekšdarbi, pirmais stāvs apsildāmās grīdas.
Elektrība 380V, pilsētas ūdens, kanalizācija un
apkure vietējā. Uz teritorijas dīķis. Netālu pilsētas
a/b pietura. Zeme 1500 kv.m. Ls 128 000.-

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

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Svētes ielā 7, 3/4; 62 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 57 000.• 2-ist., Zemgales pr. 6, 1/2; 44.9 kv.m. Eiro remonts.
Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 56 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure.
Terase. Ls 65 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunajā mājā, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 124 000.1.istabas:
• Stacijas ielā 5b; 2/4; 12 kv.m. Ls 8 500.• Lielā iela 34; 4/5; 30 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Ls 23 500.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 25 000.• Tērvetes ielā 90, 3/5; 34 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, labā stāvoklī.
Ls 21 500.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 25 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 22 500.• Neretas ielā 10; 1/5; 34.7 kv.m. lodžija. Ls 18 000.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m.
PVC logi, dz/durvis, lodžija. Ls 35 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.2 kv.m. Ls 34 500.• Egas ielā 16; 2/3; 45.4 kv.m., izolētas istabas. Labā stāvoklī. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 40 000.• Kr.Barona 3; 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 34 000.• Lielā ielā 25; 5/5; 42 kv.m., labā stāvoklī. Ls 31 500.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. Ls 36 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 34 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m., eiro remonts. Ls 39 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m., izolētas istabas. Ls 36 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas, dz/durvis,
kosmētiskais remonts. Balkons. Ls 34 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas. Ls 42 000.• Pasta ielā 34; 11/12; 2-ist., 56.6 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija.
Ls 42 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 47 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Liela lodžija. Ls 38 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas. Ls 39 000.• Satiksmes ielā 35A; 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 51 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000./VAI MAINA PRET 2-IST. ŽUKOVKAS RAJONĀ/
• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Liela lodžija. Ls 36 000.• Satiksmes ielā 49, 5/5; 50.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 36 000.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi, lamināta
grīdas, jauna santehnika, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 45 000.• 3-ist., Lielā ielā 30; Jelgavas pilsētas centrā, ķieģeļu māja, 3/5; platība
55 kv.m., PVC logi, dz/durvis, pilnībā(kapitāli) izremontēta vannas istaba,
wc un koridors. (izņemot divas istabas). Ozolkoka tarpistabu durvis. Blakus
b/dārziņš, skolas un lielveikali ar SPA centru, kā arī baznīcas. Pagalmā ir
vieta a/m novietošanai. Ls 36 000.- 100% kredīts!!
• Lielā ielā 39; 2/2; specprojekts, 71.1 kv.m. eiro remonts.
Mēbelēts, aizkari utt. Ls 70 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija.
Ls 48 000.-

• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m., lodžija. Ls 55 000.• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 53 000.• Pērnavas ielā 6 (103.sērija), 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas.
Lodžija. Ls 45 000.–
• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas, Lodžija. Ls 42 000./VAI MAINA PRET 1-IST., RAFA MASĪVĀ VAI CENTRĀ/
• Rīgas ielā 55 (RAFa masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. Balkons. Ls 44 000./VAI MAINA PRET 3-IST., DZĪVOKLI „ŽUKOVKA” 103-SERIJAS,
AR PIEMAKSU/
• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. Lodžija. Ls 51 500.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī.
Divas lodžijas. Ls 48 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas. Ls 46 000.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas.
Sākumcena 46 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 46 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Lodžija. Ls 41 000.• Loka maģistrāle 15; 7/9; 75.2 kv., PVC logi. Divas lodžijas. Ls 45 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. mūra māja, atsevišķa ieeja,
wc laukā, ūdens ārā. Ls 5 000.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m, PVC logi, pilsētas ūdens un kanalizācija.
Ls 10 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja.
Wc un ūdens dzīvoklī, kamīns. Mēbelēts. Ls 15 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. pēc kapitālā remonta, boilers.
Wc un ūdens iekšā. Ls 15 000.2-istabas:
• Mājas “Baloži”, 1/2, 62. 9 kv.m. Ls 16 000.• Zirgu ielā 22, 2/2, 44.5 kv.m. pilsētas ūdens, apkure vietējā (divas krāsnis),
kanalizācija vietējā. Zeme 1032 kv.m. Ls 20 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m., wc un ūdens iekšā. Ls 11 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. pēc kapitālā remonta, centrālā malkas
apkure (radiatori), PVC logi, boilers. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī.
Atsevišķa ieeja. Ls 23 000.3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. lauku projekts,
krāsns apkure. Lodžija. Ir zemes gabals (noma) ar dārziņu.
Blakus b/dārziņš. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 1-ist., Pērnavas ielā 10; 3/5; 30 kv.m. Ls 150.-/mēn.+komun.maks/
• 2-ist., Kr.Barona 3; 2/5; 42 kv.m. Ls 180.-/mēn.+komun.maks./
• 2-ist., Mātera ielā 23/25(centrs); 5/5/, 42 kv.m. mēbelēts.
Ls 180.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• 2-ist., Asteru ielā 16; 3/5; 61.6 kv.m. Ls 140.-/mēn.+komun. maks/
• 2-ist., Loka maģistrāle 11, 9/9; 50 kv.m. izolētas istabas.
Ls 150.-/mēnesī +komunālie maksājumi/.
• 3-ist., Atmodas ielā 68, 3/5; 68 kv.m. izolētas istabas.
Ls 200.-/mēnesī+komunālie maksājumi/.

• Jaunbūve, Bērzu ceļš , platība 200 kv.m. mēbelēta, eiro remonts.
Ls 600.-/mēn.+komunālie maksājumi/

Komercobjektu izīrēšana:

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

KOMERCOBJEKTI:

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

Vasarnīcas

• Vasarnīca d/s “Tērvete” 20 kv.m un zeme 680 kv.m. Ls 5 000.• Vasarnīca Sakarnieku ielā, 20 kv.m. un zeme 633 kv.m. Ls 10 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās mājas vai
komercobjekta būvniecībai. Visas pilsētas komunikācijas.
Ls 60.-/kv.m. VAI IZĪRĒ LS 1000.• 5 300 kv.m. Savienības ielā 6, Visas pilsētas komunikācijas. Ls 35./kv.m./
• divus zemes gabalus( 1.5 ha un 1.9 Ha) komercapbūvei Jelgavā,
Ziediņu ceļš, ar kopējo platību 3.4 Ha, Asfaltēts piebraucamais ceļš.
Blakus apvedceļš Rīga-Jelgava. Cena Ls 10./-kv.m.
• 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā 102A. Daudzstāvu māju mikrorajona
centrā, paredzēts ierīkot 57 dzīvokļus. Saņemti APU 5-stāvu mājas
būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir pasūtīts tehniskais projekts,
cenā iekļauti projektēšanas izdevumi. Ls 75.-/kv.m./

Tiek pārdota Zeme:

• 600 kv.m., zeme „Viesturi RAF”. Blakus ezers. Ls 5 000.• 710 kv.m. zeme „Mežvidi”. Ls 5 000.• 610 kv.m. zeme Brankās, Lapu ceļā. Ls 1 200.• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Ls 26 000.• 1043 kv.m. zeme 5.līnija. Ls 11.-/kv.m.
• 1400 kv.m./ 1466 kv.m;/1500 kv.m./2038 kv.m. privātmāju ciematā
6.līnijā. Elektrība/gāzes pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts.
Asfaltēts piebraucamais ceļš. Cenas: no Ls 15.-/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.
• 2 300 kv.m./2 300 kv.m. zeme Jelgava, Kalnciema ceļš,
„Jaunziedi”-”Saulziedi”. Ls 7.00-/kv.m./
• 1.10 ha zeme Dobeles raj., Bērzes pag., „Ķepiņas”. Ls 6 500.• 1.3 Ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., „Maigas”. Ls 0.70.- /kv.m.
• 4.53 Ha/5.81 Ha zemes Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”.
Ls 1.05.-/kv.m.
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”. Ls 1.50.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ir atļauja nobrauktuvei
no lielceļa. Asfaltēts piebraucamais ceļš. Ls 28 000.• 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē, „Kalna Avoti”
Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.
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Meklējam dziedātājus,
dejotājus un cilvēkus,
kas spēlē instrumentus
(no 9 līdz 22 gadu vecumam),

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodots apbūvēts zemesgabals
7744 m² platībā ar kadastra Nr.09000230018 Slokas ielā 13, Jelgavā,
uz tā esošo ēku īpašniecei SIA «BaltDelAero», vienotais reģistrācijas
Nr. 40003343019, par pārdošanas cenu Ls 19515 (deviņpadsmit tūkstoši
pieci simti piecpadsmit lati), nosakot no tās 50% īpašuma kompensācijas
sertifikātos

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodotā nekustamā īpašuma
– ēkas ar kadastra apzīmējumu 090003600013001 Pērnavas ielā 4, Jelgavā, 4720/47920 kopīpašuma domājamās daļas (neapdzīvojamo telpu
adrese Jelgava, Pērnavas iela 4K, kadastra Nr.09009028272, platība
444 m²), turpmāk tekstā saukts «Objekts», – privatizācijai apstiprināts
SIA «PĒRNAVA», vienotais reģ.Nr.43603006176, iesniegtais privatizācijas
projekts un apstiprināti Objekta izsoles noteikumi.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 3005522. Pieteikties izsolei saskaņā
ar Izsoles noteikumiem var Jelgavas domē 302.kabinetā līdz 2008.gada
14.oktobr plkst.16, pirmdienās no plkst. 13 līdz 19, piektdienās no
plkst. 8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst. 8 līdz 12 un no 13 līdz
17. Pieteikšanās Objekta apskatei un uzziņām pa tālruņiem 3005559,
3005514, 22020014.

lai izveidotu popgrupu.
Lūdzam zvanīt pa tālruni
22128405 vai rakstīt uz e-pastu
barsuksedmunds@inbox.lv
Mēneša maksa:
no 9 līdz 15 gadiem – 5 Ls;
no 15 līdz 22 gadiem – 10 Ls.

Elejā pazudis
ļoti dārgs balts suns.
Ausī tetovējums.

Garantēta atlīdzība par jebkādu
informāciju. T. 29495969

В Элее пропала очень
дорогая собака, белого
окраса, в ухе татуировка.

Вознаграждение гарантировано
за любую информацию.
Тел.: 29495969
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Kultūras pasākumi
 15. augustā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde
J.Jaunsudrabiņš «Ezermaļu
krokodils» dziesmuspēle – komēdija 2 cēlienos. Režisors
J.Kaijaks, komponists J.Lūsēns.
Galvenajās lomās I.Burkovska,
M.Romaško, A.Kaušelis un citi
(Uzvaras parkā).
 17. augustā – Starptautiskā Jauniešu diena. No pulksten
11 «Karjeras dienas laukos»,
nometņu «Lauki – manas
mājas», «Drošs internets» noslēguma pasākumi, jauniešu
burziņš, Siržu dārza veidošana, bērnu stūrītis, informatīvie
stendi, atkritumu vākšanas akcija «Laiks šķirot!», virvju trase
«Oranžs» un citi pasākumi.
Ieeja bez maksas. (Hercoga
Jēkaba laukumā).
 17. augustā pulksten 11
– orientēšanās pasākums
Jelgavas ielās «Orientējies
ekstrēmi» (Pils salā).
 20. augustā pulksten 19
– Noras Bumbieres fonda
rīkots koncerts «Atmiņu lietus». Piedalās fonda rīkotā
konkursa laureāti un estrādes
mūzikas zvaigznes (Uzvaras
parkā).
 30. augustā – Piena, maizes
un medus svētki (pilsētā).
 31. augustā pulksten
12 – Zinību dienai veltīts
pasākums «Pēdējais vasaras
kūlenis». Izrāde, rotaļas, atrakcijas, radošas aktivitātes
(pilsētā).
 5. septembrī – Jelgavas rajona 7. Grāmatu svētki (Svētē).
 Līdz oktobrim – par godu
Latvijas valsts 90. dzimšanas
dienai ikvienam tiek dota iespēja Latvijai paust savu vēlējumu,
uzrakstot to Vienotības jostā.
No 1. augusta 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).
 Līdz 24.augustam – Tautas
gleznošanas studijas dalībnieka Jurija Derjuševa darbu
izstāde «Dabas ainavas» (Miezītes bibliotēkā).

Sporta pasākumi
 16. augustā pulksten 14
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Valmiera/Viktorija» (Ozolnieku stadionā).
 3. septembrī pulksten 19
– 1. līgas čempionāts futbolā
«Spartaks» – FK «Jelgava»
(Jūrmalā).
 6. septembrī pulksten 16
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Gulbene»
(Ozolnieku stadionā).
 13. septembrī pulksten 16
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Jēkabpils»
(Ozolnieku stadionā).
 20. septembrī pulksten
16 – 1. līgas čempionāts
futbolā «Daugava» – FK «Jelgava» (Rīgā).
 27. septembrī pulksten 14
– 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava» – «Tukums 2000»
(Ozolnieku stadionā).
 4. oktobrī pulksten 14 – 1.
līgas čempionāts futbolā «Tranzīts» – FK «Jelgava» (Ventspilī).

notikumi
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Ko gaidām jaunajā
kultūras sezonā
 Ritma Gaidamoviča

Oficiāli brīvdabas sezona, kas šogad mums Uzvaras parkā sagādājusi
ne vienu vien koncertu
un teātra izrādi svaigā
gaisā, kā arī Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu, noslēgsies
septembra vidū, taču
tai sekos jaunā rudens
sezona, kurai aģentūra
«Kultūra» jau aktīvi gatavojas, un tā sola vairākus pazīstamu mūziķu
koncertus, teātra viesizrādes un pasākumus,
kas veltīti Latvijas 90.
dzimšanas dienai. Lielākais notikums, kas šajā
rudenī iecerēts pilsētā
– godam nosvinēt teātra tēva Ādolfa Alunāna
160. dzimšanas dienu.
Vasaras brīvdabas sezona Uzvaras parkā noslēgsies līdz ar 5.
Starptautisko Grafiti mākslas
festivālu un rokmūzikas koncertu,
kas parkā māksliniekus un interesentus pulcinās 13. septembrī. Vēl
nedēļu pēc tā Uzvaras parkā būs
apskatāmi 15 mākslinieku darbi
jeb 15 sižeti par tēmu «Kino», bet
lielā skatuve tobrīd jau tiks demontēta un oficiāli vasaras sezona
būs noslēgusies. Tiem, kuri vēlas
paskatīties uz lielajām smilšu
skulptūrām, kas vēl saglabājušās
Uzvaras parkā, šis ir pēdējais laiks,
jo aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics min, ka septembra vidū tiks aizvesti arī lielie
smilšu kalni.
Vēl augustā Uzvaras parkā
notiks estrādes dziedātājai Norai
Bumbierei veltītais koncerts «Atmiņu lietus», memoriāla atklāšana
piemiņas vietā Svētbirzī, bet 31.
augustā – Zinību dienai veltītais
pasākums pilētas skolniekiem
skvērā aiz kultūras nama.

gatavo arī Jelgavas Latviešu biedrība, tikai vēl neatklāj, kas tieši
jelgavniekiem un pilsētas viesiem
tajā būs skatāms.

Ādolfam Alunānam – 160

Par godu Ādolfa Alunāna 160. gadadienai festivālā «No aktiera nāk joki» jelgavnieki izdziedās
arī Alunāna pirmo opereti «Mucenieks un Muceniece», kas lielu uzmanību izpelnījās arī Amatieru teātru dziesmu spēlēs Dziesmu un Deju svētkos.
bības kolektīvi. «Notiks gan visu
līdzšinējo dalībnieku apzināšana,
kas pēc Dziesmu un Deju svētkiem
būs gana atpūtušies, gan arī jauno
uzņemšana visos pašdarbības kolektīvos,» stāsta direktors.
Rudenī visiem pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem plānots
rīkot arī pateicības pasākumu, lai
izteiktu lielu «paldies» par dalību
XXIV Vispārējos Dziesmu un XIV
Deju svētkos, kas jūlijā norisinājās Rīgā. Īpaši godināti tikšot tie
kolektīvi, kas lielajos dziedāšanas
un dejošanas svētkos uzrādījuši
labus rezultātus – koru karu
laureāts 4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo» Lienas un Līgas
Celmu vadībā, vokālais ansamblis
«Da capo», kas ieguva 3. vietu,
tautas deju ansamblis «Lielupe»,
kas tautas tērpu skatē tika atzīts
par otru labāko, un folkloras kopa
«Dimzēns», kas šajā skatē ieguva
Īpašo balvu, kā arī tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze» audējas un tie, kas iekļuvuši dažādu
skašu finālos.

koncertiem – gan tādu, kas
dziedāšanas karjeru uzsākuši
pavisam nesen, gan tādu, kas
uzkrājuši daudzu gadu pieredzi. Tā 25. septembrī ieplānots
valmierietes, šova «Dziedi ar
zvaigzni» dalībnieces, kas sadziedājās ar mūsu novadnieku
motobraucēju Jāni Vinteru,
Lienes Šomases solokoncerts
«Vārdos nepateiktais». Rudens
sesijā, neilgi pirms Latvijas 90
gadu dzimšanas dienas, kultūras namā paredzēts arī mūziķa
Igo un grupas «Remix» koncerts. Savukārt 28. novembrī
kultūras namu pieskandinās un
jelgavniekus priecēs Ainars Mielavs ar savu koncertprogrammu.
Septembrī ieplānots jelgavniekiem parādīt arī «Jelgavas
Jaunajā teātrī» režisora Ģirta
Šoļa iestudētās Žana Pola Sartra
lugas «Aiz aizslēgtām durvīm»
pirmizrādi. «Prieks, ka Jelgavas
Jaunais teātris ir atdzimis un
jelgavnieki jau drīzumā varēs
vērot jaunā režisora un aktieru
Jaunā sezona līdz ar
darbu,» tā M.Buškevics.
pašdarbības kolektīvu
Būs arī Liene Šomase
Aģentūras darbinieki ievajauno dalībnieku
un Ainars Mielavs
dījuši arī sarunas par grupas
uzņemšanu
Septembris, oktobris un no- «Sīpoli» 20 gadu jubilejas konPar jaunās sezonas atskaites
punktu varot uzskatīt 1. septem- vembris kultūras namā solās certu Jelgavā. Zināms, ka nobri, kad darbu atsāks visi pašdar- būt bagāts ar dažādu mūziķu rises vieta būs kultūras nams,

taču par datumu un laiku, kad
lielais koncerts notiks, vēl tiek
domāts.

Novembris – Latvijas
90. dzimšanas dienas
mēnesis

Aģentūras «Kultūra» direktors
atzīst, ka nenoliedzami novembrī būs vairāki pasākumi, kas
veltīti Latvijas neatkarības 90.
gadadienai. Viens no tiem būs
15. novembrī, un plānots, ka šajā
pasākumā piedalīsies arī valsts
prezidents Valdis Zatlers. Kulminācijas pasākums ar koncertu,
pašmāju mākslinieku uzstāšanos
un vairākiem jau tradicionāliem
pasākumiem – svecīšu iedegšanu
un īpašu salūtu –, kuros būs uzsvērts tieši apaļais gada skaitlis,
notiks 18. novembrī. Pasākumi
tradicionāli norisināsies Hercoga
Jēkaba laukumā un kultūras
namā, bet dievkalpojums – Sv.
Annas katedrālē. Paralēli notiks
arī izstādes, kas veltītas Latvijai
tās dzimšanas dienā. Jelgavas
kultūras namā piestās arī Iekšlietu ministrijas koordinētā ceļojošā
foto izstāde par Latviju (foto A3
formātā), kas tiks rādīta tikai Latvijas lielākajās pilsētās. Jāpiemin,
ka īpašu izstādi par godu svētkiem

Šoruden notiks arī tradicionālais Alunāna teātra festivāls,
šogad gan tas ir īpašāks, jo tiks
atzīmēta Ādolfa Alunāna 160.
dzimšanas diena, ko svinēs ne
tikai Jelgavā, bet arī Rīgas Latviešu biedrības namā. Jelgavas Ā.
Alunāna teātra direktors Arvīds
Matisons stāsta, ka šie lielie svētki tiks ieskandināti jau 4. oktobrī
Rīgā, kad Alunāna teātra aktieri
rādīs Alunāna sarakstīto Latvijas
pirmo opereti «Mucenieks un
Muceniece». Latviešu biedrības
namā tiks veidota un būs apskatāma arī izstāde par godu jubilāram. Jelgavā Alunānam veltīti
pasākumi notiks no 10. līdz 12.
oktobrim. Kulminācija paredzēta
11. oktobrī, kad mājinieki gaida
ciemiņus arī no Madonas, Lielvārdes, Aizkraukles, Jēkabpils
un citām Latvijas vietām. Ielūgums izteikts arī baltkrievu un
lietuviešu kolēģiem, kas jau līdz
šim ir piedalījušies tradicionālajā
Alunāna festivālā. A.Matisons
stāsta, ka patlaban teātra aktieri
uzved prologu ar Ā.Alunāna kuplejām, pastātiem un anekdotēm.
Šajās svētku dienās tiks parādīta
arī pirmā teātra tēva luga «Paša
audzināts», ar kuru sācies latviešu teātris, būs arī pirmā operete
«Mucenieks un Muceniece». Kā
īpaša dāvana festivāla dalībniekiem būs profesionālo aktieru
koncertuzvedums ar Alunāna
darbiem.
M.Buškevics atzīst, ka rudens
ir koncertu un teātru laiks, taču
patlaban vēl visa programma
nav nokomplektēta. Noteikti
būs arī Latvijas Nacionālā
teātra, Daugavpils, Liepājas,
Rīgas Leļļu teātra, Krievu
drāmas teātra un citu teātru
viesizrādes. Arī koncertu grafiks pilnībā nav nokomplektēts,
tāpēc jelgavnieki noteikti var
gaidīt vēl kāda pazīstama mūziķa uzstāšanos mūsu kultūras
namā. Kādu koncertu noteikti
jelgavniekiem sagatavos arī
mūsu pašdarbnieki.

Iededz savu gaismiņu uz Lielupes vai Driksas tilta!
 Ritma Gaidamoviča

Tieši 90 dienas pirms
Latvijas 90 gadu dzimšanas dienas, 22. augustā, pulksten 21
ikviens jelgavnieks
aicināts ņemt svecīti,
bateriju, lāpu vai kādu
citu apgaismes līdzekli
un doties uz tiltiem,
lai piedalītos akcijā
un veidotu «gaismas
tiltu». Jelgavā radīt
gaismu iedzīvotāji tiek
gaidīti uz galvenajiem
pilsētas tiltiem – Liel
upes un Driksas.
Ikvienu piedalīties gaismas
akcijā aicina Aizsardzības ministrija un projekta «Gaismas tilti»
vēstnieki, kas saredz nepieciešamību visiem cilvēkiem, kuru
sirds pieder Latvijai, vienoties
kopējā akcijā un iedegt gaismas
lukturīšus uz tiltiem tieši 90
dienas pirms lielajiem Latvijas

svētkiem.
«Veidosim kopīgu gaismas ceļu
pāri Latvijas tiltiem, vienojot cilvēkus un viņu labās domas. Latviju proklamēja gada drēgnākajā
un tumšākajā laikā, kad rudens
pāriet ziemā, taču cilvēku enerģija, pozitīvās domas un gaisma
spēja kliedēt drūmos padebešus,»
tā akcijas rīkotāji.
Arī Jelgava iesaistījusies akcijā un aicina biedrības, uzņēmumus, organizācijas un ikvienu
jelgavnieku sarosīties un 22.
augustā pulksten 21 ar saviem
gaismas lukturīšiem doties uz
pilsētas centrālajiem tiltiem
pār Lielupi un Driksu, lai ar
pārējiem Latvijas iedzīvotājiem
vienotos kopīgā akcijā.
Aizsardzības ministrijas Organizācijas nodaļa informē, ka
patlaban cilvēki interneta mājas
lapā www.lv90.lv var apskatīt
īpašu Latvijas karti – tā vēsta
par visiem tiltiem, kas piedalīties akcijā.
Viena no «Gaismas tiltu» vēst-

22. augustā
pulksten 21
ikviens jelgavnieks aicināts
ņemt svecīti,
bateriju, lāpu
vai kādu citu
apgaismes
līdzekli un
doties uz
tiltiem, lai
piedalītos
akcijā un
veidotu «gaismas tiltu».
Foto: JV
niecēm, rakstniece Nora Ikstena, stāsta: «Es lukturīti iedegšu
tāpēc, ka skaidri apzinos – Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules,
kur es jūtos pa īstam labi, ko
mīlu no sirds, kas ir mana
zeme, mana valoda, un tāpēc,
neraugoties uz visu, es iedegšu
savu iekšējo Latvijas mīlestību.»

Viņa atminas Baltijas ceļu 1989.
gada 23. augustā, kad, pieminot
Ribentropa – Molotova slepenā
pakta 50. gadskārtu, Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas tautas
sadevās rokās, izveidojot ceļu.
«Ceram, ka, līdzīgi kā toreiz, arī
«gaismas tilti» vienos cilvēkus
un sapludinās pozitīvo enerģi-

ju,» saka rakstniece.
Kopā ar viņu savu mīlestību
uz tiltiem aicina iedegt arī tādi
Latvijā pazīstami cilvēki kā folkloriste Ilga Reizniece, režisore
Māra Ķimele, stiliste Žanna
Dubska, mākslas zinātnieks
Imants Lancmanis un diriģents
Māris Sirmais.

