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Atklās memoriālu
«Ciešanu ceļš»
 Zane Auziņa

Sestdien, 23. augustā,
pulksten 11 Svētbirzī
tiks atklāta piemiņas
vieta «Ciešanu ceļš»
ar gandrīz 700 granītā
iegravētiem Jelgavas
apriņķa genocīda upuru vārdiem.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors informē,
ka memoriāls «Ciešanu ceļš»
veidots kā dzelzceļa uzbērums
apmēram divdesmit metru garumā un septiņdesmit centimetru augstumā un tas ir kā
papildinājums jau esošajam
piemiņas akmenim Svētbirzī.
Granīta plāksnēs ir iegravēti
688 Jelgavas apriņķa genocīda
upuru vārdi, kuri tika represēti
un neatgriezās no izsūtījuma.
Šo cilvēku vārdus apkopoja
represēto apvienība «Staburadze», kas bija piemiņas vietas
atjaunošanas iniciatore.
Memoriāla idejiskie autori ir
Jelgavas pašvaldības galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis un
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins. Savukārt idejas īstenošanas pasūtījumu un uzraudzību

veica Jelgavas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība».
Svētbirzī veikti tādi labiekārtošanas darbi kā lietus ūdens novades sistēmas izbūve, uzstādīts
apgaismojums, ierīkots zāliens
un apstādījumi, izveidotas ceļa
apmales, ieklāts betona bruģakmens segums gar Svētbirzs
galveno ieeju un granīta šķembu
segums pie memoriāla.
Memoriāla «Ciešanu ceļš»
atklāšanu sestdien, 23. augustā,
organizē Jelgavas pašvaldības
aģentūra «Kultūra», tajā piedalīsies Jelgavas domes vadība,
represēto apvienības «Staburadze» pārstāvji, darbu veicēji,
Jelgavas pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» vadība.
Uz pasākumu tiek aicināts arī
ikviens interesents.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka kopumā memoriāla «Ciešanu ceļš» izveide un piemiņas
vietas labiekārtošanas darbi
Svētbirzī izmaksāja vairāk nekā
60 tūkstošus latu. Darbus veica
SIA «Aleja D», kas ar savu piedāvājumu bija uzvarējusi cenu
aptaujā. Savukārt akmens detaļu
izstrādi un gravēšanu memoriāla
izgatavošanai veica SIA «Akmens
apstrādes centrs AKM».

Videosižets – sestdien, 23. augustā portālā

Jaunajā sadzīves atkritumu poligonā nogādātos sadzīves atkritumus «pieaudzēs» līdzās esošajai rekultivētajai izgāztuvei.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anna Afanasjeva

«Mums vairs nav bažu
– jaunā atkritumu poligona izbūvi Līvbērzes pagasta Brakšķos
pabeigs savlaicīgi,»
pārliecināti Jelgavas un Bauskas pašvaldību izveido tās
aģentūras «Zemgales
EKO» direktores vietas izpildītāja Zane
Ķince un uzņēmuma
«Jelgavas komunālie
pakalpojumi» vides
s p e c i ā l i s t s Va l d i s
Grinbergs.

Jaunā atkritumu poligona izveide notiek, īstenojot Zemgales
reģiona atkritumu apsaimniekošanas projektu. Tas ekspluatācijā jānodod novembrī. Poligona
izveide sākās pagājušā vasarā ar
pamatnes sagatavošanu un māla
slāņa ieklāšanu. Virs tā izvietota
speciāla HDPE aizsargplēve,
smilšu izolācijas slānis, ierīkota
infiltrāta savākšanas sistēma,
izveidota lietus ūdeņu savākšanas
sistēma. Kā infiltrāta drenāžas
slānis izmantotas sasmalcinātas
automašīnu riepas.
Iebraucot poligonā, izbūvēts
svaru tilts, lai kontrolētu atkritumu plūsmu, kā arī izbūvēts pie-

vedceļš līdz atkritumu novietnei,
atjaunota poligona administratīvā
ēka, ugunsdrošības vajadzībām
izbūvēts baseins. Tāpat izveidots
poligona apvedceļš.
Jaunā, 2,5 hektārus lielā atkritumu glabātuve atrodas blakus
līdzšinējai. Tajā nogādātos sadzīves atkritumus «pieaudzēs» līdzās
esošajai rekultivētajai izgāztuvei,
tādējādi iegūstot papildu tilpumu.
Pašlaik turpinās vecās izgāztuves
rekultivācija. Lielākā tās daļa,
izmantojot speciālu tehnoloģiju,
jau pārklāta ar māla slāni. Bet
vispirms apkārt izraktajā grāvī savākti notekūdeņi. Kamēr
jaunajā poligonā atkritumus vēl

neglabā, viena izgāztuves šūna
atstāta vaļā.
Vēl iežogojama atkritumu poligona teritorija, lai tajā neiekļūtu zvēri
un nepiederošas personas, pabeidzama apkārtnes labiekārtošana.
Speciālisti lēš, ka septembra vidū,
negaidot projekta noslēguma datumu, jaunais poligons būs gatavs
sadzīves atkritumu apglabāšanai.  Anna Afanasjeva
Kopējās reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekta izmaksas
Otrdien ekspluatācijā
ir 6,7 miljoni latu ar pievienotās
nodeva SIA «Modulex
vērtības nodokli. Brakšķu poligo– Invest Jelgava» plastna izmaksas veido apmēram pusi
masas cauruļu rūpnīcu
no šīs summas. 80 procentus no
«Evopipes». Šajās dieattiecināmajām izmaksām piešķir
nās uzņēmumā testa
ES Kohēzijas fonds.
režīmā sākta cauruļu

Sāk plastmasas
cauruļu ražošanu

Maiznieka vadītājs atvainojas darbiniekiem
 Anna Afanasjeva

ļēji, vai arī to apturēt. «Ietekmēt
administratora lēmumu nevaru,
Otrdien, tiekoties ar
tomēr nepiekrītu viņa viedoklim
«JLM grupas» darbipar ražošanas apturēšanu. Četrās
niekiem, pirmo reidienās pēc maksātnespējas apzi maksātnespējīgā
stiprināšanas, nebūdams nozares
uzņēmuma bijušais
speciālists, cilvēks nevar līdz
valdes priekšsēdētājs
galam izanalizēt situāciju, lai lemArvis Rove atvainotu par ražošanas apturēšanu,»
jās strādniekiem par
laikrakstam teic A.Rove.
situāciju, kādā uzņēZinot līdzekļu apjomu, kāds
mums nonācis, taču
dienā vidēji ienāk no uzņēmuma
piebilda, ka viņa mērtirdzniecības vietām Rīgā, konķis nekad nav bijis aptu stāvokli uz maksātnespējas
turēt ražošanu.
atzīšanas dienu, to, ka atsevišķi
uzņēmumi «JML grupai» pārNormatīvie akti arī maksātne skaitīja līdzekļus darbības turspējas gadījumā uzņēmumam ra- pināšanai, A.Rove atzīst, ka bija
žošanu ļauj turpināt pilnībā, da- pamats veikt priekšapmaksu

par gāzi un turpināt ražošanu.
A.Rove bilst, ka administrators
uzsver zaudējumus, bet neņem
vērā, ka pērn salīdzinājumā ar
iepriekšējo periodu tie samazinājušies, veikta ražošanas optimizācija, pieaugusi efektivitāte
un apjomi. Situācijas stabilizēšanai vien esot pietrūcis laika.
A.Rove apstiprina, ka uzņēmumam jau atrasts investors, kurš
būtu gatavs ražošanu turpināt.
«Ceru, ka ārvalstu investors pēc
ražošanas pārtraukšanas nebūs mainījis nodomu ienākšanu
Latvijā sākt ar Jelgavas ražotni.
Protams, būtu labāk, ja ražošana
zem cita «karoga» būtu aizsākusies bez darbības apturēšanas,»

tā A.Rove.
Savukārt maksātnespējīgā
uzņēmuma administrators Guntars Birsāns pretēji kuluāru informācijai strādājošajiem plašāk
par sarunām ar potenciālo investoru neizteicās. Darbiniekus gan
vairāk uztrauca pēdējās algas
nesaņemšana, nevis iespējamā
ražošanas atjaunošana.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka strādājošajiem, kam
uzteikts darbs, pirmā iespēja
pretendēt uz neizmaksāto algu
par jūliju un augustu varētu būt
tikai nākamā gada sākumā, bet
iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu – ne agrāk kā novembrī.
(Turpinājums 3.lpp.)

ražošana. Ar pilnu jaudu ražotne sāks strādāt
septembrī.

Uzņēmumā izgatavos visa
veida plastmasas caurules ūdensvadam, gāzei, kanalizācijai, drenāžai, kā arī elektroapgādes un
optisko kabeļu aizsardzībai. Pašlaik tās pārsvarā ieved no Eiropas. Ražošanas platība ir nepilni
4000 kvadrātmetru, bet kopējā
pārsniedz 5000 kvadrātmetru.
Ražošanas process sākas ar 26
metrus augstajiem nerūsējošā
tērauda torņiem, kur uzglabā
izejvielas – dažādu plastmasas
veidu (polietilēna, polipropilēna,
polivinilhlorīda u.c.) granulas.
Pēc tam seko izejvielu sagatavošana. Uzņēmuma ražošanas
vadītājs Juris Ričiks stāsta, ka

cehā uzstādītas piecas tehnoloģiskās līnijas. Katra no tām minūtē
spēs izgatavot 50 metrus cauruļu.
Ražošanas process ir pilnībā
automatizēts, izņemot izejvielu
izlādi no mašīnām un padevi uz
izlādes staciju. Tāpat šeit nodrošināta bezatlikuma tehnoloģija – ja
gadījies saražot brāķi, to atkārtoti
pārstrādās.
Uzņēmuma saimnieki lēš, ka
iekārtu ziņā šeit ir modernākā
rūpnīca Eiropā. Tuvākie konkurenti atrodas Olainē, bet pārsvarā
pie mums nonāk Polijas un Vācijas produkcija.
Galveno produkcijas noieta
tirgu «Modulex – Invest Jelgava» saista ar Baltiju, kā arī ar
Vāciju un Poliju. Pēc zināma
laika process varētu notikt Rietumeiropas virzienā. Jautāts,
uz kā rēķina to varētu panākt,
J.Ričiks norāda – uz zemākām
transporta un darbaspēka izmaksām. Tāpēc liels uzsvars
uzņēmumā likts uz realizāciju.
«Noliktavai strādāt nevaram
atļauties,» atzīst uzņēmuma
direktors Oļegs Ļamovs.
(Turpinājums 3.lpp.)
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«No valdības gribu
sagaidīt divas lietas»
Aina Verze, Pensionāru
feder ā ci j a s pr i ekšsēdē tāja:
«Es nevaru atbalstīt grozījumus pensiju likumā tādā
formā, kā tie tiek piedāvāti
pašreiz – referendumā. Tie
ir nepārdomāti un aplami.
Pensijas ir jāpalielina – tas ir
skaidrs, taču tas jānodrošina
ar loģiskiem lēmumiem. Jau
tagad valdības izstrādātie grozījumi paredz kārtējo pensiju
pieaugumu no 1. janvāra, kas
ir mērķtiecīga darba rezultāts,
nevis spontāna rīcība.
Es varu paskaidrot arī savus
argumentus, kāpēc es nedošos
uz referendumu. Pirmkārt,
rosinātie grozījumi grauj pensiju sistēmas jēgu, ka pensija
ir jānopelna. Protams, tas ir
ilgtermiņa process un cilvēkiem, kas pensiju pelnījuši
padomju laikos, ir nepieciešams būtisks atbalsts, taču to
var īstenot daudz taisnīgākā
un pārdomātākā ceļā nekā to
piedāvā grozījumi. Manuprāt,
nav atbalstāms grozījumu

piedāvātais princips, kas visus
noliks vienā līmenī – nav būtiski, kādu darbu un kā tu esi
strādājis, pieaugums visiem
vienāds.
Tāpat ir jāsaprot, ka grūti
šodien klājas ne tikai pensionāriem, bet arī citiem maz
aizsargātiem cilvēkiem. Piedodiet, bet es kā ekonomiste
nevaru rīkoties pēc principa
– «man tagad liela pensija,
bet par pārējiem man nospļauties».
Sociālais budžets ir jāsadala

sabalansēti – nu nevaram mēs
izcelt tikai pensionārus, bet
par invalīdiem, bērnu pabalstiem, pabalstiem apgādnieku
zaudējuma gadījumos vispār
aizmirst. Bet tieši to piedāvā
rosinātie grozījumi.
Nu nevar pensionāri noliegt,
ka pamazām jau izdodas kaut
ko panākt – pensijas, lai arī
pakāpeniski, bet pieaug. Es
no valdības šobrīd gribētu
sagaidīt divas lietas: piemaksu pie pensijas 1 lata apmērā
par katru nostrādāto gadu un,
tāpat kā pavasarī palielināja
indeksāciju, tāpat to veikt arī
oktobrī. Un tad jau atkal būs
viens solis uz priekšu.
Neapšaubāmi, es atbalstu
referendumu kā veidu, kādā
izteikt iedzīvotāju vēlmes un
piespiest valdību rīkoties. Pat
redzu vairākas pensionāru
problēmas, ko šādā veidā varētu atrisināt, taču ne šajā gadījumā un ne ar ierosinātajiem
grozījumiem pensiju likumā.
Nepārdomātus grozījumus es
atbalstīt nevaru.»

Ceturtdiena, 2008. gada 21. augusts

Abi varianti sola Kā jūs
vienlīdz daudz izmantojat
savu pagrabu?
Pilsētnieks vērtē

Marija Kolneja, Jelgavas
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja:
«Es noteikti piedalīšos referendumā par grozījumiem pensiju
likumā un balsošu «par». Jā, piekrītu – varbūt izstrādātie grozījumi nav ideāli un patiesībā valdība
šobrīd arī savā plānā ir ielikusi
virkni nosacījumu, kas veicina
pensijas palielināšanu. Tāpēc pensionāram šobrīd, iespējams, nav
tik būtiski, vai tie ir referenduma
grozījumi vai valdības un Pensionāru federācijas izstrādātais
plāns pensijas paaugstināšanai
– skaidrs ir viens: pensijas apmēram ir jāaug. Un patiesībā mūsu
pensionārus pilnībā apmierinātu
arī valdības izstrādātās izmaiņas,
kas paredz no 1. janvāra jau atkal
palielināt pensijas, kad vidējais
pensijas apmērs jau sasniegtu 185
latus, taču mēs nevaram būt droši,
ka tas īstenosies. Ja šāda ticība
valdībai būtu, tad, iespējams, referendums nebūtu nepieciešams,
jo plānotais pensiju pieaugums
abos variantos ir visai vienāds.
Manuprāt, uz referendumu ir jāiet

kaut vai tikai tāpēc, lai liktu valdībai saprast – mēs nepieļausim, ka
solījumi netiek pildīti.
Jā, zināmā mērā es varu piekrist, ka piedāvātie grozījumi
grauj pašreizējo pensiju sistēmu,
taču es uzskatu, ka arī veiksmīga
referenduma rezultātā nekas jau
nav akmenī iecirsts. Tur par visu
jau vēl var diskutēt.
Jelgavas Pensionāru biedrība
negrib nonākt līdz stāvoklim, kad
visi mazo pensiju saņēmēji ies uz
pašvaldību ar cepuri rokā un lūgs
palīdzību.»

Grozījumi
Izvērtē, pirms dodies
diskriminē pārējos uz referendumu
Iveta Purne, labklājības
ministre:
«Pensijas vecuma ļaudis šobrīd pārdzīvo ļoti saspringtu
laiku – sekas straujajam preču
un pakalpojumu cenu kāpumam. Tāpēc šajos apstākļos
pensionāru dzīves stāvokļa
uzlabošana ir atkarīga no tā,
cik pārdomāti realizējam jau
iesākto sociālās apdrošināšanas politiku.
Šobrīd Latvija ir referenduma gaidās. Ja referendumā
tiks nobalsots par šiem pensiju
likuma grozījumiem, tad 2009.
gadā Labklājības ministrija
nevarēs īstenot vairākus būtiskus pasākumus pensionāru
un citu sociāli mazaizsargāto
sabiedrības grupu aizsardzībā
un materiālā stāvokļa uzlabošanā.
Vērtējot ierosinātos grozījumus likumā
«Par valsts pen
sijām», man
kā labklājības
ministrei jāpaskaidro, ka šie
priekšlikumi,
par kuriem sabiedrībai būs
jālemj referendumā, veido
nevienlīdzīgu attieksmi
pret dažādām
sabiedrības
grupām un tādējādi sašķeļ
sabiedrību.
Pa a u g s t i n o t
pensijas, kā to
piedāvā referenduma ierosinātāji, būs apdraudēta plānotā
sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšana, ko tik ļoti
gaida invalīdi no bērnības,
apgādnieku zaudējušie bērni.
Strauja un nepārdomāta minimālo pensiju paaugstināšana
referenduma pozitīva rezultāta gadījumā var ietekmēt
arī ģimenes, kas saņem, piemēram, vecāku pabalstu par
bērna kopšanu līdz vienam

gadam, bezdarbniekus, jaunās
māmiņas, jo no sociālā budžeta
tiek finansētas visas pensijas,
arī minimālās vecuma pensijas, un pabalsti, kuru apmērs
tieši atkarīgs no veiktajām
sociālajām iemaksām.
Labklājības ministrija, izvērtējot finansiālās iespējas,
ir centusies palīdzēt visām
mazaizsargātajām sociālajām
grupām, taču piedāvātie grozījumi izceļ tikai vienu sociālo
grupu. Turklāt šie grozījumi
sašķels arī pašus pensionārus.
Tā kā likumprojekta norma
būs spēkā līdz 2009. gada 31.
decembrim, tik augsti minimālie vecuma pensiju apmēri
būs jāgarantē tikai tiem pensionāriem, kuri pensionējušies
l ī d z m i n ē t a j a m datumam.
Tas vienlaikus var radīt Satversmes tiesas precedentus
attiecībā uz
nevienlīdzīgu
attieksmi pret
tiem pensionāriem, kuri
pensionēsies
pēc 2010. gada
1. janvāra.
Vē l o s a r ī
uzsvērt, ka
valdības šogad pieņemtie
grozījumi likumā «Par valsts
pensijām» jau
būtībā ir atrisinājuši vairākus sasāpējušus jautājumus, līdz ar to
«Sabiedrība citai politikai»
piedāvātie grozījumi, par ko
notiks referendums, faktiski ir
zaudējuši savu aktualitāti. Aicinu ikvienu ļoti rūpīgi izvērtēt pamatojumu dalībai šajā
referendumā, izsverot visus
«par» un «pret», jo pavisam
viegli ir iznīcināt esošo pensiju
sistēmu, kuru būs ļoti grūti
atjaunot, ja referendumā tiks
nobalsots par grozījumiem
pensiju likumā.»

Jana Muižniece, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta
direktore:
«23. augustā notiks tautas
nobalsošana par likumprojektu
«Grozījums likumā «Par valsts
pensijām»», kas paredz palielināt minimālo vecuma pensiju,
kas atkarībā no personas darba
stāža būtu robežās no 135 līdz
202,50 latiem.
Skaidrs, saprotama katra
cilvēka vēlme dzīvot labāk, tomēr pirms izvēles izdarīšanas
aicinu palūkoties uz dažiem
aspektiem.
Tā kā pirmie «īstie» jaunās
pensiju sistēmas dalībnieki
būs tikai tie, kas darba gaitas
uzsākuši 1996. gadā, tātad ies
pensijā vēl pēc 20 gadiem, un
viņu pensija būs atkarīga no
individuālā ieguldījuma, tad
šobrīd pensijas tiek izmaksātas
tiem pensionāriem, kuriem
lielākā daļa vai arī viss darba
mūžs ir bijis līdz 1996. gadam.
Pēc pašreizējiem datiem, vecuma pensionāri, kuri aizgāja
pensijā līdz 1996. gadam, ir 261
tūkstotis jeb 56%. Protams,
pakāpeniski pārejas perioda
ietekme samazinās un palielinās
iemaksu ietekme. Piemēram,
tie, kas pensionēsies šogad, jau
būs 11 – 12 gadus pelnījuši pensiju pēc jaunās sistēmas.
Šā gada laikā ir veikti būtiski
grozījumi, kas skar ikvienu
vecuma pensionāru – papildu
likumā noteiktajai ikgadējai
indeksācijai aprīlī tika paaugstināta robeža no 135 līdz 150
latiem, kuriem straujāk indeksēja pensiju, ar jūniju piemaksas apmērs paaugstināts
līdz Ls 0,40 par katru stāža
gadu līdz 1996. gadam, palielināta pensijas apmēra robeža
(no 135 līdz 225 latiem), līdz
kurai piešķir piemaksu, kā arī
atcelts piemaksas noteikšanai
nepieciešamais stāžs (30 gadi).
Arī nākamajā gadā turpināsies
pozitīvas izmaiņas – piemaksas
tiks piešķirtas visiem vecuma

(arī tiem, kam pensija lielāka
par 225 latiem) un invaliditātes
pensijas saņēmējiem, un tās
apmērs būs Ls 0,70 par katru
stāža gadu līdz 1996. gadam, kā
arī tiks indeksētas visas pensijas (neatkarīgi no tās apmēra).
Ņemot vērā indeksāciju šā gada
aprīlī un plānoto oktobrī, kā arī
piemaksas pie vecuma pensijas
apmēra palielinājumu jūnijā un
nākamā gada janvārī, vecuma
pensija pakāpeniski pieaug.
Piemēram, cilvēkam, kuram
gada sākumā vecuma pensija
bija 135 lati un piemaksa 6,65
lati (ar 35 gadu darba stāžu līdz
1996. gadam), tā indeksācijas un
piemaksas palielinājuma rezultātā līdz 2009. gada sākumam
palielināsies līdz 201,20 latiem,
tātad par 59,55 latiem.
Savukārt ierosinātais grozījums var atstāt negatīvas sekas
gan pensiju sistēmā, gan valsts
ekonomikā kopumā. Jā, šobrīd
var apgalvot, ka pensiju sistēma
Latvijā ir stabila, garantējot
pensijas izmaksu šodienas pensionāriem, ļaujot ieviest piemaksu sistēmu u.c. uzlabojumus,
kā arī atlicinot naudu šodienas
nodokļu maksātājiem, kas nākotnē veidos daudzskaitlīgo
pensionāru saimi. Lai risinātu
pārejas perioda problēmas, kuru
rezultātā nereti pensijas apmērs
ir zems, valstī no 1996. gada ir
noteikts minimālais vecuma
pensijas apmērs, t.i., ja nopelnītais pensijas apmērs ir zems,
valsts piemaksā līdz noteiktam

līmenim. Tomēr minimālās pensijas mērķis nav garantēt visiem
augstas pensijas. Ilustrēšu to ar
piemēru: personai, kas 35 gadus
strādājusi ar minimāliem ienākumiem (nodarbināto skaits,
kuri iemaksas veic no minimālās
algas, kopš 1996. gada ir palicis
diezgan konstants, t.i., ¼ daļa),
aprēķinātā vecuma pensija
būtu 126,47 lati, bet saskaņā
ar ierosināto grozījumu valsts
garantētu 180 latu pensiju.
Atliek retorisks jautājums: kas
konkrētajā gadījumā segs šos
53,53 latus? Pārējie nodokļu
maksātāji?
Tāpat grozījums nav vienlīdzīgs pret visiem, kuriem tiešām
ir nepieciešams lielāks atbalsts
no valsts. Referenduma pozitīvs
rezultāts var negatīvi ietekmēt
valsts sniegto atbalstu invalīdiem kopš bērnības, ar celiakiju
slimiem bērniem, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem
u.c. Jautāsiet, kāds gan sakars
šiem cilvēkiem ar minimālajām
vecuma pensijām? Vistiešākais,
jo, šie cilvēki saņem valsts atbalstu sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā. Bet tā kā
ierosinātais grozījums pensiju
likumā prasa ievērojamus sociālā budžeta izdevumus, kur
galvenais izejas punkts minimālo pensiju paaugstināšanai ir
šis valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts, tad valdība var ilgstoši
atlikt tā palielināšanu. Līdz ar
to gandrīz 100 tūkstoši ģimeņu
ar bērniem, vecu ļaužu un invalīdu tiks pakļauti arvien lielākai
nabadzībai.
Un vēl – tā kā likumprojekta
norma būs spēkā līdz 2009. gada
31. decembrim, augsti minimālie vecuma pensiju apmēri būs
jāgarantē tikai tiem pensionāriem, kuri būs pensionējušies
līdz minētajam datumam.
Tāpēc aicinu ikvienu pirms
došanās uz vēlēšanu iecirkni
rūpīgi izvērtēt iespējamās sekas
ierosinātajam likuma grozījumam.»

Serefima
Roškova,
pensionāre:
- Man ir pagrabs, taču tur
sen jau neko
neglabāju.
Man nav nekā
tāda, ko es varētu atstāt pagrabā. Kartupeļus
katru dienu vai nu nopērku veikalā,
vai dodos uz tirgu pēc tiem, man
vienai nevajag daudz. Tagad man ir
bezmaksas biļete pilsētas autobusos, varu uz tirgu biežāk aizbraukt
un visu nepieciešamo nopirkt.
Irina,
pastniece:
- Protams,
pagrabs ir, bet
tur viss ir tukšs.
Burkānus un
citus dārzeņus
mums atved
no laukiem tik,
cik nepieciešams, un paglabājam
dzīvoklī, tas jau nav liels daudzums,
tikai trīs līdz pieci kilogrami. Velosipēdu un citu saimniecības lietu
glabāšanai mums pieder šķūnītis.
Citam pagrabu neatdosim, jo varbūt kādu reizi pašiem noderēs.
Mihails, bezdarbnieks:
- Kā jau pagrabā – tur
glabājas gan
kartupeļi, gan
bietes, gan
sievas vasarā
sakonservētie
gurķi, ievārījumi un citas veltes,
ko ēdīsim ziemā. Nezinu gan, ko
kaimiņi dara savos pagrabos, taču
šāda vieta ir vajadzīga, un par likvidāciju neesam domājuši.
Mirdza,
pensionāre:
- Man pagraba nav, jo tur
savulaik bija
sagājuši bezpajumtnieki un izcēlās
ugunsgrēks,
kā rezultātā viss izdega, tāpēc
pagrabi likvidēti. Iespējams, ka
vajadzētu, bet tur nav iespējams
neko izdarīt, tāpēc visas veltes
glabāju istabā.
Guntars,
galdnieks:
- Mēs to neesam izmantojuši un arī
neizmantosim, tas stāv
tukšs, nerodam vajadzību
pēc tā. Visu var paglabāt dzīvoklī,
un bērnu ratus jau tur neliksim. Bet
zinu, ka pārējie kaimiņi izmanto,
vairāk gan kā noliktavu riteņiem
un citām lietām.
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Aicina uz
Vislatvijas talku
 Kristīne Langenfelde

13. septembrī visā Latvijā vienlaikus notiks
lielā sakopšanas talka
«Par tīru un zaļu valsti.
Dāvana Latvijai 90. gadadienā». Arī Jelgava
iesaistās, un šobrīd
jau apzinātas vairākas
vietas, kuru sakopšanai pilsētnieki aicināti
pieteikties.
Talkas koordinatore Jelgavā
Zane Ķince informē, ka patlaban mūsu pilsētā iedzīvotāji
aicināti iesaistīties septiņu vietu
sakopšanā: Veselības taka un
meža mala pie Loka maģistrāles; Vecais ceļš – laukums pie
bērnudārza un 6. vidusskolas;
Valdekas pils – pie jaunās gājēju
ietves Lāčplēša ielas malā; Kārniņu ceļš – meža mala un dīķiem
piegulošā teritorija; Būriņu ceļš
– pļava pie Svētes upes; Miezītes ceļš – teritorija pie Miezītes
dīķa; Maģistrālās ielas – Kalnciema šoseja, Lietuvas šoseja,
Dobeles šoseja, Loka maģistrāle,
Tērvetes iela, Rūpniecības iela,
Miera iela, Aizsargu iela.
Z.Ķince skaidro, ka katrā no
minētajām vietām veicami savi
darbi. «Galvenokārt jau talkojot būs nepieciešams savākt

iedzīvotāju atstātos sadzīves
atkritumus, taču citviet arī
izzāģēt koku zarus, krūmus,
vākt lapas.»
Līdzīgi kā Spodrības mēneša
laikā arī šoreiz katrs kolektīvs, kurš pieteiksies talkot, 13.
septembrī tiks nodrošināts ar
darbam nepieciešamo – darba
rīkiem, cimdiem, maisiem, zāģi.
Pēc tam savāktie atkritumi tiks
izvesti.
Talkām pieteikties var, zvanot Zanei Ķincei pa tālruni
63023518. Tāpat vēl līdz talkas
dienai iedzīvotājiem iespējams
pieteikt pilsētā pamanītas piegružotas vietas.
Lielā talka septembrī iecerēta
kā dāvana Latvijai 90. jubilejā
ar mērķi apvienot brīvprātīgos
un domubiedrus no visiem Latvijas pagastiem un pilsētām,
lai sakoptu valsti svētkiem.
Tā paredzēta sestdienā, lai
nodrošinātu iespēju piedalīties
pēc iespējas lielākam skaitam
iedzīvotāju. Plānots, ka kopumā
valstī talkā varētu piedalīties ap
40 000 iedzīvotāju.
Organizatori aicina pieteikties ikvienu uzņēmumu, biedrību, valsts un pašvaldību iestādi,
skolēnu un studentu, zemessargu, pensionāru, draugu un
domubiedru grupu, kam nav
vienaldzīga mūsu zeme.

Pārvadātāji
kooperējas
 Zane Auziņa

Pēc nedēļas noslēgsies pieteikšanās
Satiksmes ministrijas izsludinātajam
konkursam par sabiedriskā transporta
nodrošināšanu Latvijā. Valsts Dienvidu
apgabalā gatavību
kopīgi nodrošināt sabiedriskā transporta
kustību izteikuši divi
uzņēmumi – Jelgavas
un Dobeles autobusu
parks, kas konkursā
startē kopā.
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas izstrādāto starppilsētu autobusu pārvadājumu
reorganizācijas likumu valsts
starppilsētu un lauku pagastu
maršrutu autobusu tīkls ir
sadalīts astoņās paketēs jeb
lotēs. Līdz 29. augusta pulksten 10 turpinās pieteikšanās
uz sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošinājumu
katrā no tām. Lotē «Dienvidi»
ar savu piedāvājumu kopīgi
startē Jelgavas un Dobeles
autobusu parki, kas katrs
atsevišķi nespētu atbilst visām konkursa prasībām, bet
apvienojoties tās var izpildīt.
«Jelgavas un Dobeles autobusu parks nav apvienojies
vienā uzņēmumā – esam vien
noslēguši koncesijas līgumu
par kopīgu sadarbību konkrētajā darbības virzienā. Tiesa,
līgums arī paredz, ka mēs
viens par otru uzņemamies
atbildību un, ja, piemēram,
Dobeles autobusu parkam
radīsies kādas grūtības, mums
būs jānodrošina sabiedriskā
transporta kustība arī dobelnieku maršrutos – un otrādi.
Taču izveidotās lotes «Dien-

vidi» robežās pēc būtības
mēs katrs turpināsim braukt
līdzšinējos maršrutos. Tiesa,
tas pie nosacījuma, ja mēs
konkursā uzvarēsim. Pretējā
gadījumā mēs vienkārši būsim
spiesti no šiem maršrutiem
atteikties, kas uzņēmumam
būtu smags trieciens,» skaidro
pašvaldības SIA «Jelgavas autobusu parks» valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs.
Lēmumu par valsts pārdali
astoņās lotēs, kur katrā ir viens
pasažieru pārvadātājs (vai ar
līgumu vienā apvienojušies
vairāki pārvadātāji), ar kuru
Satiksmes ministrija noslēdz
līgumu, P.Salkazanovs vērtē
pozitīvi. «Satiksmes ministrija ar konkursu uzvarētājiem
slēgs līgumu uz 12 gadiem,
kas pasažieru pārvadātājiem
sniedz zināmu stabilitāti un
iespēju plānot savu darbību.
Ja līgums par pakalpojumu
nodrošināšanu tiek slēgts tikai
uz gadu, diviem vai četriem,
mēs nevaram droši iegādāties
jaunus autobusus, kas sevi
reāli atpelna tikai pēc četriem
līdz astoņiem gadiem. Turpretim, ja līgums ir noslēgts uz
12 gadiem, šādu bažu mums
vairs nav,» tā P.Salkazanovs.
Pašreiz viņa rīcībā nav nekādu ziņu par to, vai pasažieru
pārvadājumu nodrošināšanai
Dienvidu lotē ir pieteicies vēl
kāds pretendents – saskaņā
ar konkursa nosacījumiem tas
var būt jebkurš pārvadātājs
Eiropā. Taču, tā kā Jelgavas
un Dobeles pārvadātāji jau
gadiem ilgi ir veiksmīgi strādājuši šajā apgabalā, turklāt
ar noslēgto koncesijas līgumu
tie kopā atbilst arī konkursa
nosacījumiem, ir pamats cerēt,
ka abiem uzņēmumiem, konkursā startējot kopā, izdosies
arī uzvarēt.
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Sāk plastmasas
cauruļu ražošanu

Īsi
 29. augustā Jelgavas pilī
pulksten 11 atklās piemiņas
plāksni, kas veltīta Kurzemes
zemnieku brīvlaišanai. Uz plāksnes būs rakstīts: «1818. gada
30. augustā Krievijas imperators Aleksandrs I Jelgavas pilī
izsludina Kurzemes zemnieku
brīvlaišanas likumu.» Plāksne par

godu šiem notikumiem atradīsies Jelgavas pils Dienvidu vārtu ailē blakus
jau esošajai piemiņas atzīmei par pils
pamatakmens ielikšanu 1738. gadā.
Jelgavas pils ieņēma nozīmīgu vietu
Latvijas valsts vēsturē ne tikai Kurzemes un Zemgales hercogistes pastāvēšanas laikā, bet arī 19. gadsimtā
tur risinājās notikumi, kas cieši saistīti
ar Krievijas imperatoru Aleksandru I.
1818. gadā daļēji izremontētajā pilī
ieradās Aleksandrs I, kurš 30. augustā
Jelgavas pils pagalmā pasludināja
Kurzemes guberņas zemnieku brīvlaišanu. Imperators bijušajā hercogistē
deva brīvību 300 000 latviešu un 10
000 Augšzemes katoļticīgo. Starp
brīvlaistajiem vīriešu kārtas zemniekiem bija 113 805 privāto muižu un
55 482 kroņa muižu ļaudis.

 Jelgavas Biznesa inkubatora
uzņēmums SIA «BurgerMetrics» saņēmis apstiprinājumu
projektam «Produktu dizaina
izstrādes pakalpojumu sniegšaPieņemot ekspluatācijā SIA «Modulex – Invest Jelgava» plastmasas cauruļu rūpnīcu, komisija na ražošanas komersantiem».
Tā mērķis ir sekmēt Latvijas mazo
atzinīgi vērtē drošības un darba apstākļu jautājumu risinājumus gan ražošanas cehā, gan
un vidējo rūpniecības komersantu
pārējos darba procesos.
Foto: Ivars Veiliņš konkurētspēju, sniedzot produktu
(No 1.lpp.)
Rūpnīcas izveide izmaksājusi
15 miljonus eiro. Tehnoloģiskās
līnijas iegādātas ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu 600 tūkstošu latu apmērā.
Savukārt Ziediņu ceļa sakārtošanai pašvaldība izlietojusi 626 400
latu. Ražošanas procesā rūpnīcā
nodarbinās ap 30 strādājošo, bet
kopumā ražotnē strādās ap 60
darbinieku. Produkcijas realizācijas daļa darbu sākusi vēl pirms
produkcijas izgatavošanas.
Pieņemot rūpnīcu ekspluatācijā, to atzinīgi vērtēja gan valsts
būvinspektors Olafs Losbergs,

gan pašvaldības Būvvalde. Pilsētas galvenais arhitekts Uldis
Seržāns un būvinspekcijas vadītājas vietniece Nadīna Tračuma
atzina, ka mūsdienīgajā rūpnīcā
godprātīgi risināti drošības un
strādājošo darba vides jautājumi, ir pārdomāti strādājošo
darba, atpūtas un ēdināšanas
apstākļi. Līdzīgi kā automašīnu
radiatoru ražotnē arī plastmasas
cauruļu rūpnīcas ugunsdrošības
vajadzībām izbūvēts ar akmeņiem izklāts dīķis, kas kalpos
gan kā ūdens ņemšanas vieta
ugunsgrēka gadījumā, gan kā
patīkama apzaļumota atpūtas

vieta ar soliņiem darbiniekiem
brīvajā laikā.
Projekta autore, SIA «Arhitektūra un vide» arhitekte Iveta
Lāčauniece, atzīst, ka sākotnēji
rūpnieciskie objekti var likties
drūmi un līdzināties lielam šķūnim, tomēr tie ir interesanti, jo
katram ir sava tehnoloģija. Jautāta par sarežģītību, arhitekte
teic, ka savas iezīmes ir gan
privātmājām, gan lielajām būvēm. Privātmājās liela nozīme ir
detaļām, savukārt rūpnieciskajās
būvēs jādomā globālāk, nekļūdīgi
iekļaujot ēkas veidolā nepieciešamās tehnoloģijas.

Atvainojas darbiniekiem
(No 1.lpp.)
Administrators G.Birsāns gan
piebilst, ka zināmu daļu kontā
esošās naudas, apmēram 15 – 20
tūkstošus latu, varētu izmaksāt
kā daļu no augustam domātā
atalgojuma. Ņemot vērā, ka mēnesī algu izmaksai uzņēmumā
nepieciešami turpat 90 000 latu,
šāda summa darbinieku stāvokli
būtiski neatvieglo.
Tāpat tikšanās laikā Nodarbi-

nātības valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiāles speciālisti darbiniekus informēja par kārtību,
kādā var iegūt bezdarbnieka statusu, un dokumentiem, kas šim
nolūkam nepieciešami, arī par
darba iespējām un nodarbinātības projektiem, NVA karjeras
konsultantu pakalpojumiem un
psihologa palīdzību.
Lai gan «JLM grupas» produkcijas daļa tirgū aizņēma nepilnus

desmit procentus, tomēr uzņēmums radīja zināmu konkurenci.
Citi maizes ražotāji, pēc neofici
ālas informācijas, par ražošanas
apturēšanu Jelgavas un Liepājas
ražotnēs neskumstot, bet apsverot iespēju paaugstināt produkcijas cenu. Savukārt jelgavnieki
ievērojuši, ka pievakarēs pilsētas
mazajos veikalos trūkst baltmaizes. Nav arī iecienītā Jelgavas
«ķieģelīša».

Skolēnu uzņemšana turpinās
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas 1. septembris,
kad skolēniem jāuzsāk
jaunais mācību gads.
Patlaban mācībām
pirmajā klasē pieteikti
696 bērni, kas iezīmē
pozitīvu tendenci pilsētā – tas ir vairāk nekā
dzimušo bērnu skaits
Jelgavā 2001. gadā,
kuriem šogad jāuzsāk
mācības. Arī 7. un 10.
klases komplektējas salīdzinoši labi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
šis ir gads, kad mācības 1. klasē
uzsāk tie bērni, kas dzimuši 2001.
gadā, un Jelgavā tādi ir 554. «Lai
arī dzimušo skaits šajā gadā ir
mazāks, situācija ar skolēnu uzņemšanu pirmajās klasēs pilsētā ir
ar pozitīvu rādītāju – šobrīd esam
apkopojuši skolu sniegto informāciju, ka mācībām 1. klasē reģistrēti

jau 696 skolēni,» tā G.Auza.
Arī 7. klases komplektējušās
atbilstoši tam, cik skolēnu beiguši 6. klases. Gandrīz visi 3. un
4. pamatskolas 6. klašu beidzēji
izvēlējušies izglītību turpināt kādā
no pilsētas ģimnāzijām. Kopumā
šobrīd pārvaldes rīcībā esošā
informācija liecina, ka mācības
7. klasē uzsāks 613 skolēni, bet
šis skaits ir mazāks nekā pērn
– pagājušajā gadā 7. klasēs mācījās
685 skolēni.
Veiksmīgi noritējusi arī 10.
klašu komplektācija, pirmās,
protams, nokomplektētas visas
ģimnāziju klases un tām nācies
arī atsevišķiem skolēniem atteikt
mācības ģimnāzijā. Šobrīd 10.
klasēs mācībām pieteikušies 563
skolēni.
«Būtiski, ka vairāk jauniešu pēc
pamatskolas beigšanas šogad ir
izvēlējušies pilsētas arodizglītības
iestādes – labi ir komplektētas
izglītības programmas gan Amatniecības vidusskolā, gan Amatu
vidusskolā. Jaunieši ir izvēlējušies

vidusskolas programmu apgūt
reizē ar profesiju, un tas nekādā
gadījumā mērķtiecīgiem jauniešiem netraucēs tālāk studēt augstskolā,» piebilst vadītāja.
«Mazliet cita situācija veidojas
Vakara (maiņu) vidusskolā – mācīties gribētāji visbiežāk par labu
izglītības turpināšanai izšķiras
pēdējā brīdī, pēdējā augusta nedēļā. Bieži vien lēmums turpināt
izglītību tiek pieņemts steigā,
nepārdomāti, un vēlāk izrādās, ka
skolēnam jau pēc pirmā semestra
rodas grūtības mācības apvienot
ar darbu vai rūpēm par ģimeni, tāpēc nemainīgi liels ir to audzēkņu
skaits, kas mācības Vakara (maiņu) vidusskolā pārtrauc jau pirmajā semestrī. Aicinu visus, kas lemj
par labu izglītības turpināšanai
Vakara (maiņu) vidusskolā, ļoti
nopietni un ar atbildību pārdomāt
savas iespējas, plānot laiku, lai
uzsāktās mācības varētu īstenot
līdz galam,» tā G.Auza.
Skolēnu uzņemšana atsevišķās
izglītības iestādēs vēl turpinās.

dizaina izstrādes pakalpojumus.
Jelgavas Inovāciju centra projektu vadītāja Guna Markova informē, ka SIA
«BurgerMetrics» ieguvums produkta
izstrādes, attīstības un konkurētspējas veicināšanai, izmantojot produktu
dizaina izstrādes pakalpojumus, ir
iespēja veikt pētnieciskos testus pirms
produkta ražošanas fāzes uzsākšanas.
Tātad var prezentēt produkta dizainu
potenciālajiem klientiem un integrēt
tajā klientu vēlmes un vajadzības,
pārliecinoties, vai pieņēmumi par
pircēju prasībām ir īstenoti, vai produkts ir pietiekami funkcionāls un
piemērots lietošanai. Ņemot vērā, ka
iekārtas ražošanā jāizmanto specifiski
materiāli, izstrādājot dizaina prototipu, tiks testēta produkta materiālu
pielietojamība un atbilstība, kā arī
saīsināta produkta izstrādes fāze, tādējādi paātrinot ražošanas uzsākšanu
un samazinot izstrādes izmaksas.

 Sliežu remonta dēļ līdz 29.
augustam slēgts viens no diviem posma Rīga – Torņakalns
sliežu ceļiem, līdz ar to gaidāmas izmaiņas arī Jelgavas
virziena vilcienu kustības sarakstos. Virkne Jelgavas virziena

elektrovilcienu no Rīgas stacijas aties
vienu līdz piecas minūtes agrāk, bet
no Torņakalna kursēs saskaņā ar
noteikto kustības sarakstu. Savukārt
daudzi Rīgas virzienā kursējošie vilcieni no Torņakalna izbrauks vēlāk un
līdz ar to arī Rīgā pienāks vienu līdz
desmit minūtes vēlāk nekā parasti.
Vairāku vilcienu kustības saraksti
būs mainīti visā maršrutā. Precīzākas
ziņas par izmaiņām vilcienu kustības
sarakstā var uzzināt vilcienu biļešu
tirdzniecības vietās, kā arī zvanot uz
uzziņu dienestu vai akciju sabiedrībā
«Pasažieru vilciens».

 Biedrība «Radošo ideju stacija» aicina jauniešus vecumā no
15 līdz 30 gadiem piedalīties
radošo darbu konkursā «Pieradini sliedes». Darbi – plakāti,
zīmējumi, filmiņas un citi – par šo
tēmu organizatoriem jānogādā līdz
12. septembra pulksten 17. Radošo
darbu konkursa temats: industriālais
mantojums un tā iekļaušanās pilsētvidē – dzelzceļa, lidostu, ražošanas
infrastruktūra. Konkurss tiek izsludināts šādās kultūras nozarēs – vizuālā
māksla, foto māksla, filmu māksla,
literatūra. 1. vietas ieguvēji katrā nozarē saņems 100 latu naudas balvu.
Iegūt papildu informāciju un iepazīties ar konkursa nolikumu var mājas
lapā www.jelgava.lv, kā arī zvanot pa
tālruni 27123770 vai rakstot irina.
maksimova@inbox.lv.
Ritma Gaidamoviča
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Jaunlaulāto atslēgas
tiks nogrieztas
«Vēlos noskaidrot, kas notiek
ar atslēgām, kuras jaunlaulātie piekabina pie tiltiem pār
Driksu un Lielupi? Vai tās
tiek kādreiz arī noņemtas,
vai pēc pāris gadiem viss tilts
būs viens sarūsējušu atslēgu
mučkulis?» sašutumu «Jelgavas Vēstnesim» pauž kāds
pensionārs, kuram rūp sakopta
vide. Viņš vēlas noskaidrot, vai
mūsu pilsētā vispār ir atļauts
piekarināt atslēgas pie tiltu
margām. «Ja reiz tas atļauts,
tad kā plānots cīnīties ar daudzajām atslēgām? Jau tagad,
ejot pār tiltiem, var redzēt atslēgu un ap to notecējušu rūsas
pleķi. Kas būs vēlāk?!» jelgavnieks raksta, ka nav redzējis,
ka policisti sodītu līgavu un
līgavaini par šo tradīciju, kas
bojā skatu.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns satraukto
jelgavnieku mierina, atbildot,
ka jau tuvākajā laikā jautājums
par atslēgu nogriešanu no abu
pilsētas centrā esošo tiltu margām tiks atrisināts: «Vispirms
tiltu apsekosim, un tad, visticamāk, būs jālemj par atslēgu

nogriešanu un nodošanu metāllūžņos.» A.Baļčūns informē, ka
iepriekš jaunlaulāto piekārtās
atslēgas pie tiltiem nav radījušas problēmas, tādēļ arī līdz šim
nav organizēta to noņemšana,
taču, tradīcijai kļūstot aizvien
populārākai, būtiski palielinājies arī piekārto atslēgu skaits,
kas diemžēl rūsē un bojā tiltu
vizuālo skatu.
«Mēs nevaram aizliegt kādu
tautā mīļu tradīciju, tādēļ
saprotams, ka jaunlaulātos,
kuri atslēgas pie tilta margām
saslēdz kā saticīgas un ilgas
kopā dzīvošanas simbolu, nevaram par to sodīt. Taču, tā
kā Lielupes un Driksas tilti
atrodas pašā pilsētas centrā,
nevaram pieļaut arī atslēgu ilglaicīgu karāšanos šeit – jaunlaulātajiem jārēķinās, ka tās ar
laiku tiks nogrieztas. Tiesa, ja
iedzīvotāji pašvaldībā vērstos
ar kādu ierosinājumu par mazāku un nomaļāku tiltiņu, kur
pieslēgtās atslēgas nebojātu
kopējo skatu, mums, visticamāk, nebūtu iebildumu pret
šo tradīciju un atslēgas, ja vien
nesāktu spēcīgi rūsēt, netiktu
noņemtas,» tā A.Baļčūns.
Sagatavoja Zane Auziņa

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» negrasās aizliegt
tautā iesakņojušos tradīciju, tādēļ saprotams, ka jaunlaulātos,
kuri atslēgas pie tilta margām saslēdz kā saticīgas un ilgas kopā
Foto: Ivars Veiliņs
dzīvošanas simbolu, nesodīs.
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Sodi nespēj panākt
noteikumu ievērošanu
«Jau ilgstoši Jāņa Čakstes 9.
nama iedzīvotājiem nākas ciest no
daudzām nekārtībām. Pirmkārt,
kopš viesnīcas «Jelgava» pagrabā
tika izbūvēts atpūtas komplekss
«Debeszvanu pagrabiņš», kur ik
nedēļu tiek rīkotas skaļas svinības,
mums – tuvējās mājas iedzīvotājiem – nākas pieciest to, ka pēkšņi
naktī var sākt taurēt automašīnu
signalizācijas un atskanēt pamatīgi blīkšķi, jo notiek kārtējā uguņošana. Vēl nupat aizvadītajā nedēļā
nakts vidū pielēcos gultā sēdus
– šķita, līdzīgi kā Gruzijā arī pie
mums sākusies īsta karadarbība.
Bet tad atklājās, ka nekāds karš
nav sācies – lielos sprādzienus rada
kārtējo skaļo atpūtnieku uguņošana. Vai tiešām pilsētas tiesībsargājošajām iestādēm nav iespējams
parūpēties par kārtību pilsētā un
aizliegt šādu blīkšķināšanos, kas
apkārtējiem traucē nakts mieru?
Lieki piebilst, ka regulāri esam
spiesti noklausīties arī iereibušu
cilvēku skaļās runas un klaigāšanu. Tāpat mūs satrauc tas, ka
policija nesoda autovadītājus, kas
no Jāņa Čakstes bulvāra māju
pagalmos ar savām automašīnām
brauc pa gājēju ceļu. Tūdaļ aiz
viesnīcas autostāvvietas teritorijas
perpendikulāri J.Čakstes bulvārim
namu pagalmā ved gājēju ceļš – ir
uzstādītas arī atbilstošās ceļa zīmes
–, taču gājējs te ne mirkli nevar
justies droši, jo pa to bieži brauc
automašīnas. Vairs nezinām, kādā
iestādē vērsties, lai panāktu kārtības un noteikumu ievērošanu pie
savas mājas. Ceram vien, ka mums
spēs palīdzēt «Jelgavas Vēstneša»
redakcija,» tā raksta J.Čakstes 9.
nama iemītnieks.
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags atbild,
ka policija patiesi bieži saņem
ziņojumus par trokšņošanu «Debeszvanu pagrabiņā» un katru
reizi uz ziņojumu tiek reaģēts.
«Vienīgais, ko spējam, ir vainīgajiem noteikt administratīvo
sodu par naktsmiera traucēšanu,
kas parasti tiek arī darīts. Taču

Aiz viesnīcas «Jelgava» autostāvvietas teritorijas perpendikulāri J.Čakstes bulvārim namu pagalmā
ved gājēju ceļš – ir uzstādītas arī atbilstošās ceļa zīmes –, taču gājējs te ne mirkli nevar justies droši.
Foto: Ivars Veiliņš
tas trokšņošanu novērš tikai uz
konkrēto laiku, jo jau nākamajā
reizē atpūtas kompleksu izmanto
citas personas, kas, tajā atpūšoties, atkal var uzvesties pārāk
skaļi. Esam runājuši arī ar atpūtas
kompleksa īpašnieku un meklējuši
kopīgu risinājumu problēmas
novēršanai, taču pagaidām bez
būtiskiem rezultātiem – īpašnieks
atbild, ka katram viesim pirms
telpu iznomāšanas tiek izskaidroti
to lietošanas noteikumi, tiek arī
atgādināti pilsētas sabiedriskās
kārtības noteikumi, kas liedz skaļi
uzvesties pēc pulksten 23. Taču ne
katrs to ņem vērā. Mēs nevaram
saukt pie atbildības telpu īpašnieku, tādēļ vēršamies pret katriem
nākamajiem telpu iznomātājiem,
kā to paredz likums un noteikumi,» skaidro V.Vanags, vien kārtējo reizi aicinot cilvēkus, dodoties
atpūtā, parūpēties par to, lai šī
atpūta citiem nav traucēklis.
Savukārt uz iedzīvotāja jautājumu par automašīnām, kas,
ignorējot ceļa zīmes, brauc pa

gājēju ceļu, atbild Jelgavas Ceļu
policijas biroja priekšnieks Aivars
Putniņš, kurš, izdzirdējis jautājumu, atzīst, ka šī problēma policijai
ir labi zināma. «Asfaltētais šaurais
ceļš, kas no J.Čakstes bulvāra ved
uz namu pagalmiem garām 9. namam, vienmēr ir bijis gājēju ceļš,
taču atbilstošā ceļa zīme te tika
uzstādīta salīdzinoši nesen. Toreiz
ceļa zīme tika uzstādīta tādēļ, lai
autovadītājiem uzskatāmi parādītu, ka šis ceļš ir paredzēts tikai
gājējiem, jo šīs pašas J.Čakstes
bulvāra 9. mājas iedzīvotāji bieži
to mēdz izmantot arī kā ērtāku
piebraucamo ceļu pie mājas. Taču
tas ir šaurs un neatbilst noteikumiem, kas ļautu pa to braukt automašīnām. Ja pareizi atceros, arī
mājas iedzīvotāji bija lūguši šo ceļa
zīmi uzstādīt kārtības nodrošināšanai, kā arī tādēļ, lai izvairītos no
domstarpībām. Taču autovadītāji,
kas pieraduši iebraukt mājas pagalmā pa šo ceļu, diemžēl turpina
ignorēt noteikumus arī pēc tam,
kad te ir uzstādīt zīme «Gājēju

ceļš». Esam šeit sastādījuši ļoti
daudzus administratīvo pārkāpumu protokolus, uzlikuši sodu, kas,
starp citu, paredz gan naudas sodu
40 latu apmērā, gan arī trīs soda
punktus, taču ne visus šāds sods
atbilstoši ietekmē, un pārkāpumi
turpinās,» atzīst A.Putniņš. Viņš
skaidro, ka policija saistībā ar
šiem braucējiem saņem arī daudzu J.Čakstes bulvāra 9. nama
neapmierināto iedzīvotāju zvanus,
diemžēl parasti atklājas, ka arī
noteikumu pārkāpēji ir šīs pašas
mājas iedzīvotāji. «Situācija ir
nepatīkama, un iespēju robežās
mēs strādājam, lai noteikumi te
tiktu ievēroti, diemžēl te kārtējo
reizi redzams, ka kājāmgājējiem
un autovadītājiem ir dažādas
prioritātes un savā starpā nespēj
saprasties pat viena nama iedzīvotāji. Katrā ziņā iespēju robežās
mēs turpināsim strādāt un ceram,
ka pietiekami bargie sodi tomēr
kļūs par iemeslu noteikumu ievērošanai,» tā A.Putniņš.
Sagatavoja Zane Auziņa

aizvadīti ūdeņi, bet zem tiem palikusi mitra masa, kur uzkrājušās
arī biešu organiskās daļas. Nogulšņu pārbīdīšana un nosēddīķu
aizbēršana, kā arī cukurbiešu
graizījumu laukuma rekultivācija
pilsētā izraisījusi nepatīkamas
smakas. To izplatību veicināja
mainīgais dažāda stipruma vējš.
Uzņēmums par savām darbībām
komentārus nesniedz.
Attiecībā uz ādu apstrādes uzņēmumu «Ritales» B.Puķīte norāda, ka smaka atkarībā no vēja
virziena un gaisa temperatūras
varētu izplatīties ražotnes tuvākajā apkaimē, taču līdz pilsētas
centra daļai tā parasti nenonāk.
SIA «Ritales» vadītājs Valdis
Priede uzsver, ka ādu pārstrādes
uzņēmums šoreiz nekādā gadījumā nav vainojams, jo darbinieki
jau trīs nedēļas atrodas atvaļinājumā un uzņēmums nedarbojas.
V.Priede lēš, ka arī gadījumā, ja
notiktu ražošana, tas nebūtu
iespējams. Pašreizējās jaudas
nevar salīdzināt ar kādreizējām,
savulaik mēnesī pārstrādāja ap
600 tonnu jēlādu, tagad tikai 60
– 70 tonnu.
Šopavasar Lidotāju ielas iedzīvotāju saceltais troksnis izrādījies
nepamatots. «Lai gan uzreiz

teicām, ka tā nav mūsu ražotnei
raksturīgā smaka, cilvēki vienalga uzskatīja, ka vainojams ādu
pārstrādātājs. Pārbaudē izrādījās,
ka problēmas izraisījusi nepareizi
veiktā kanalizācijas pievada izbūve,» stāsta V.Priede. Reģionālās
vides pārvaldes vadītājs Hardijs
Verbelis apliecina, ka pavasarī
šāds gadījums bijis, tomēr ādu
pārstrādes uzņēmums vienalga
ir pastiprinātā vides pārvaldes
uzmanības lokā.
Smakas pilsētā varētu nākt arī
no notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
teritorijas. Parasti tās izplatās
laikā, kad notiek dūņu pārvietošana. Vides pārvaldes rīcībā
nav informācijas, kad šis darbs
tiek veikts, taču SIA «Jelgavas
ūdens» darbības ar dūņām plāno,
kad vēja virziens smaku nes nevis
uz pilsētas daudzdzīvokļu namu
masīvu, bet prom.
Organiskā mēslojuma iestrādi
kā smaku izplatīšanās avotu Jelgavā reģionālās pārvaldes direktora vietniece noliedz. Tas vairāk
attiecināms uz Dobeli, kuras apkaimē ir lauksaimniecības uzņēmumi, kam pieder lielas platības
un kas vasarā vairumā uz lauka
piegādā un augsnē iestrādā gan
putnu, gan cūku mēslus. Jelgavas

tiešā tuvumā, tostarp Glūdas
pagastā, tādu lauksaimnieku
platību nav. B.Puķīte papildina,
ka šovasar jelgavnieki reģionālajā
vides pārvaldē nav bieži vērsušies, lai paustu neapmierinātību
ar nepatīkamām smakām.
Uz jautājumu, kādā gadījumā
iedzīvotāji ar sūdzībām par smakām var vērsties vides pārvaldē,
vadītājs pauž – tad, ja smaka
viņiem traucē. Iestādes speciālisti
reaģē uz visa veida signāliem
– gan telefonzvanien un e-pasta
vēstulēm, gan uz sūdzībām, kas
sūtītas pa pastu vai par kurām
cilvēks izstāstījis, personīgi ierodoties pārvaldē.
Līdz šim Jelgavā nav konstatēta tāda smakas intensitāte, kas
būtu kaitīga apkārtējiem cilvēkiem. H.Verbelis cer, ka tā būs arī
turpmāk, jo cukurfabrikas darbība pilsētniekus šajā ziņā vairs
netraucēs. Savukārt gadījumos,
kad smaka varētu izrādīties kaitīga, vides pārvalde aicina talkā
Smaku laboratoriju, kas atrodas
Jūrmalā. Tās pakalpojumi nav
lēti, un par izbraukumu jāmaksā
300 latu.
Mūsu pilsētā tik briesmīgas
smakas neesot konstatētas.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Lielgabarīta stikla
Smaku izraisīja cukurfabrika
atkritumu izvešana
iespējama bez maksas
«Man lauku mājās nu jau vairākās lielās mucās ir sakrājušies
dažādi stikli. Zinu, ka pilsētā
darbojas dalītās atkritumu vākšanas laukumi, taču man nav
sava transporta un mucas ir
pārāk lielas un smagas, lai pats
tās varētu aizvest, tādēļ ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību vēlos noskaidrot, vai ir iespējams
pasūtīt kādu transportu, kas
stiklus aizvestu,» jautā jelgavnieks Jānis Valdmanis.
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» ražošanas direktors un valdes loceklis Alvils
Grīnfelds atbild, ka lielgabarīta
atkritumu izvešana ir iespējama
un pilsētas robežās, ja stikla
atkritumi ir tīri – bez sadzīves
atkritumu piejaukumiem –,
tas iespējams arī bez maksas.
Savukārt rajonā tas ir maksas
pakalpojums, par kuru cilvēkam
individuāli jāvienojas. «Pilsētā
pie ģimenes mājām reizi mēnesī
tiek nodrošināta lielgabarīta
atkritumu izvešana, kas tiek
organizēta, vienojoties ar mājas

saimniekiem. Ja cilvēki iegādājas jaunas mēbeles un vecās tiek
mestas ārā, tad, sazinoties ar
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» klientu apkalpošanas
daļu pa tālruni 63026010, tiek
gādāts, lai vecās mēbeles nemētātos pie mājas. Savukārt pilsētā
pie daudzdzīvokļu namiem
lielgabarīta atkritumu izvešana
notiek reizi divās nedēļās jeb
divreiz mēnesī, kad iedzīvotāji
tiek aicināti savus lielgabarīta
atkritumus novietot pie atkritumu konteineriem. Rajonā lielgabarīta atkritumu izvešana jau
ir maksas pakalpojums,» stāsta
A.Grīnfelds. Viņš gan «Jelgavas
Vēstneša» lasītāju aicina vērs
ties uzņēmumā jau pa iepriekš
minēto tālruņa numuru, kas
ļaus vienkāršāk vienoties par
atkritumu izvešanu. Tāpat
viņš iedzīvotājus aicina arī ar
citiem līdzīgiem jautājumiem
uzreiz vērsties SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi», kas
ļaus ātrāk atrisināt cilvēkam
aktuālu problēmu.
Sagatavoja Zane Auziņa

Jelgavnieks Vladimirs Konderko vēlas noskaidrot, vai ādu
pārstrādes rūpnīca, kas atrodas
tuvu pilsētas centram, nav vainojama, ka diezgan plašā apkaimē
izplatās neciešama smaka, īpaši
karstajā laikā. Cilvēkiem šķietot,
ka pūst un sadalās kādi veci,
ādu pārstrādes rezultātā radušies atkritumi. Iedzīvotājs grib
zināt, cik ilgi jelgavniekiem vēl
jāsamierinās ar šo situāciju un
ko atbildīgie dienesti domā darīt
turpmāk, lai neciešamās smakas
iedzīvotājiem vairs nesagādātu
tik lielas neērtības.

Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes vadītāja vietniece Biruta
Puķīte uzsver, ka iedzīvotāja
jautājumā nav norādīts konkrēts
pilsētas rajons, kur smaka izplatās, un kurā laikā tā konstatēta.
Pagājušā ceturtdienā smakas
pilsētā izraisījušas darbības ar
cukurfabrikas nosēddīķu nogulsnēm. Pārvaldes speciālisti konstatējuši, ka uzņēmuma teritorijā
esošajos dīķos, kur rūpnīcas darbības laikā pludināti nosēdūdeņi
no cukurbiešu skalošanas, veikti
zemes darbi. Veicot fabrikas
restrukturizāciju, no dīķiem
uz pilsētas attīrīšanas ietaisēm
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Kad dzīvokļus nepērk...
 Anna Afanasjeva

Tā kā aktivitāte nekustamā īpašuma tirgū
joprojām nav atgriezusies, pieaug gan dzīvokļu īrnieku, gan izīrētāju
īpatsvars. Bankas turpina nopietni izvērtēt
klientu kredītspēju, tāpēc cilvēkiem nekas cits
neatliek kā dzīvokļus
īrēt. Zināmu daļu īrnieku Jelgavā veido LLU
studenti. Savukārt izīrētājiem turpina piepulcēties tie, kuri savulaik
iegādājušies mitekļus
tālākpārdošanai, bet to
nav izdevies izdarīt.
Nekustamā īpašuma speciālisti
atzīst, ka zināmā mērā atgriežas
deviņdesmito gadu vidus situācija,
kad bija pieprasīti pārsvarā mazie
– vienas un divu istabu – dzīvokļi.
Arī tagad tie ir pieprasītākie gan
pircēju, gan īrētāju vidū. Izīrētājiem par labu Jelgavā nāk studentu pilsētas statuss, jo daļa jauniešu
labprātāk izvēlas īrēt dzīvokli,
nevis dzīvot kopmītnēs.

Interesē centrs, kur
tuvāk satiksmes mezgli

Cerības uz aktivitātes atjaunošanos nekustamā īpašuma tirgū
šajā rudenī atvirzījušās uz nākamā
gada pavasari vai pat vēlāku laiku.
Bet kā īsti būs, neviens precīzi
nezina. Laikā, kad pārdošanas
darījumu īpatsvars sarucis, situāciju var atvieglot, mitekli izīrējot.
«Dzīvokli izīrējot, peļņa nesanāk,
jo īres cena 150 – 200 latu apmērā
kādreizējiem pārpircējiem nenosedz bankas maksājumus. Bet
savus zaudējumus cilvēks, kas
mitekli pircis tālākpārdošanai, tā
var samazināt,» spriež uzņēmuma
«Jēkabs» vadītājs Aivars Kalniņš.
«Mītava»
klientu
apkalpošanas speciāliste
Inga Šika
teic, ka
augusts ir
laiks, kad
Jelgavā ierodas studenti, un līdz ar to pilsētā
pieņemas spēkā dzīvokļu
izīrētāju aktivitāte. Šis gads
nav izņēmums.

Viņš un citi mākleri gan iesaka,
ka gadījumā, ja
dzīvoklī vai mājā
veikts patiešām
labs remonts, labāk ciest zaudējumus nekā pieļaut,
ka izīrēšanas laikā telpas vizuāli
būtiski zaudē.
Īrnieki interesi
pārsvarā izrāda
par dzīvokļiem
pilsētas centrālajā daļā, kur tuvāk
izvietoti satiksmes mezgli. Arī
studentus galvenokārt piesaista
centrs. Pēdējā
laikā, acīmredzot
dzīves dārdzības
dēļ, īrnieki aizvien lielāku uzmanību pievēršot
arī cenām.
Vi e n i s t a b a s
dzīvokļa īre pilsētas centrā parasti maksā no 150
latiem mēnesī bez komunālajiem
pakalpojumiem. Var gadīties arī
atsevišķi izņēmumi, kad pie dzīvokļa īres var tikt par mazāku
naudiņu. Līdzvērtīga mitekļa īre
RAF masīvā, Satiksmes ielas vai
Meiju ceļa rajonā maksā 110 – 120
latu. Par labi izremontētu un mūsdienīgu dzīvokli īrnieki arī šajos
rajonos var maksāt krietni vairāk.
Divistabu dzīvokli, pēc nekustamā
īpašuma firmas «Mītava» klientu
apkalpošanas speciālistes Ingas
Šikas vērojumiem, Jelgavas centrā
var noīrēt, sākot no 150 latiem, bet
trīsistabu – no 200 latiem. Pēdējā
pusgadā mitekļu īres cenas par
latiem 30 samazinājušās. Māju
izīrēt iespējams, sākot ar 250
– 300 latiem mēnesī un beidzot
apmēram ar 500 latiem.

Pirkt izdevīgāk nekā īrēt

Potenciālajam īrniekam jāņem
vērā, ka parasti jāveic priekšapmaksa divu mēnešu īres maksas
apmērā. «Dzīvē gadās dažādi, īpašniekam jābūt kaut kādai garantijai, ka viņš necietīs zaudējumus, ja
īrnieks neveiks komunālos maksājumus vai dzīvokli pametīs,» pamato I.Šika, piebilstot, ka vairums
nekustamā īpašuma firmu naudu
no izīrētājiem par starpniecību
nepieprasa. Taču lielākā daļa dzīvokļu izīrēšanas darījumu notiek
pa tiešo, bez starpniekiem. Daļa

Drošībai –
līgums
 Anna Afanasjeva

Lai gan daļa cilvēku
dokumentu kārtošanu
uztver kā apgrūtinājumu un domā, ka par
īres nosacījumiem var
vienoties mutiski, tomēr rakstisks līgums
pasargā no strīdiem,
domstarpībām un zaudējumiem.

nekustamā īpašuma firmu Jelgavā pretēji daudzu citvalstu praksei
ar izīrēšanu nemaz nenodarbojas mūsu iedzīvotājiem nav īsti pieun šī tirgus niansēs neiedziļinās. ņemams, jo iemītniekiem šādā
I.Šikas pieredze liecina, ka, mājoklī ir ierobežotas tiesības.
slēdzot darījumu patstāvīgi, gan Bez īpašnieka piekrišanas to nevar
izīrētājam, gan īrniekam ar speciā- pārbūvēt vai veikt citas izmaiņas,
listu būtu vismaz
piemēram, iejākonsultējas, bet Aivaru Kalbūvēt mēbeles.
līgums, lai pasar- n i ņ u n o
Tāpēc, ja vien
gātu sevi no riska uzņēmuma
rocība ļauj, cilun iespējamiem « J ē k a b s »
vēki labāk iez a u d ē j u m i e m , vairāk par
gādājas savu
obligāti slēdzams d z ī v o k ļ u
dzīvokli, nevis
rakstveidā. Tas var īres tirgu
dzīvo īrētā. Lai
izrādīties nozīmīgs uztrauc bizgan mitekli īrēt
nesa un biabām pusēm.
ir lētāk nekā
«Mītavas» spe- roja telpu īres pārsātinājums. iegādāties, tociāliste arī norāda, Tagad nomniekus izdodas mēr, ja ir izvēle
ka, ielaižot savā atrast tikai nelielām telpām 20 – iegādāties māīpašumā svešus – 50 kvadrātmetru platībā. Lie- jokli un maksāt
cilvēkus, ir jārē- lu nomnieku vairs nav. Tas tikai lielākas kredīta
ķinās, ka kaut kas liecina, ka saimnieciskā aktivi- summas vai īrēt
cietīs, kaut kas tāte joprojām ir apsīkusi.
nedaudz lētāk,
tiks sabojāts. Pat
pirkt tomēr ir
ja tā nenotiks, dzīvoklis būs vairāk izdevīgāk. Jo mājokli iegūt savā
«nonēsāts» un apbružāts.
īpašumā ir kas cits nekā īrēt
Mākleri norāda, ka ieņēmumi svešu, iztērējot šim mērķim ieno dzīvokļa izīrēšanas pieder pie krājumus.
fiziskas personas ienākumiem, par
Pasaulē nav prakses, ka dzīvokli
kuriem jāmaksā iedzīvotāja ienā- īrē tikai tie, kas nevar atļauties to
kumu nodoklis. Tātad par šiem nopirkt. Arī pie mums ir cilvēki,
darījumiem jāveic ieņēmumu un kas uzskata, ka īrniekam ir savas
izdevumu uzskaite. Nodoklis jā- priekšrocības.
maksā, iesniedzot gada deklarāciju. Taču ir skaidrs, ka lielākā daļa Istabu īrei priekšroku
dzīvokļus izīrē neoficiāli, neveicot dod pusaudžu vecāki
nekādus maksājumus.
Mākleri ievērojuši, ka studenti
Speciālisti piekrīt, ka īres tirgus kooperējas un vairāki kopā īrē lie-

lākus dzīvokļus, lai katram iemītniekam iznāktu sava istaba, bet
virtuve un labierīcības – kopējas.
Otru lielāko īrnieku grupu veido
jaunās ģimenes vai jaunieši, kas
sāk kopdzīvi un vēlas saimniekot
prom no vecāku acīm. Bēdīgāki
ir gadījumi, kad mitekli pie svešiem spiesti īrēt cilvēki cienījamā
vecumā.
Pēdējā laikā krietni vairāk piedāvājumā nonāk atsevišķas istabas.
Šo tendenci lielākoties izraisījusi
dzīves dārdzība un maznodrošināto pensionāru vēlēšanās savilkt
kopā galus – cilvēkus uztrauc,
kā viņi spēs nokārtot pieaugošos
komunālos maksājumus. Tomēr
īrnieki, ja vien tas iespējams, labāk
izvēlas īrēt atsevišķu dzīvokli.
Istabas īre saistīta ar papildu
neērtībām un apgrūtinājumiem,
kas mūsdienās, tāpat kā rīcības
brīvību ierobežojoši faktori, nav
cieņā. Turklāt parasti šajos dzīvokļos nav sevišķa komforta. «Labākajā gadījumā var priecāties, ka
ir aukstais un karstais ūdens un
darbojas citas komunikācijas,»
atzīst «Jēkabs» klients Egīls, kurš
savulaik dzīvē izbaudījis īrnieka
«maizes garozu».
A.Kalniņš zina teikt, ka istabu
un gultas vietu īri iecienījuši
Spīdolas ģimnāzijas un Mūzikas
vidusskolas audzēkņu vecāki:
«Viņi jūtas mierīgāk, ja zina, ka
pusaudzis ir pieskatīts.»

Īrnieku un izīrētāju skatījums
 Anna Afanasjeva
Krista ar draugu joprojām dod
priekšroku dzīvokļa īrei, jo pagaidām nezina, vai uz visiem laikiem
varētu kļūt par jelgavnieci, jo
draugs strādā Rīgā. Mitekli viņi
izvēlējušies īrēt Jelgavā, jo šeit
cenas tomēr ir zemākas. Vienistabas dzīvokļa atrašanu Lielajā
ielā par 100 latiem mēnesī Krista
vērtē kā veiksmi, jo parasti šajā
pilsētas daļā prasa vairāk. Pētot
sludinājumus, Krista ievērojusi,
ka RAF masīvā Pārlielupē tie ir
lētāki, par 120 latiem var īrēt
normālu divistabu dzīvokli. Pašai
šis rajons gan nav aktuāls.
Būtiski, ka miteklis ir pieņemamā stāvoklī. Pēc divistabu
dzīvokļa apskates Blaumaņa ielā
jaunieši tomēr palikuši pie pirmā
varianta – lai gan saimnieki par
to prasījuši 120 latu, tā stāvoklis
bijis samērā drūms. Jauniete
novērtē, ka dzīvokļa saimnieki

to bija sagatavojuši dzīvošanai.
«Šeit nekas nebija jādara, varēja
iet iekšā un tūlīt izkārtot mantas.
Nebija kā citviet, kur vispirms
kā minimums jāiztīra putekļi un
jāizmazgā grīda,» stāsta Krista.
Jaunieši ar saimnieku pagaidām
rakstisku līgumu nav noslēguši,
viņš paņēmis vienīgi pasu kopijas.
Ar iepriekšējo saimnieci līgums bijis, taču tam neesot bijusi būtiska
nozīme. Saimniece tāpat atteikusies piešķirt īres maksas atlaides
par dzīvokļa uzlabošanu, kaut vai
par jaunu tapešu izlīmēšanu, ko
iepriekšējās īpašnieces mazulis
bija apzīmējis. Tāpat saimniece
aizliegusi kur citur novietot izgulēto dīvānu, kas gulēšanai vairs
nav bijis piemērots. Ar tagadējā
dzīvokļa saimnieku jaunieši bez
problēmām vienojušies, ka īrētajā
miteklī ievāksies ar savu gultu, veļas mašīnu un dažām citām mēbelēm un iekārtām. Tāpat īpašnieks
piekritis īrnieku ierosinātajai veco

durvju nomaiņai, piešķirot atvieglojumus īres maksai.
Kristīne mācības apvienos ar
darbu. Tā kā kopmītnēs nav izdevies rast iespēju vienai pašai īrēt
atsevišķu istabu, līdz septembrim
viņa ar sludinājuma palīdzību
plāno atrast dzīvokli, ko īrēt.
Atšķirībā no iepriekšējās īrnieces
Kristīne atteikusies no īres dzīvokļa meklēšanas ar interneta
starpniecību, jo pārāk bieži nācies
uzklausīt, ka sazvanīts nepareizs
numurs vai noticis pārpratums.
Vienu dzīvokli par pieņemamu
cenu un labi iekārtotu jauniete
gandrīz atradusi. Kad bijusi gatava vienoties, saimnieks sācis runāt
par braukšanu uz Ameriku un nepieciešamību uzreiz samaksāt īri
par sešiem mēnešiem. Nebūdama
pārliecināta, vai aiz šāda gājiena
neslēpjas kas krāpniecisks, viņa no
dzīvokļa īres atturējusies.
Kristīne atzīst, ka izdevīgāk
būtu kooperēties ar citiem un

īrēt divistabu vai trīsistabu dzīvokli, jo lielāku mitekļu īrēšana
maksā lētāk. Piemērotu divistabu
dzīvokli var atrast par 120 – 160
latiem, trīsistabu par 200 – 220.
Tomēr pagaidām kompanjoni nav
atrasti. Sākumā apsvērta iespēja
īrēt tikai istabu. Aprunājoties ar
potenciālajām izīrētājām, jauniete atzinusi – šis variants nav
domāts viņai. Istabas piedāvājušas pensionāres, kas vēlējušās,
lai īrnieks līdz noteiktam laikam
pārnāk mājās, un izvirzījušas vēl
citus nosacījumus. «Nav tik traki, lai mitekļa dēļ «parakstītos»
vienalga uz ko. Turklāt 80 lati
par istabu ir liela nauda,» spriež
jauniete, piebilstot, ka vēlēšanās
«uzvārīties» tomēr neiet kopā ar
diktātu.
Valentīna šajās dienās iznomā
meitas divistabu dzīvokli Sudrabu
Edžus ielā. Tas darīts jau daudzus gadus, jo meita izbraukusi
no valsts. Kad mazdēls sasniegs

pilngadību, dzīvokli pārdos. Jaunus īrniekus miteklim Valentīna
meklē, jo iepriekšējie, gaidot otra
bērna piedzimšanu, iegādājušies
paši savu dzīvokli. «Ar pēdējiem
biju ļoti apmierināta. Viņi man
kā bērni bija,» saka pensionāre.
Viņa atzīst, ka atrast labus īrniekus ir laime. Dzīvokļa iemītnieki
mainījušies ik pa laikam. Kaut arī
kādu nelabojamu skādi dzīvoklim
neviens nav nodarījis, tomēr ne
pārāk sekojuši dzīvokļa uzturēšanai kārtībā. Tagad, kārtējo reizi
meklējot īrniekus, sievieti uztrauc,
kāda būs viņu attieksme pret dzīvokli. Tā atrašanās vieta pilsētas
centrā un noteiktā summa – 150
latu mēnesī – liecina, ka izīrēšanas problēmām nevajadzētu būt.
Būdama pensionāre, Valentīna
domā, ka tā ir liela nauda un daudzi tādu nevar atļauties maksāt.
Tomēr tādas ir cenas. Spriežot
pēc lielās intereses, dzīvoklis tukšs
nepaliks.

Kad ar dzīvokļa īpašnieku nav
nekādu rakstveida saistību, īrnieks jebkurā brīdī var palikt bez
dzīvesvietas. Nekustamo īpašumu
firmas «Mītava» klientu apkalpošanas speciāliste Inga Šika uzsver,
ka līgums pasargā abas darījuma
puses.
Sastādot īres līgumu, jurists
nav obligāti nepieciešams, taču
konsultēšanās par ļaunu nenāks,
jo speciālists līgumu pārbaudīs,
norādīs, kuri punkti varētu būt
neizdevīgi. Līgums var būt brīvas formas, tāpat var iegādāties
speciālas veidlapas. Līgumu var
slēgt pie notāra, kurš vienlaikus
pārbaudīs izīrētāja īpašnieka tiesības. Jebkurā gadījumā īres līgums
pirms parakstīšanas uzmanīgi
jāizlasa.
Īrniekam pirms darījuma vajadzētu noskaidrot, vai izīrējamais
dzīvoklis tiešām pieder izīrētājam
vai arī viņš uz pilnvaras pamata
ir ar to tiesīgs rīkoties, jo viltus
īpašnieki ir viens no izplatītākajiem krāpšanas veidiem. Šādos
gadījumos parasti dzīvoklis tiek
izīrēts ne vienam vien gribētājam, no visiem iekasējot naudiņu
vairākus mēnešus uz priekšu. Īres
līgumā jāparedz, kas tiek izīrēts,
kādas dzīvojamās telpas un kādus
komunālos pakalpojumus un ērtības īrnieks var izmantot, jānorāda
īres maksas apmērs, maksāšanas
veids un laiks. Jānosaka kavējuma nauda par īres maksājuma
aizkavēšanos. Veicot maksājumus,
īrniekam jānodrošinās ar dokumentu, kurā īpašnieks apliecina,
ka naudu ir saņēmis.
Būtisks ir līguma termiņš un
līguma pārtraukšanas nosacījumi.
Dokumentā jāparedz, cik mēnešus
pirms izvākšanās īrniekam jābrīdina izīrētājs un otrādi. Līgumā
vienojas par abu pušu tiesībām un
pienākumiem. Tajā var paredzēt,
cik bieži jāveic īrējamās telpas
kosmētiskais remonts, kurš ir
atbildīgs par telpu izmantošanas
mērķiem, kārtības uzturēšanu,
uzlabojumiem, piemēram, par
jaunu durvju ielikšanu vai ūdens
skaitītāja uzlikšanu, un zaudējumu atlīdzināšanu inventāra
sabojāšanas gadījumā.
Lai izvairītos no neskaidrībām,
vēlams slēgt arī telpu pieņemšanas un nodošanas aktu. Tajā
fiksē, kādā stāvoklī atrodas dzīvoklis. Proti, vai santehnika labi
darbojas, vai netek kāda caurule,
vai darbojas virtuves tehnika (ja
tāda ir), cik sen veikts dzīvokļa
kosmētiskais remonts, vai visās
istabās darbojas elektrība, tiek
fiksēti skaitītāju rādījumi u.tml.
Īrniekam uzmanība jāpievērš, lai
būtu atzīmētas nepilnības. Citādi,
atstājot dzīvokli, var gadīties, ka
īpašnieks liek maksāt, jo nebūs
iespējams pierādīt, kādā stāvoklī
viss bija, kad telpas sāka īrēt.
Īres līgumu iespējams slēgt ne
tikai par dzīvokļa vai mājas, bet arī
istabas un gultas vietas īrēšanu.
I.Šika no pieredzes atzīst, ka
problēmas izīrētāju un īrnieku
starpā lielākoties rodas nenomaksātu komunālo maksājumu un arī
pašas īres maksas aizkavēšanās
dēļ. Parasti tās atrisina sarunu ceļā.

6

integrācija

Ceturtdiena, 2008. gada 21. augusts

Nr.8 (12)

Integrācijas birojā –
durvis vaļā
 Kristīne Langenfelde

«Ne viena vien pilsēta,
redzot mūsu risinājumu darbam ar mazākumtautību organizācijām, atzīst – mēs
esam izstrādājuši optimālu variantu, kas
ļauj sekmīgi īstenot kopīgus mērķus. Citviet
joprojām nav vienota
biroja, kas ap sevi pulcētu organizācijas – tās
darbojas pašas par sevi
un savstarpēja, iekšēja
komunikācija praktiski
nepastāv. Tagad mēs
speram nākamo soli
un līdzteku mazākumtautību organizācijām
esam gatavi neatteikt
nevienam, kam spējam
sniegt palīdzību,» saka
Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita
Vectirāne.
No viena speciālista, kurš
uzsāka darbu ar pilsētas mazākumtautību biedrībām, birojs
pamazām aug un šobrīd ap sevi
pulcē ne tikai reliģiskās un jauniešu organizācijas, bet neatsaka
palīdzību nevienai nevalstiskā
sektora organizācijai.
«Mēs nevaram noteikt – te
mūsu atbildība sākas un te beidzas. Mūsu durvis vienmēr ir
vaļā un mēs esam gatavi sniegt
atbalstu,» uzsver R.Vectirāne.
Joprojām daudziem Sabiedrības integrācijas birojs galvenokārt, visticamāk, asociējas ar
mazākumtautību kultūras biedrībām un, nenoliedzami, gadu
gaitā paveikts milzīgs darbs, lai
septiņas biedrības Jelgavā justos
kā mājās. Ir virkne iestrādātu

Kultūras nama izstāžu zālē izveidota fotoizstāde par plūdiem Rietumukrainā un mūsu sadraudzības pilsētā Ivanofrankovskā. Jelgavnieki fotogrāfijās var aplūkot plūdu skarto pilsētu un
ziedot cietušajām ģimenēm. Ziedojumus var pārskaitīt – UKC «Džerelo» Hansabanka LV 44
HABA 0551021958376 – ar norādi «plūdos cietušajiem». Nepieciešamas arī siltas drēbes (jakas,
džemperi, zeķes), gumijas zābaki, gultas piederumi, skolas piederumi, sveces. Ziedojumus
iespējams nodot Sabiedrības integrācijas birojā – Jelgavā, Pulkv. Brieža ielā 26, tel. 63023409;
Foto: Ivars Veiliņš
29127726; 26835542.
darbu, projektu, kas nu jau
kļuvuši par tradīciju – Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts,
Lieldienu pasākums, labdarības
tirdziņi, aktīva piedalīšanās pilsētas lielākajos svētkos. Taču tas
ir tas, ko pilsētnieki pamana, bet
milzīgs darbs tiek veikts ikdienā,
kas citu acīm paliekt apslēpts.
«Ideju netrūkst kā mums, tā
organizācijām, taču līdzekļu to
īstenošanai gan. Tāpēc visaktīvāk mēs strādājam tieši pie tā,
lai palīdzētu organizācijām piesaistīt finansējumu savu mērķu
realizēšanai. Jā, pa lielai daļai
visi zina pašvaldības ik gadu sludināto projektu konkursu, kurā
var pretendēt uz pašvaldības
finansiālu atbalstu, taču citas

iespējas visbiežāk organizācijas
pat nenojauš. Un te arī sākas
mūsu galvenais «melnais darbs»
– meklēt katru, pat vismazāko,
iespēju piesaistīt finansējumu,
rakstīt projektus un cerēt, ka tos
atbalstīs,» skaidro kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde.
Visbiežāk tieši biroja speciālisti ir tie, kas organizācijām
palīdz tikt galā ar projektu pieteikumiem, rakstīšanu. «Viena
lieta ir atrast iespēju, taču bieži
vien organizācijās nav cilvēku,
kas būtu gatavi profesionāli uzrakstīt projektu, lai varētu cerēt
uz finansējumu. Mēs cenšamies
palīdzēt,» piebilst E.Kaufelde.
Tāpat birojs ne tikai apkopo
organizāciju datus, gatavojot

biroja darbības plānu, integrē
biedrību iesniegtos pasākumus,
bet arī analizē veiksmes un neveiksmes. «Jā, tikai analizējot
pašu kļūdas, mēs varam cerēt, ka
nākamreiz izdosies labāk. Tāpēc
katrs projekts, pasākums tiek
rūpīgi analizēts, lai nākotnē optimizētu to sagatavošanas procesu
un varētu tos realizēt augstākā
kvalitātē,» tā E.Kaufelde.
Ja biežāk plašāka sabiedrība
pamana biedrību pašu veidotus
pasākumus vai viņu iesaistīšanos
pilsētas rīkotos svētku koncertos, tad R.Vectirāne piebilst,
ka notiek arī daudz dažādu
citu aktivitāšu. «Piemēram,
šobrīd sadarbībā ar Jelgavas
sadraudzības pilsētu Ukrainā

Sabiedrības integrācijas biroja moto:
«Cilvēks spēj sasniegt visu, ko spēj iedomāties un kam
viņš tic.» (N.Hills)
Sabiedrības integrācijas biroja mērķis ir organizēt un
koordinēt pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas
jomā.
Galvenie uzdevumi:
• savas kompetences ietvaros īstenot Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas programmu;
• organizēt un koordinēt pašvaldības darbu sabiedrības
integrācijas jomā ar citām pašvaldībām, īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu,
Jelgavas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskām draudzēm un
uzņēmējsabiedrībām;
• plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu
biedrībām un nodibinājumiem mazākumtautību tiesību
aizsardzības jomā un etniskās identitātes saglabāšanā.
– Ivanofrankovsku – kultūras
namā ir atklāta izstāde. Tajā aplūkojamas 20 ukraiņu fotogrāfa
bildes, kurās atspoguļoti postošie plūdi, kas pavisam nesen
satricināja pilsētu. Vienlaikus
ar šo izstādi mēs esam uzsākuši
arī ziedojumu vākšanu mūsu
sadraudzības pilsētas iedzīvotājiem, kas piedzīvojuši būtiskus
zaudējumus plūdu laikā,» stāsta
R.Vectirāne.
Tāpat gadu no gada birojs rīko
dažādus valodu kursus – gan
latviešu valodas – tiem, kas
vēlas naturalizēties –, gan sava
redzesloka paplašināšanai poļu
un lietuviešu valodas kursus.
«Kursi ir bezmaksas, un tāpēc
tie gūst patiesi lielu jelgavnieku
atsaucību. Mēs šogad atkal esam
gatavi apmācīt vienu grupu
pensijas vecuma cilvēku, lai
viņi sekmīgi nokārtotu latviešu
valodas pārbaudījumu naturalizācijas eksāmenā. Patiesībā šiem
kursiem pieprasījums ir milzīgs.
Argumenti, kāpēc cilvēks, jau
būdams pensijas gados, vēlas
tomēr iegūt Latvijas pilsonību, ir
dažādi, taču bieži vien mēs esam
novērojuši, ka šiem cilvēkiem
vairāk par kursiem ir nepieciešams psiholoģisks un emocionāls
atbalsts. Ir pat gadījumi, kad
pensionārs jūtas vainīgs par to,
ka beidzot uzdrīkstējies uzsākt

naturalizācijas procesu. Tieši
tāpēc tad, kad šie cilvēki saņem
Latvijas pilsonību apliecinošu
dokumentu, mūsu prieks ir dubults. Neapšaubāmi, milzu gandarījums ir arī viņiem pašiem,
taču vēl būtiskāk ir tas, kā šie
cilvēki novērtē mūsu palīdzību
– pēc kursiem viņi veido tādu
kā savu neformālu pulku, kas
regulāri sanāk kopā, rod kopīgas nodarbes. Lūk, tad mērķis
ir sasniegts dubultā,» neslēpj
R.Vectirāne.
Vēl kāda no nesen aizsāktām idejām – veidot cittautu
literāro almanahu. «Mēs reizi
mēnesī Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā kopā aicinām dažāda gadu gājuma un tautības
jaunos dzejniekus, lai baudītu viņu darbu lasījumus,»
tā R.Vectirāne, piebilstot, ka
kopumā biroja darba plāns jau
sastādīts tuvākajam gadam
un tas solās būt piesātināts
dažādiem notikumiem.
Jāpiebilst, ka paralēli ir tapusi
arī jaunā biroja mājas lapa internetā – www.sib.jelgava.lv, kur
iespējams rast informāciju ne
tikai par Sabiedrības integrācijas
biroju, pilsētas sabiedriskajām
organizācijām, to mērķiem un
uzdevumiem, bet regulāri sekot
līdzi jaunākajiem projektiem,
pasākumu plānam.

Jauniešu vēlmes izzinās forumā 32 reliģiskas organizācijas
 Kristīne Langenfelde

«Visupirms jau bija jāsaprot – kas ir kas. Kādos virzienos strādāt,
lai veidotu tādu labu
platformu, kas ļautu jauniešiem arvien
sekmīgāk iekļauties
sabiedrībā?» spriež
Sabiedrības integrācijas biroja jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena
Grīsle.
Arī šī ir jauna joma Sabiedrības integrācijas birojā. Patlaban ir aktualizēta informācija
par jauniešu organizācijām
pilsētā – tādas darbojas ap
desmit. «Lai mēs patiesi labāk
saprastu, kā jauniešiem pilsētā
trūkst, kādās jomās viņi vēlētos darboties, esam nolēmuši
rīkot jauniešu forumu, kurā,
kopā aicinot pilsētas jauniešus,

diskutēsim par svarīgākajām lietām,» stāsta J.Grīsle,
piebilstot, ka forums varētu
notikt jau oktobrī.
J.Grīsle uzsver, ka birojs būs
kā vidutājs starp jauniešu organizācijām un pašvaldību. «Mēs
sniegsim atbalstu, izglītosim,
palīdzēsim!»
Jaunatnes lietu speciāliste
atzīst, ka šobrīd svarīgākais
būtu ļaut jauniešiem saprast,
kāda ir atšķirība starp dažādām
neformālām grupām un sabiedrisku organizāciju. «Desmit
organizācijas pilsētā – tas nav
daudz, taču mēs zinām, ka ne
vienmēr domubiedru grupa,
kas kopā īsteno dažādas lietas,
izvēlas iet to oficiālo ceļu un dibināt sabiedrisku organizāciju.
Bieži vien jaunieši pat nezina,
kādas priekšrocības spēj sniegt
sabiedriskās organizācijas statuss. Tas arī būs viens no mūsu
uzdevumiem – ļaut saprast, kā

iespējams piesaistīt finansējumu savu mērķu sasniegšanai,»
skaidro J.Grīsle.
Būtiski uzsvērt, ka jaunieši
ir vecumā no 15 līdz 30 gadiem,
tāpēc J.Grīsle uzskata, ka ar
aktivitātēm skolas un studiju
laikā viss vēl nav izsmelts. «Ja
vēl skolas laikā un studējot
jaunieši izrāda iniciatīvu, tad
organizāciju, kas apvienotu
jauniešus vecumā no 20 līdz 30
gadiem, ir ļoti maz. Līdzīgi ir
arī ar jauniešu organizācijām,
kas apvienotu mazākumtautību
jauno paaudzi – arī viņi šobrīd ir
visai kūtri. Tāpat mēs vēlamies,
lai pilsētas dzīvē vairāk iesaistītos LLU studenti – jā, iespējams,
viņiem ir sava augstskolas pasaule, taču arī viņi ir daļa no pilsētas. Darāmā patiesi ir daudz,
un cerams, ka pirmais forums
sniegs sava veida redzējumu, kā
veidot saistošāku jauniešu dzīvi
Jelgavā.»

 Kristīne Langenfelde

Līdz ar Sabiedrības integrācijas biroja izveidi Jelgavā pirmo reizi
ir savs speciālists, kurš
apkopo, analizē un
aktualizē informāciju
par reliģiskajām organizācijām pilsētā.
Sabiedrības integrācijas biroja
speciāliste Žanna Novaša stāsta,
ka Jelgavā šobrīd darbojas 32
reliģiskās organizācijas. «Jā,
tas ir ievērojams skaits, un šo
fenomenu nespēj izskaidrot
pat Reliģijas lietu pārvalde,
taču viņi neslēpj, ka Jelgava ir
īpaša ar ļoti plašo organizāciju
skaitu.»
Līdz šim organizācijas bija
radušas darboties vairāk lokāli,
savas draudzes lokā, taču tagad
pirmo reizi par to darbību tiek
apkopota informācija pilsētas

mērogā.
«Ar to arī sākām, jo līdz šim
nebija tāda vispusīga skatījuma
par to, kādas ir šīs organizācijas,
ar ko tās nodarbojas, kādus
cilvēkus ap sevi pulcina. Piemēram, Vasarsvētku draudzei
jau vien ir desmit draudzes,
kur katrai savs virziens un
atšķirība, arī Evaņģēliskās ticības kristiešiem pastāv septiņas
draudzes un viens centrs,» tā
Ž.Novaša.
No vienas puses, dažādība
rada cilvēkiem plašākas iespējas
izvēlēties, taču, no otras, diezin
vai ir daudzi, kas spēj orientēties
šajās niansēs. Tas arī ir viens
no Ž.Novašas pienākumiem
– apkopot datus un sniegt šo
informāciju jelgavniekiem.
Lai arī organizācijas līdz šim
vairāk darbojās savā lokā, šobrīd
jau ir izkristalizējušies vismaz

divi virzieni, kuros tās labprāt
rastu ciešāku saikni ar pašvaldību. Pirmkārt, visbiežāk reliģiskās organizācijas lūdz pašvaldības atbalstu nodrošinājumam
ar telpām, kas ne vienmēr ir
viegli atrisināms jautājums.
Otrkārt, organizācijas pašas
rosinājušas, ka ciešāka sadarbība būtu nepieciešama sociālās
palīdzības jomā. Proti, ikdienā
lielākā daļa no šīm organizācijām nodarbojas ar labdarību,
sniedz palīdzību tiem, kam tā
visvairāk nepieciešama, taču
pilsētā kopumā šo darbu neviens
nekoordinē.
Tas varētu būt vēl viens
aspekts, kā birojs spētu palīdzēt reliģiskajām organizācijām
– koordinēt viņu darbu sociālās
palīdzības jomā, lai atbalstu
saņemtu tie, kam tas visvairāk
ir nepieciešams.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
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Будем продолжать
обучение
Самым продолжительным мероприятием
проекта «Вместе!» стала годичная программа по обучению швей,
которая была организована силами коллектива Елгавской средней
школы ремесел. Рассказывает директор школы
Эдите Бишере.
«Спецификой данной работы
было то, что лицензированной
программы обучения швей для
людей, не имеющих основного
образования, не существовало, – рассказывает Э. Бишере.
– Силами наших преподавателей при большой поддержке
специалистов Министерства
образования она была создана
и лицензирована в течение
буквально двух месяцев. Другим положительным моментом
для школы стало приобретение нового профессионального
оборудования, которое и после
завершения проекта послужит
на благо наших учеников».
Стоит отметить, что профессиональное обучение людей, не
имеющих основного образования, в основном было призвано
способствовать росту занятости
среди представителей национальных меньшинств, особенно
среди ромов.
«Наши данные о безработных
ромах основывались на информации Службы занятости. Мы
направили каждому зарегистрированному приглашение, но
реакция была вялой, – продол-

некоторые на основе полученной профессии решились создать
свой бизнес.
жает Э. Бишере. – Поэтому нам
совместно с преподавателями
пришлось проделать большую
работу: посетить семьи и лично
поговорить с людьми, и только
после этого в нашей группе
появились ученики этой национальности. Всего к обучению
приступили 24 человека, из
которых 13 через год получили
диплом. Учитывая то, что занятия проходили вечерами и
были рассчитаны на взрослых,
показатель, на мой взгляд, весьма неплохой».
Из 13 выпускников не все
сразу устроились на работу по
приобретенной специальности.
Но порадовало то, что некоторые
из них на основе полученной
профессии решились создать
свой бизнес. Были и такие, кто
сознательно не стал связывать
свою дальнейшую карьеру с
производством одежды, однако
однозначно высказывался о
пользе полученных знаний.

«Зато теперь мне не составляет
никакого труда «обшить» себя,
свою семью плюс родственников
и знакомых», – поделилась с
корреспондентом одна из выпускниц.
«В дальнейшем мы продолжим проводить обучение данной специальности, – сказала
в заключении Э. Бишере. – А
следующим подобным проектом
станет двухгодичная учебная
программа среди заключенных.
Мы собираемся обучать профессии слесарей монтажных работ в
группах коррекции».
Современное профессиональное швейное и гладильное оборудование, закупленное в рамках проекта, лицензированная
Министерством образования
учебная программа, а также
неоценимый опыт, приобретенный преподавателями – вот те
несомненные плюсы, которые
дал Елгавской средней школе
ремесел проект «Вместе!».

Мы поняли: это то, что нужно
В реализации проекта
«Вместе!» активное
участие принимал
Центр образования
взрослых. Главным результатом его деятельности стала успешная
натурализация более
30 человек, окончивших Школу будущих
граждан. Рассказывает
руководитель Центра
Сармите Виксна.
«Школа будущих граждан
стала результатом опыта, накопленного нами в ходе реализации предыдущих проектов,
– пояснила С. Виксна. – Сначала
нашими специалистами была
разработана учебная программа, рассчитанная на 50 часов.
Сперва планировалось, что занятия будут посещать три группы
по 20 человек в каждой. Но оказалось, что желающих гораздо
больше – 75 человек. Закончили
обучение 67 учеников».
Занятия в Школе будущих
граждан проходили два раза в
неделю по вечерам на протяжении 3 месяцев. На первое
же занятие в каждую из групп

пришли специалисты Елгавского отделения Управления
натурализации. Они познакомились с учениками, разъяснили им особенности процессса
натурализации, рассказали об
экзамене.
Школа будущих граждан была
рассчитана на людей, уже имеющих определенные познания
в латышском языке, поэтому
обучение ему не входило в программу занятий. Изучались
такие предметы, как история,
природоведение, краеведение,
культурология. Но преподавание велось на государственном
языке. «Через изучение общеобразовательных дисциплин мы
не только расширяли кругозор
учеников, но и укрепляли их
знание латышского», – поясняет
С. Виксна.
В конце курса совместно с
работниками Елгавского отделения Управления натурализации
была проведена симуляция экзамена на получение гражданства.
По словам С. Виксны ученики
Школы достойно справились с
поставленной задачей. А после
окончания занятий более половины выпускников успешно

прошли испытания уже на реальном экзамене. Другие планируют сделать это в ближайшие
месяцы.
Завершилось обучение экскурсиями по Елгавскому району, которые профессионально проводил руководитедь Земгальского
общества развития туризма Андрис Томашунс. Ученикам была
предоставлена возможность
взять с собой в поездку детей и
других членов семей, поэтому
посещение интересных мест
имело кроме образовательного
и культурного еще и социальное
значение.
«Мы убедились в том, что
Школа является именно тем, что
нужно негражданам, – уверена
С. Виксна. – Поэтому данное
начинание надо обязательно
продолжать. Сейчас мы включили занятия в Школе в платные
услуги Центра образования
взрослых, но продолжаем поиски альтернативного финансирования, чтобы сделать эту
замечательную программу по
оказанию моральной и методической помощи желающим
натурализоваться более доступной».

Подходит к завершению проект «Вместе!». За
прошедшие 18 месяцев многое было сделано
впервые. Многое было успешно завершено, но
еще больше начинаний обязательно получат
свое продолжение. Основными действующими
лицами проекта «Вместе!» являлись Елгавское
самоуправление, Бюро общественной интеграции,
Центр образования взрослых и Елгавская средняя
школа ремесел. О том, что полезного вынесла за 18
месяцев работы каждая организация, мы спросили у
их руководителей.
Слово за негосударственными структурами
Заместитель руководителя Инвестиционного отела
самоуправления Сандра Лиепиня уверена: проект
удался. Его целью являлось развитие в Елгаве
мультикультурного общества, основанного на общих
базовых ценностях.
Реализация «Вместе!» способствовала процессу
натурализации неграждан, увеличению занятости среди
елгавских цыган, активизации культурной деятельности
самодеятельных коллективов нацменьшинств, росту
их профессионального мастерства. Также в задачи
проекта входило повышение доступности различной
информации на языках нацменьшинств.
«К реализации проекта «Вместе!» были привлечены
Бюро общественной интеграции, Центр образования
взрослых, Елгавская средняя школа ремесел, – пояснила
Jelgavas Vēstnesis Сандра Лиепиня. – Каждая организация
выполняла свои задачи, а на плечи Елгавского
самоуправления ложилась общая координация действий.
Кроме того, мы решали и конкретные вопросы:
запуск русскоязычного раздела сайта городского
самоуправления, а также мотивация и обучение
руководителей негосударственных организаций

самостоятельному привлечению и освоению средств
еврофондов».
Дело в том, что поток финансовых средств из еврофондов
теперь в меньшей мере доступен самоуправлениям,
зато стал более доступен неправительственным
организациям. Но многие из их руководителей не имеют
достаточных знаний для самостоятельного составления
проектов, подачи заявки на получение средств, их
освоения и составления отчетов для контролирующих
финансовых органов.
«Этой цели были посвящены несколько мероприятий, но
особенно хочется выделить семинар, который прошел
на очень высоком уровне, – рассказывает С. Лиепиня.
– Акцент ставился не только на технических вопросах
подготовки проектов, но и на соблюдении сроков
подачи заявок. После окончания мероприятия многие
участники отметили его полезность. Стоит отметить, что
и с окончанием проекта мы не оставим общественные
организации без консультационной помощи, но
инициатива теперь принадлежит им».
Также С. Лиепиня отметила, что проект «Вместе!» не
был чем-то отдельным, оторванным от общей работы
самоуправления по интеграции общества. Он стал
логическим продолжением проектов «Участвуй!» и
«Участвуй 2!», да и сам явился стартовой площадкой
для некоторых начинаний, которые обязательно
получат свое продолжение.
«Очень хорошо себя зарекомендовала Школа будущих
граждан, которая была организована в Центре
обучения взрослых. Ее деятельность будет обязательно
продолжена. Точно также, как и годичные курсы швей,
которые были организованы и проведены Елгавской
средней школой ремесел», – завершила беседу С.
Лиепиня.

Наша задача –
мультикультурное общество
В проекте «Вместе!»
важная роль была отведена развитию культуры национальных
меньшинств. В нашем
городе действует Елгавская ассоциация
национальных культурных обществ, которая совместно с Бюро
интеграции общества
осуществляла различные мероприятия. Рассказывает руководитель Ассоциации Рита
Вецтиране.

были проведены мастер-классы,
на которых признанные авторитеты в той или иной области
делились своими наработками
с нашими самодеятельными
коллективами».
Третьей серьезной задачей
стало стимулирование взаимного общения национальных
самодеятельных коллективов
путем проведения совместных
выступлений. Одним из таких
мероприятий стало проведение
Этно-дня в рамках празднования Дня города. Символично, что Этно-день, в течении
которого на сцене городского
Дома культуры выступили
фольклорные коллективы практически всех национальных
меньшинств нашего города,
предварял открытие празднования Дня города.
«Мы серьезно готовились к
этому мероприятию, – вспоминает Р. Вецтиране. – Много сил
приложили к разработке сценария, закупили новые костюмы
для художественных коллективов. Праздник прошел успешно,
мы получили восторженные
отзывы зрителей, набрались
опыта проведения серьезных

выступлений, а национальные
костюмы нам еще послужат не
один год.
Другим очень важным мероприятием стало проведение
симуляции экзамена по натурализации. Многие желающие
получить гражданство – люди в
возрасте, которые свой последний публичный экзамен сдавали
десятки лет назад. Им, в отличие от молодежи, свойственно
волнение, зачастую мешающее
успешно реализовать свои знания на практике. Поэтому мы и
организовали проведение этой
симуляции. Надо сказать, что
отзывы были весьма положительными – люди приобрели
уверенность в себе, перестали
бояться».
Также руководитель Бюро
отметила недостаток работы
с молодежью. Именно эта аудитория станет целевой на
ближайшие несколько месяцев.
Например, в октябре планируется провести Молодежный
форум, на котором специалисты надеются понять нужды молодых людей и на основе этого
разработать для них программу
интеграции.

«Интеграция общества – задача сложная и многогранная,
– пояснила Р. Вецтиране. – В
рамках одного проекта охватить
все ее стороны невозможно,
поэтому мы постарались сконцентрироваться на нескольких
целях. Надо сказать, что они
были успешно достигнуты».
Сегодня елгавчане, интересующиеся работой Бюро интеграции общества и деятельностью
Елгавской ассоциации национальных культурных обществ,
могут получить информацию,
посетив интернет-сайт Бюро, где
появился раздел на русском языке. Этот же портал на некоторое
время станет рупором всех негосударственных организаций,
действующих в Елгаве.
Вторым важным шагом стали
мероприятия по повышению профессионализма самодеятельных
коллективов нацменьшинств.
«Мы давно уже отмечали, что
их уровень надо повышать,
– пояснила Р. Вецтиране. – Там
есть замечательные исполнители, действительно талантливые
самородки, полные энтузиазма.
Но школа есть школа – без освоения базовых принципов, без
освоения опыта корифеев разви- В новых костюмах на благотворительном концерте
ваться дальше трудно. Поэтому
Полосу подготовил Бюро общественной интеграции
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Pirmdiena, 25.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 592.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4842.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 59. un 60.sçrija.
11.20 «De facto».*
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Laikmeta pieskâriens. Daugava.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.50 «LTV portretu izlase».
Mâksliniece H.Heinrihsone.
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.10 «Pasmaidi, draugs!»
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 592.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4843.sçrija.

18.55 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 42.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija».* Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 136.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 3.sçrija Ugunsgrçks
uz kuìa «Scandinavian Star» 1990.gadâ.
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 330.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Basketbols
sievietçm. Latvija – Krievija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 136.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 «GE Money streetball – ielu basketbols».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 1.sçrija.
20.05 Starptautiskais turnîrs basketbolâ
vîrieðiem. Latvija – Èehija. Tieðraide.
22.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
9. un 10.sçrija.
23.30 «Çnas zona».*
24.00 «Likteòa lîkloèi». Krievijas seriâls. 1.sçrija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 30.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 91. un 92.sçrija.
10.05 «Slepkavîbai pa pçdâm: Minces
Mçrfijas noslçpums». ASV ìimenes
piedzîvojumu komçdija. 2000.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 40.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 17.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 137.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 208.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. 21.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas;
«Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru
meistarsacîkstes Rîgâ».

tv programma
22.10 «Specvienîba nr.9».
Vâcijas seriâls. 12. un 13.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 13.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 45.sçrija.
2.10 «Lielceïð». ASV kriminâldrâma. 2002.g.
4.00 «Orkâns Smits». Austrâlijas spraiga
siþeta filma. 1990.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 83.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 192.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 128.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.25 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
13.55 «Mâmiòu klubs».
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 223.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Kolumbijas un
ASV seriâls. 119.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37. un 38.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».
ASV seriâls. 9.sçrija.
21.20 «Sekss darbavietâ». Dokumentâla filma.
22.25 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 4.sçrija.
23.30 «Riska zona». Raidîjums.
0.05 «Kobra». Seriâls. 4.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 119.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «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.

Otrdiena, 26.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 593.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4843.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 61. un 62.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Jauna nedçïa».*
12.45 «Viss notiek».*
13.15 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.

15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Seriâls. 593.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4844.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 43.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Òûtona âbols».
Francijas traìikomçdija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Mârtiòroþu laiks 2007».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 137.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 2.sçrija.
11.00 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 4.sçrija.
11.55 «GE Money streetball – ielu basketbols».*
12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 331.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Basketbols
sievietçm. Latvija – Baltkrievija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 137.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 Pludmales volejbola spçïu apskats.
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 2.sçrija.
20.05 Starptautiskais turnîrs basketbolâ
vîrieðiem. Latvija – Francija. Tieðraide.
22.00 «Sporta studija». Tieðraide.
22.45 «Autosporta programma nr.1».
23.15 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 2.sçrija.
0.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim». ASV komçdijseriâls.
93. un 94.sçrija.
10.05 «Krokodils Dandijs». Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 1986.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 41.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 18.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 138.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 209.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. 22.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera 2». Vâcijas
kriminâlmelodrâma. 10. un 11.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums». Seriâls. 12.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 12.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 46.sçrija.
1.55 «Vasaras izpriecas».
ASV piedzîovjumu komçdija. 2001.g.
3.45 «Oskars». ASV kriminâlkomçdija. 1991.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 84.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 193.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 129.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.35 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 224.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Kolumbijas un ASV seriâls. 120.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 11.sçrija.

21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Rudens leìendas». ASV drâma.

1.05 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
2.00 «SMS èats».
4.15 «Sapòi piepildâs».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 120.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «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.

Treðdiena, 27.augusts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 594.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4844.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 63. un 64.sçrija.
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Skats no malas».*
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 594.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4845.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 44.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Zaïais îpaðums».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 138.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Pludmales volejbola spçïu apskats.*
12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 332.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Basketbols
sievietçm. Latvija – Brazîlija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 138.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 3.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 3.sçrija.
20.05 Starptautiskais turnîrs basketbolâ
vîrieðiem. Latvija – Gruzija. Tieðraide.
22.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.30 Regate Sony Baltic Open.
23.00 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 3.sçrija.
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23.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 32.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 95.sçrija.
9.35 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
9.45 «Krokodils Dandijs 2». ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 1988.g.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 42.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 19.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 139.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 210.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. 23.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Debesu bruòinieki».
Francijas spraiga siþeta filma. 2005.g.
23.10 «Draugi 6». ASV seriâls. 13. un 14.sçrija.
0.10 «Renegâts». ASV seriâls. 47.sçrija.
1.10 «Medisonas apgabala tilti».
ASV melodrâma. 1995.g.
3.30 «Mana mîlas vasara».
Lielbritânijas drâma. 2004.g.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 85.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 194.sçrija.
9.00 «Marina: kailsîbu viïòos».
Seriâls. 130.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.

13.30 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 3».
Realitâtes ðovs. 1.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 225.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Kolumbijas un ASV seriâls. 121.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41. un 42.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 10.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
22.20 «Grçks». ASV trilleris.
0.30 «Mans necilais vecpuisis 3».
1.35 «SMS èats».
4.15 «Kobra 12». Seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 121.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «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.

Ceturtdiena, 28.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 595.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4845.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». Vâcijas
seriâls. 65.(noslçguma) sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Latvijas meistarsacîkstes standartdejâs.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 595.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4846.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 45.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Izzinot pârdabisko». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Manas tiesîbas».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Mârtiòroþu laiks 2007».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 139.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 19.sçrija.
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 333.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Basketbols
sievietçm. Latvija – Austrâlija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 139.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.45 «Likteòa lîkloèi».
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
18.35 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.00 «Piecas zvaigznes 2008». Jauno
izpildîtâju konkurss Soèos. Tieðraide.
21.00 «Trîs velniðíigi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 2005.g. 1.filma.
22.30 «Uz meþa takas».
23.00 «Âtruma cilts».
23.30 «Likteòa lîkloèi».
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
0.20 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 33.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 96. un 97.sçrija.
10.05 «Zvçru kari».
ASV un Krievijas animâcijas filma.
11.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 43.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 20.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 48.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 140.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 211.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. 24.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.(noslçguma) sçrija.
22.05 «Voroðilova strçlnieks» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1999.g.

tv programma
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24.00 «Èetri taksisti un suns 2» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 2006.g.
2.30 «Kaukâza rulete» (ar subt.).
Krievijas drâma. 2002.g.
4.05 «Debesu bruòinieki».
Francijas spraiga siþeta filma. 2005.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 86.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 195.sçrija.
9.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 131.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41. un 42.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
13.30 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 25. un 26.sçrija.

14.30 «Mans necilais vecpuisis 3».
Realitâtes ðovs. 2.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 226.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Kolumbijas un ASV seriâls. 122.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 10.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Drakons: Brûsa Lî dzîvesstâsts».
ASV spraiga siþeta filma.
1.10 «Mans necilais vecpuisis 3».
2.05 «SMS èats».
4.15 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 122.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 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 Erotisks seriâls; SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 29.augusts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 596.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4846.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 39.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 «Tûkstoð dienas Annas Boleinas dzîvç».
LTV iestudçjums. 2.daïa.
13.55 Muzicç grupa Dzelzs vilks.
14.20 «Kurp dodies?» TV spçle jaunieðiem.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 596.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4847.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 46.sçrija.
20.30 «Panorâma».

21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 4.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Noglâstît samtu». Lielbritânijas drâma.
2002.g. 1.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 140.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 Pludmales volejbola spçïu apskats.*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 334.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Basketbols
sievietçm. Latvija – Koreja.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 140.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.45 «Likteòa lîkloèi».
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
18.35 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.00 «Piecas zvaigznes 2008». Jauno
izpildîtâju konkurss Soèos. Tieðraide.
21.00 «Bez izejas». Francijas detektîvtrilleris.
22.30 «Zveja» (krievu val.).
23.00 «24 stundas 4». ASV seriâls. 1.sçrija.
23.45 «Likteòa lîkloèi».
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
0.35 «Bikini meitenes». ASV seriâls. 1.sçrija.
1.05 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 34.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 98. un 99.sçrija.
10.05 «Mâsas Olsenas: Româ».
ASV piedzîvojumu komçdija.
11.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
12.00 «Spiegu spçle». ASV seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 44.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.00 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 21.sçrija.
15.30 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 141.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 212.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. 25.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»
Svçtku ðovs.
23.30 Dþ.Lova vakars. «Aviators».
ASV biogrâfiska drâma.
2.45 «Nozieguma rçbuss». ASV kriminâldrâma.
5.00 «Voroðilova strçlnieks» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1999.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 87.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 196.sçrija.
9.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 132.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
11.00 «Dziedi ar zvaigzni». Ðovs.
14.10 «Mans necilais vecpuisis 3».
15.15 «Kâdâ jaukâ dienâ». ASV komçdija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45. un 46.sçrija.
19.20 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Stârskijs un Haès».
ASV un Vâcijas detektîvkomçdija.
22.25 «Comedy club» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
23.25 «Mâjupceïð». Íînas mâkslas filma.
1.15 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 3».
Realitâtes ðovs. 3.sçrija.
5.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.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 «Aladina burvju lampa» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma. 1966.g.

Sestdiena, 30.augusts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Viesnîca»; «Burvju mâkslinieks».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 51.sçrija. Lomâs:
B.A.Herna, E.Èîsholma, K.Steisija,
E.Teilore-Kotere, H.Vonga, B.Hempsons.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «LTV zvaigznes ceïo». G.Skrastiòð
Ðrilankâ. 1. un 2.daïa.
11.55 «Leìendas un îstenîba. Nikolâ de Stâls».
Francijas dokumentâla filma. 2006.g.
12.55 «Dziesma manai paaudzei».*

13.50 13. starptautiskais Baltijas baleta
festivâls. Galâ koncerts.
15.05 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 4.sçrija.
15.35 «Zini vai mini!»* TV spçle.
Vada S.Freiberga.
16.10 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 5.sçrija.
17.05 Kapelas Bumerangs
20 gadu jubilejas koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Portretu izlase». Èellists M.Maiskis.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Krâsainâs pasaules».
Dokumentâla filma.
19.40 «Grejas anatomija 3». ASV seriâls.
60.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 17.sçrija.
22.05 «Dziesma manai paaudzei».
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Maiami rapsodija». ASV komçdija.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Laiks ielâs». Polijas dokumentâla filma.
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 Latvijas meistarsacîkstes 10 sporta dejâs.*
13.55 «Dabas taka».
14.25 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 1.filma.
16.00 «Vçtra». Francijas drâma.
17.35 «Tavs auto».
18.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 3.sçrija.
19.00 «Piecas zvaigznes 2008». Jauno
izpildîtâju konkurss Soèos. Tieðraide.
21.00 Grand Prix izcîòa spîdvejâ Daugavpilî.
23.30 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
24.00 «Imanta – Babîte pietur...»*

LNT
6.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 13. un 14.sçrija.
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 15.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 20.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
Kulinârijas ðovs. Vada E.Zariòð.

10.05 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.35 «Glâbejzvans havajieðu stilâ».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.35 «Amulets 8». ASV seriâls. 7.sçrija.
13.30 «Eiss Ventura: Zvçru detektîvs».
ASV piedzîvojumu komçdija.
15.10 «Aìents Kodijs Benkss».
ASV piedzîvojumu komçdija.
17.05 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 10.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 83.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 25.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. 1.sçrija.
22.10 «Ko vçlas meitene».
ASV piedzîvojumu komçdija.
0.15 «Dzîve aizkadrâ». ASV komçdija.
2.20 «Klikt». ASV erotiska filma.
4.05 «Aviators». ASV biogrâfiska drâma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 88.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Pûíu aizstâvji».
27.sçrija; «Mazâs burves». 1.sçrija;
«Bruòurupuèi nindzjas 3». 23.sçrija;
«Jugio GX». 34.sçrija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 6.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 15.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Aìents Ðimpanze».
Kanâdas ìimenes filma.
11.55 «Comedy club» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
12.55 «Gribi tici, gribi netici». 17.sçrija.
13.50 «Detektîvs Spensers 2».
Seriâls. 13.sçrija.
14.50 «Lielais Brînumzemes ðovs».
Humora raidîjums.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 13.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.50 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
187.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 9.sçrija.
18.50 «Bçthovens 5». ASV ìimenes komçdija.
20.40 «Mazais Stjuarts 2».
ASV ìimenes komçdija.
22.20 «Kçrlinga puiði». Kanâdas komçdija.
0.25 «Deju skolotâja atgrieðanâs». Austrijas
un Vâcijas trilleris. 2.daïa.
2.00 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 89.sçrija.

9
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 52.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Zonnenfeldu ìimene. Noslçpumi».
Vâcijas ìimenes filma. 2006.g.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Starp debesîm un zemi.
Augðdaugava». Dokumentâla filma.
17.30 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
Skanstes un Grostonas ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Aizezere». Muzikâla skatu filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 16.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Dz.Ritenbergai – 80. «Atbalss».
Rîgas kinostudijas drâma.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 «Projekts Cilvçks».
Daniels un Kârlis no Izgudrotâju ciema.
23.30 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 25.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
Valmieras pilsçta svin
725.dzimðanas dienu.
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Vârds
uzòçmçjiem». Uzòçmçjdarbîba Ventspilî
un Ventspils rajonâ. www.tv.lv
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 20.sçrija.
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 Regate Sony Baltic Open.*
Burâðanas sporta sacensîbas un
intervijas ar dalîbniekiem.
13.45 LMT virslîgas sacensîbas futbolâ.
Tieðraide. Jûsu uzmanîbai – kâda no
futbola spçlçm virslîgas turnîra otrajâ
posmâ, kad cîòu par titulu turpina
labâkâs komandas.
15.55 «Nâkotnes parks».*

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 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.
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.).
Informatîvs raidîjums.
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 «Kazaòas bârene» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 31.augusts
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
9.05 «Dullais Didzis».

16.25 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 3. un 4.sçrija.
17.30 «Ceïâ ar kameru». «Urâli. Tatâri u
samovari.» Reþisori: M.Olte, U.Cekulis.
Ekspedîcija uz Urâliem – samovâru
dzimteni, lai apskatîtu un iepazîtu
Permas apgabala dabu, cilvçkus un
viòu ikdienu. Tiks apciemots Bardas
apgabala meþsargs, kurð dzîvo saskaòâ
ar dabu un apkârtni, un… vai kâds ir
redzçjis pavisam nelielâ platîbâ vairâk
nekâ 100 skudru pûþòus? Viesoðanâs
tatâru, èuvaðu un udmurtu ciematos
pie musulmaòiem un pagâniem, mullas
un bitenieka. Tatâru dvçsele ir plaða
un atvçrta.
18.00 «Piecas zvaigznes 2008».
Jauno izpildîtâju konkurss Soèos.
Tieðraide.
21.00 «Operâcija Dambo». ASV piedzîvojumu
komçdija. 1995.g. Lomâs: D.Glovers,
R.Liota, D.Lîrijs.
23.00 «Krçjums... saldais».
23.30 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 13.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
0.15 Beck koncerts Londonâ.

LNT
7.10 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 15.sçrija.
7.30 «Maska».
ASV animâcijas filma. 21.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 21.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 31.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.40 «Spota skrçjiens».
ASV ìimenes komçdija. 2001.g.
Lomâs: D.Ârkete, P.Sorvino, M.K.Dankans.
12.40 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. 1.sçrija.*
13.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 16.sçrija.
14.20 «Eiss Ventura: Dabas aicinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1995.g.
Lomâs: Dþ.Kerijs, J.Maknîss u.c.

16.10 «Aìents Kodijs Benkss 2». ASV
piedzîvojumu komçdija. 2004.g.
Lomâs: F.Mjûnics, E.Andersons,
H.Spîrita, Dþ.Folkners, S.Stîvensone.
18.10 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 84.sçrija.
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2». Muzikâls ðovs.

23.00 «Nikita». ASV seriâls. 12.sçrija.
24.00 «Diversants». ASV trilleris. 1999.g.
Lomâs: M.Vâlbergs, È.Juòfats, K.Èens.
2.05 «Solîtâ paradîze». ASV romantiska
komçdija. 1996.g. Lomâs: Dþ.Èârlzs,
E.Heða, Dþ.Gudmens, K.Lahti, P.Rîgerts.
4.00 «Dzîve aizkadrâ». ASV komçdija. 2000.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 90.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Pûíu aizstâvji».
28.sçrija; «Mazâs burves». 2.sçrija;
«Bruòurupuèi nindzjas 3». 24.sçrija;
«Jugio GX». 35.sçrija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 7.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bçthovens 5». ASV ìimenes komçdija.
2003.g. Lomâs: D.Èeiza,
D.Tomass, F.Forda u.c..
12.50 «Dþungïu zvaigzne». Realitâtes ðovs.
14.50 «Lielais Brînumzemes ðovs».
Humora raidîjums.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 14.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 188.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces». ASV seriâls.
10.sçrija. Lomâs: T.Haèere, F.Hafmena,
M.Krosa, E.Longorija, N.Ðeridana,
B.Stronga.
18.50 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 6.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora ðovs.
20.25 «Zirnekïcilvçks 2». ASV piedzîvojumu
filma. 2004.g. Lomâs: T.Makgvairs,
K.Dansta, A.Molina, Dþ.Franko u.c.
23.05 «Saprâta robeþa». ASV un Vâcijas drâma.
2002.g. Lomâs: Dþ.Gerðone, M.Bîns,
Ð.P.Flanerijs u.c.
1.00 «Ceïojums maìijas pasaulç. Çìipte».
Dokumentâla filma.
2.00 «SMS èats».
4.15 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 5.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 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.
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.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Pagaidîsim lîdz pirmdienai» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 1968.g.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 T «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Junior Chamber International Latvia Jelgavas nodaļa sadarbībā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizē akciju

«Dāvini gaismu Jelgavas pilij!»

Lai turpinātu pils izgaismošanu un līdz Latvijas 90. dzimšanas dienai
gaiši iemirdzētos arī pils Lielupes puses fasāde, mēs uzrunājam Jūs
– sociāli atbildīgus un aktīvus cilvēkus – un aicinām piedalīties
Jelgavas pils izgaismošanā, ziedojot naudas līdzekļus.
Ziedojumus var veikt:
• nodibinājuma «Jelgavas Lauksaimniecības universitātes fonds
«Jelgavas pils»», Reģ. Nr. 40008056854 kontos:
– Hipotēku banka, kods LHZBLV22, konta Nr. LV42LHZB3000156937002;
– AS «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008,
konts LV68UNLA0050000109722, ar norādi «Pils izgaismošanai»;
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ. Nr. 90000041898,
Valsts Kase, TRELLV22, konts LV13TREL7160030000000,
ar norādi «Pils izgaismošanai». Ziedojot šajā kontā, ir iespēja saņemt
uzņēmuma ienākumu nodokļa atvieglojumus atbilstoši likumam
«Par uzņēmuma ienākumu nodokli».
Jāpiebilst, ka nelieliem ziedojumiem LLU foajē izvietota arī ziedojumu kastīte.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem izglītojamos

21., 22., 25. un 26. augustā
no plkst.9 līdz 14.

Adrese: Skolotāju iela 8; tālr. 63021897.

Jelgavas Mākslas skolā

22. augustā plkst.10
jauno audzēkņu uzņemšana.

Skolas adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava; tel. 63023768

www.jelgavasvestnesis.lv

Iepērkam krāsainos
metāllūžņus.
Augstas cenas!
Jelgava, Lapu iela 7.
Tālrunis: 29630949

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Ceturtdiena, 2008. gada 21. augusts
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Pagrabiem – cits pielietojums
 Ritma Gaidamoviča

Nu jau tikai retais savu
daudzdzīvokļu nama
pagrabu vairs izmanto tam, lai tur rūpīgi
glabātu vasaras veltes
– labākajā gadījumā tie
tiek izmantoti kā dažādu lietu noliktavas, bet
sliktākajā gadījumā kā
atkritumu konteineri,
kur nereti savu mājvietu
rod blusas un peles.
Kopumā JNĪP apsaimniekošanā ir 255 dzīvojamās mājas ar
pagrabiem. Ir gan dažas mājas,
kurās, iespējams, cilvēki vēlētos
izmantot pagrabu, taču tajās tādi
nav pieejami, piemēram, Lielās
ielas mājās, kur tie nav izbūvēti.
«Savulaik jelgavniekiem pagrabi bija ļoti aktuāli un tajos viņi
glabāja dārzeņus, kartupeļus un
citas dārza vai meža veltes, kas
sakonservētas ziemai, jo veikalos
nebija iespēju šīs preces nopirkt.
Tagad cilvēki, neskatoties uz
to, cik tas maksā, izvēlējušies
kartupeļus, burkānus, kompotus
un citas preces savām vajadzībām nopirkt lielveikalos,» atzīst
U.Lazdiņš.
Piemēram, standarta 50 dzīvokļu mājā parasti pagrabu tā īstajam
mērķim – dažādu konkrētajā brīdī
nevajadzīgu priekšmetu, kā arī
kartupeļu, dārzeņu, ievārījumu
un citu dārza un meža velšu
glabāšanai – izmato labi ja viena
ceturtdaļa dzīvokļu saimnieku.
Visbiežāk tie ir pensionāri, kas
šādu tradīciju saglabājuši no agrākiem laikiem un pieraduši, ka
tā dzīvē iekārtots.

Pavisam cits mērķis –
noliktava vai gružu kaste

U.Lazdiņš arī min, ka liela daļa
dzīvokļu īpašnieku ir pavisam
aizmirsuši, ka viņiem bez dzīvokļa
kā kopīpašuma domājamā daļa vēl
pieder pagrabs, bet daļa daudzstāvu māju dzīvokļu īpašnieku savus
pagrabus jau izmanto pavisam
citam mērķim – kā noliktavu. Te
gan jāteic, ka noliktavā neglabājas
tādas lietas kā Austrumberlīnes
pagrabos – slēpes, ragavas, bērnu
ratiņi un velosipēdi, jo cilvēki
neuzticas pagrabiem. «Mūsu iedzīvotāji drošības labad labprātāk
šīs lietas izvēlas glabāt uz balkona
vai dzīvoklī, tikai ne pagrabā, kas
varētu kalpot šim mērķim. Nereti,
ja šādas mantas tiek atstātas pagrabā, vienalga aiz cik atslēgām,

Pagrabi mēdz būt dažādi – ja lielais vairums jau savu sākotnējo funkciju sen kā zaudējuši un tagad tajos var atrast vien krāmu
kalnus, tad pretstatā tam ir pagrabi, kuros joprojām glīti sarindoti glabājas pašu gatavoti konservi. «Ziemā taču arī gribēsies
ēst!» ar tādu izsaucienu savus ziemai sagatavotos labumus pagrabā rāda kāda Satiksmes ielas mājas pagraba saimniece Lina
Janeļa, kurai ir savs dārziņš, un viss tajā audzētais pašas spēkiem nonāk arī burciņās. Lina stāsta, ka viņai šeit glabājas niecīga
daļiņa, jo nav vietas, pārējie labumi izvietoti garāžā un daļa otram dzīvoklim piederošā pagrabā, jo ģimene ir liela un ēst vajadzēs visiem. JNĪP inspektore Valentīna skaidro, ka šie māju iedzīvotāji pat plēšas, lai savā īpašumā iegūtu papildu pagrabu.
«Līdz ko kāds izvācas, uzreiz tiek izrādīta interese, vai jaunie dzīvokļa saimnieki savu pagrabu neatdos kādam,» tā Valentīna.
lielākoties paši mājas iedzīvotāji
jau ir tie, kas pamanās atmūķēt un
savā īpašumā iegūt kādu no šīm
kaimiņa mantām,» tā tehniskais
direktors.
Lai vai kā, uz lielāko daļu pagrabu paveras bēdīgāks skats – tie
pamatā ir ar izlauztām durvīm,
un, ja kāds no mājas iedzīvotājiem
veicis remontu, viņš pagrabu izvēlējies par remonta pārpalikumu
noliktavu. «Šobrīd pilsētā ir tik
daudz brīvu pagrabu, ka dažs
labs ar dažādiem būvgružiem un
citām nevajadzīgām lietām aizņēmis pat četrus un vairāk. Parasti
šie piedrazotāji vienkārši nokāpj
pagrabā, paver kāda pagraba
durvis, nomet nevajadzīgo lietu un
aiziet, it kā nekas nebūtu noticis,»
skaidro U.Lazdiņš.
Tehniskais direktors atzīst,
ka dažu reizi šeit nākas redzēt
dzīvu un nedzīvu. «Ir gadījies
redzēt pagrabos tādas miskastes,
ka briesmas, līdz ar to tur rodas
labvēlīgi dzīves apstākļi dažādiem
grauzējiem un visiem pārējiem
mošķiem, kas par savu dzīvesvietu izvēlas nesakārtotu vidi,» tā
U.Lazdiņš.

Ģenerāltīrīšana vidēji
izmaksā 200 latus

Apsimniekotājiem par nekārtībām vai negadījumiem, avārijām paziņo speciālists, kas māju
pagrabus apseko katru mēnesi,
attiecīgās mājas vecākais vai kāds
no dzīvokļu īpašniekiem. «Kad
sāk palikt par grūtu un pagrabs
jau pārslogots dažādiem gružiem
tā, ka iekšā jau vairs nevar tikt,

«Protams, ka tāds pagrabiņš ir vajadzīgs, kur tad lai liek visas
mantas – dzīvoklī tām nav vietas. Agrāk jau mēs te neko nevarējām novietot, jo bija bail, ka nepazūd. Pretējā pusē dzīvoja
«bomzis», kuru svieda laukā, bet viņš tik un tā ar savu matraci
pārvietojās no viena pagraba uz otru. Bet nu jau vairākus gadus
esam nodrošinājušies ar trim durvīm un mūsu puse vienmēr ir
slēgta ar vairākām atslēgām, arī logu saviem spēkiem aizbultēju. Pagrabā man glabājas velosipēdi, makšķerēšanas mēteļi,
veļas mašīna un vēl dažas saimniecībā nepieciešamas lietas.
Ēdamo neglabāju, jo te ir pārāk silts, un kartupeļiem ātri izaug
asni, labāk aizeju uz tirgu un nopērku, cik nu man nepieciešams,
un paglabāju dzīvoklī,» stāsta Meiju ceļa 43. mājas pagraba
īpašnieks Georgijs Ginkuls.
Foto: Ivars Veiliņš

saņemam ziņu, ka jābrauc izvākt.
Jāteic gan, ka šī pagraba iztīrīšana
notiek par mājas apsaimniekošanas naudu, un to, cik liela
summa tiek atskaitīta, aprēķina
pēc ieguldītā darba, darbaspēka
un transporta izdevumiem. Šāds
pasākums nav lēts prieks, vidēji
viena ģenerāltīrīšana izmaksā
līdz 200 latiem. Patiesībā cilvēku bezatbildības dēļ nereti šie
ir tikai lieki izdevumi,» skaidro
U.Lazdiņš.
JNĪP tehniskais direktors stāsta, ka viņi kā apsaimniekotāji
regulāri tīra šos pagrabus, taču
arī iedzīvotāji pamanījušies būt
gana viltīgi – līdzko padzird par
tīrīšanas darbiem, iztīra savus
pagrabus un nevajadzīgās lietas
noliek kopējā ejā, lai apsaimniekotāji savāktu.
Ņemot vērā, ka pierimis remontu un pārbūvju bums dzīvokļos,
pierimušas arī nekārtības māju
pagrabos, bet iepriekšējos gados
ģenerāltīrīšanas nācies veikt diezgan bieži un lielos apmēros.

Tagad pajumte
pagrabā netiek dota

Viens ir sakārtot un gādāt par
to, lai šeit būtu kārtība un atbildīgie dienesti varētu tikt iekšā
pa durvīm, taču apsaimniekotāju
kompetencē ir rūpēties arī par to,
lai ar inženiertehniskajiem tīkliem, kas izbūvēti pagrabos – elektrības kabeļiem, ūdensvadiem,
kanalizācijas tīkliem, apkures
sistēmu –, viss būtu vislabākajā
kārtībā.
«Tāpēc cenšamies ievērot to, lai
visu pagrabu ārdurvis tiktu slēgtas, lai iekšā netiktu nepiederošas
personas, kaut ko nesabojātu un
mājas iedzīvotāji nepaliktu bez
elektrības vai ūdens,» skaidro
tehniskais direktors.
Viņš atzīst – ievērojot visus
apsaimniekotāju izvirzītos noteikumus, mājas pagraba ārdurvīm
jābūt slēgtām, un to, ja ne māju
iedzīvotāji, tad vismaz mājas
vecākie stingri cenšas ievērot.
Ja agrāk vēl mājas vecākie aizbildinājušies ar to, ka labam cilvēkam nav kur palikt, un devuši
pajumti pagrabā, tad tagad šādu
gadījumu principā neesot, jo zināms, ka līdz reizei viss var būt
labi, taču vienā brīdī var notikt
negadījums.

Arī šeit problēmas
ar «kaķu tantēm»

Lai arī pagrabi slēgti, tajos var
iekļūt, jo daža māja ir četru līdz
piecu kāpņu telpu garumā un katram pagrabam vēl ir vēdlodziņi,
un, ja vien tie ir nedaudz lielāki, to
atmūķēšana var būt gana saistoša
bezpajumtniekiem. Tā viņi var

nokļūt pagrabā un nakti pavadīt
siltumā, guļot uz siltumtīklu
caurulēm. Savukārt mazākie vēdlodziņi rada problēmas ar kaķiem.
«Nereti mājas vecākie lūdz mums
palīdzību, lai no pagraba tiktu
izdzīti kaķi un mazo logu priekšā
uzliktas restes, tādējādi izskaužot
kaķu iekļūšanu pagrabos, taču
nereti restes ir glābiņš tikai uz
vienu nakti, jo kāds kaķu labvēlis
vai tā saucamās «kaķu tantes» ir
atbrīvojušas eju saviem mīluļiem,

insektus iznīcinātu,» skaidro
direktors.
Taujājot par to, cik aktīvi cilvēki
sūdzas par nekārtībām viņu pagrabos, speciālists atzīst, ka daudz
vairāk ierosinājumu tiek saņemts
par dažādām problēmām kāpņu
telpās. Tajās bieži trokšņo un
nereti šeit mājvietu raduši arī tā
sauktie «bomži», kas vai nu guļ uz
trepēm, vai grib nokļūt bēniņos.
Par pagrabiem sarunas ir retāk
un visticamāk tāpēc, ka daudzi

No sen seniem laikiem
saglabājies paradums, ka
māju pagrabu plauktos
būtu jāglabājas ievārījuma
burciņām, kompotiem,
kastei ar kartupeļiem, burkāniem, bietēm, konservētām sēnēm un citām
dabas veltēm, taču, gadiem ejot, situācija krietni
mainījusies. Teju visos veikalu plauktos cauru gadu
ir pieejami gan dažādi
ievārījumi, gan sēnes, gan
kartupeļi un citi dārzeņi
un augļi, tāpēc nereti cilvēki labprātāk izvēlas tos
nopirkt, nevis vasarā sagatavot ziemai un glabāt
māju pagrabos. «Jelgavas
Vēstnesis» šoreiz sarunā
ar «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvaldes» (JNĪP)
tehnisko direktoru Uldi
Lazdiņu izzina, kas notiek
pilsētas daudzstāvu māju
pagrabos, vai tie vēl pilda
savu līdzšinējo funkciju vai
varbūt kalpo citiem mērķiem, ko saimnieki dara ar
saviem pagrabiem.
kurš vēlas palūkoties, kas tad
tur iekšā un ko derīgu viņš no tā
varētu paņemt.
Taču tā kā pagrabos lielākoties vairs neviens neko vērtīgu
neglabā, mazinājusies arī zagļu
aktivitāte. Ja arī ir notikusi kāda
pagraba uzlaušana, tā īpašnieks
neceļ lielu brēku, jo nekas vērtīgs
jau parasti nav paņemts, tik vien
kāda lieta, ko saimnieks tur novietojis ar domu, ka žēl mest laukā
un varbūt pēc gadiem desmit tā
varētu noderēt.

Uz māju pagrabiem
pārvietos spiediena sūkņus

Atmodas ielas 98. mājas pagrabstāvā par to, ka šeit kādreiz
atradušies pagrabi, liecina vien plašas, tukšas telpas – visas
dēļu starpsienas nojauktas, un tagad var tikai nojaust, kur
kādreiz atradies katrs no pagrabiem. Pagraba atslēga glabājas
pie mājas vecākās, un viņa to apmeklē vismaz reizi mēnesī,
lai nolasītu kopīgā mājas ūdens skaitītāja rādītājus. Antoņina
Feldmane stāsta, ka 74 dzīvokļu īpašnieki interesi par savu
pagrabu nav izrādījuši jau 10 vai 15 gadus, tāpēc nolemts, ka
starpsienas jānojauc, un pērn pabeigti izvākšanas darbi. Tagad
tur atrodas vien dažādas caurules, ielikti jauni logi, un vasaras
laikā, kamēr tie stāv vaļā, mēdz ielīst arī pa kādam kaķim, taču
ziemā tur nav neviena.
pamatojot to – «būs kaķi, nebūs
peles un žurkas, kas atrodamas
pagrabos»,» skaidro tehniskais
direktors.
Konkrēts piemērs – nesen apmeklētās Pasta ielas mājas: vienas
mājas vecākā kategoriski iebilst
pret kaķu dzīvi pagrabos un uztur
tajā kārtību, taču blakus mājas atbildīgās viedoklis ir pilnīgi pretējs
– viņa atbalsta kaķu turēšanu,
un pagrabs pilns pūkainajiem
mīluļiem.

Blusas, peles un citi draugi

Protams, blusām, žurkām,
pelēm un citiem mošķiem nekārtīgajos pagrabos ir tāda kā
paradīze, taču tā reiz beidzas,
kad ierodas insektu iznīcināšanas brigāde. «Mums ir līgums
ar firmu, kuras darbinieki regulāri veic grauzēju iznīcināšanu
māju pagrabos. Deratizācija
notiek reizi mēnesī katrā pagrabā. Bet vasaras periodā, kad
izteiktāka blusu aktivitāte, pēc
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas lūguma tiek veikta
dezinsekcija, lai iemitinājušos

no iedzīvotājiem tur nav spēruši
pat savu kāju.

Rūpīgi saimnieki par
drošību gādā kā vien māk

Loģiski domājot, pagraba atslēgai vajadzētu būt pie katra mājas
iedzīvotāja, taču nebūt ne visās
mājās ir šāda kārtība. Vairākās
pilsētas mājās pagraba atslēga ir
tikai JNĪP, mājas vecākajam un iedzīvotājiem, kuri tiešām pagrabus
izmanto, bet tiem kaimiņiem, kas
vēlas apskatīt savu pagrabu, atslēga jājautā vai nu mājas vecākajam,
vai arī kādam no kaimiņiem,
kura īpašumā nodota atslēga.
«Šādu kārtību cenšas nodrošināt
rūpīgākie mājas vecākie,» piebilst
tehniskais direktors.
Kā pret garnadžiem nodrošinājušies paši saimnieki? Direktors
atzīst, ka ir rūpīgi saimnieki, kas
aizmūķē savus pagrabus kā vien
māk, ar vairākām atslēgām, nometināts un saskrūvēts ar dažādiem
dzelžiem, bet citi pagrabi stāv
pilnīgi vaļā. Taču tie aizslēgtākie
pagrabi nereti izraisa lielāku interesi potenciālajam uzlauzējam,

U.Lazdiņš stāsta, ka pagājušajā
nedēļā trīs tehnisko dienestu
pārstāvji – JNĪP, «Jelgavas ūdens»
un SIA «Fortum Jelgava» – apsekoja Pasta ielas divpadsmit stāvu
mājas.
«Apsekojām šīs trīs mājas ar
mērķi atrast pagrabos vietu ūdens
spiedienu paaugstinošiem sūkņiem,» skaidro JNĪP tehniskais
direktors.
Deviņus un divpadsmit stāvus
augstajām mājās pilsētā ir nepieciešams paaugstināts ūdens
spiediens, bet sūkņi atrodas centrālajos siltummezglos, kas ir
likvidēti, jo visās apkurināmajās
mājās ir uzstādīti automātiskie
individuālie siltummezgli. Sūkņu
stacijas ar mājām savienotas salīdzinoši garām līnijām, kas savu
laiku nokalpojušas un ir sliktā
tehniskā stāvoklī, tāpēc plānots,
ka individuālās sūkņu stacijas varētu uzstādīt māju siltummezglos
vai brīvajās māju pagrabu vietās.
Pirmā šāda sūkņu stacija jau
pirms pāris gadiem ierīkota vienā
no Pērnavas ielas deviņu stāvu
mājām un veiksmīgi funkcionē.
Tuvākajā laikā plānots, ka šādas
pārmaiņas piedzīvos arī šo trīs
Pasta ielas divpadsmit stāvu māju
iedzīvotāji. Kopumā SIA «Jelgavas
ūdens» sastādījis sarakstu ar 25
mājām, kurās šādas stacijas būs
jāierīko.
Tātad tā varētu būt vēl viena
jauna funkcija, ko varētu pildīt
lielākās iedzīvotāju daļas aizmirstie pagrabi.
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Gardi svētki ar veselīgu
lustēšanos
 Ritma Gaidamoviča

Jau astoto gadu visus
gardēžus uz labākās
Zemgales rudzu maizes
noteikšanu, piena «nodzeršanos», medus izgaršošanu un gardumu
pagatavošanu Jelgavā
aicina 8. Vispārējie Latvijas Piena, maizes un
medus svētki, kas šogad
sola gan jau tradicionālās atrakcijas, gan
vairākus jaunus pasākumus – Pienpakmobīli,
koncertu uz ūdens un
citas. Dažādas trakulības 30. augustā Hercoga Jēkaba laukumā
interesentus gaidīs jau
no pulksten 10.

 23. augustā pulksten 11
– memoriāla «Ciešanu ceļš», kas
veltīts Jelgavas apriņķa genocīda
upuriem, atklāšana (Svētbirzī).
 30. augustā – Piena, maizes
un medus svētki (Hercoga Jēkaba
laukumā un pie Lielupes).
 31. augustā pulksten 12
– Zinību dienai veltītais 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.

bez maksas, ieeja – tik vien kā Pirmais Pienpakmobīlis,
mežonīga ēstgriba.
dziedošie aktieri un

«Francijas pārsteigums»
latviešu pavāru
un konditoru izpildījumā

I.Pirvics stāsta, ka vairākos
pasākumos iesaistīti mūsu pašu
jelgavnieku spēki. Piemēram,
Jelgavas Amatu skola, kurā kādu
laiku franču virtuvi jaunajiem
pavāriem un konditoriem māca
Bruno Šaperons no Jelgavas
sadraudzības pilsētas Ruelmalmezonas Francijā, būs sagatavojusi šovu – degustāciju «Francijas
pārsteigums». Plānots, ka jaunieši
kopā ar B.Šaperonu mobilajā
virtuvē Hercoga Jēkaba laukumā
rādīs jelgavniekiem, ko viņi pa šo
laiku ir iemācījušies, un uz vietas
gatavos dažādus ēdienus, kurus
vēlāk varēs arī nogaršot. Īpaši galdā tiks celti dažādi franču virtuves
gardumi.
Savukārt sadarbībā ar tirdzniecības centru «Vivo centrs», Jelgavas Amatu skolas konditoriem un
pasniedzēju Guntu Briedi tiks veidota radošā darbnīca, kurā ikviens
interesents varēs gan izveidot, gan
izcept, gan izdekorēt savu našķi,
kuru vēlāk varēs nobaudīt vai
ņemt līdz uz mājām.
Tāpat kā līdz šim neizpaliks
arī dažādu gardumu degustācijas visas dienas garumā, kuru
laikā noteiks zemgaliešu atzītāko medu un atzītāko Zemgales
našķi – kādu piena produktu vai
produktu, kura sastāvā ir piens,
un atzītāko Zemgales rudzu
maizi.

Aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka
svētku devīze palikusi nemainīga – «Esi vesels savas tautas un
nākotnes labā!» un šie ir vienīgie svētki ne tikai Jelgavā, bet
arī Latvijā, kuros netiks tirgoti
alkoholiskie dzērieni, jo svētku
devīze aicina domāt par veselīgu
dzīvesveidu.
Piena, maizes un medus svētkos
rosība Hercoga Jēkaba laukumā
būs jau no pulksten 10, kad sāksies
amatniecības meistaru produktu
andelēšana, dažādas degustācijas,
konkursi, atrakcijas, slaukšanas
un ēšanas čempionāts un citi pasākumi. Svētku oficiālā atklāšana
būs tieši pusdienlaikā, pulksten
12, taču līdz tam pulksten 11 laukumā aicināti pulcēties mazākie
jelgavnieki, kas dzimuši vasarā, «Maizi ēdu, pienu dzēru,
lai no domes priekšsēdētāja Andra medū muti nomazgāju!»
Rāviņa saņemtu Jelgavas piemi«Pērn mums aizsākās laba saņas velti – karotīti ar Jelgavas darbība ar «Jauno zemnieku klusimboliku.
bu» (JZK), kas arī šajā gadā būs
Svētku programmu šajā gadā sarūpējis dažādas aktivitātes. Uz
vadīs Latvijas
mazās skatuves,
Neatkarīgās telenodota tā
Svētkos pirmo kas
vīzijas laika ziņu
pārziņā, būs
speciālists Māreizi iemēģinās gan atrakcijas,
ris Grigalis, līdz
gan konkursi,
Pienpakmobīli.
ar to pasākuma
kas domāti kā
organizatori lēš,
jauniešiem, tā
ka visas dienas
pieaugušiem.
garumā labvēlīga laika prognoze Protams, visas aktivitātes saisnoteikti būs garantēta.
tītas ar pienu, medu un maizi.
Svētkos akcents likts uz ģimeni, JZK paralēli atrakcijām piedāvās
tāpēc malā atstāts nebūs neviens paviesoties informatīvajā teltī,
– būs atrakcijas kā maziem, tā kurā klubs iepazīstinās ar savu
lieliem, jauniem un veciem, jaut- darbību, aktivitātēm un arī «Zaroties varēs visi.
ļās karotītes» darbību Latvijā. Šī
Pateicoties atbalstītājiem, visi pasākumu sadaļa, ko JZK rīko
pasākumi gan dienas daļā Herco- kopā ar «Zaļo karotīti», būs ar
ga Jēkaba laukumā, gan vakara devīzi «Maizi ēdu, pienu dzēru,
daļā pie Lielupes apmeklējami medū muti nomazgāju!».

Maizes muzeja ekspozīcija

Aģentūra šogad lielāku uzmanību vēlas vērst tieši uz piena
pakām, jo Jelgavā jau sesto gadu
notiek Latvijā vienīgā piena paku
laivu regate, tāpēc pirmo reizi tiks
veidots pirmais Pienpakmobīlis jeb
braucamais, ar kuru vēlāk varētu
pārvietoties pasākuma vadītājs.
«Idejiski nākotnē vēlamies vairāk
aktivitāšu, kurās nepieciešamas
piena pakas, tāpēc šis būs kā pirmais izmēģinājums, lai redzētu,
kā tas veidojas,» spriež projektu
vadītājs. Pēc Pienpakmobīļa palaišanas notiks miltu kaujas, būs
meldermeitas un zeļļi, kā arī danči
un lustes ar jestru programmu
kopā ar tautas deju ansambļiem
«Lielupe» un «Diždancis».
Savu artavu jautrībā ienesīs arī
Dailes teātra dziedošie aktieri no
vokāli dramatiski instrumentālās
grupas «Ilga», kurā darbojas Intars Rešetins, Lauris un Gundars
Subatnieki un Aldis Siliņš.
Pirmo reizi dalību svētkos apstiprinājis arī Maizes muzejs,
kas piedāvās klātesošajiem apskatīt muzeja ekspozīciju. Būs
apskatāmi dažādi priekšmeti, kas
nepieciešami maizes cepšanā gan
agrākos laikos, gan šodien, kā arī
miltu un graudu veidi un citas
lietas, kas saistītas ar dienišķo
maizes kukulīti. «Iespējams, ka
daudz jauniešu nemaz nezina,
kā tad maize rodas, tāpēc šī būs
iespēja to visu izzināt,» tā organizatori.
Šajā gadā izveidotā programma
sadalīta divās daļās – rīta daļa risināsies Hercoga Jēkaba laukumā
un noslēgsies ar dejām un Latvijas
2008. gada labāko kantri grupu
«Sestā jūdze».

Būs arī Vinnija Pūka
pūksprunguļu laišana

Saglabājot Pūksprunguļa laišanas tradīciju, dienas pirmajā daļā
ikviens radošajā darbnīcā varēs
izveidot pūksprunguli, kas pulksten 18 tiks palaists Lielupē, lai
noteiktu, kurš tad ir pats ātrākais
sprungulis, un trīs ātrāko sprunguļu īpašnieki tiktu pie balvām.
«Pūksprunguli var gatavot lieli un
mazi, un to var darīt gan Hercoga
Jēkaba laukumā, gan arī mājās,
jo iespējams, ka kādam ir sava
veidošanas tehnoloģija, kas nodrošina ātrāku sprunguļa peldēšanu.
Galvenais noteikums – visiem
pulksten 18 jābūt uz Lielupes tilta,
lai vienlaicīgi ar pārējiem dalībniekiem savu sprunguli palaistu pa

Izstādes

Līdzīgi kā iepriekšējos Piena, medus un maizes svētkos arī šogad
jelgavnieki varēs degustēt un noteikt labākos produktus.
Foto: no pašvaldības aģentūras «Kultūra» arhīva
upi un otrpus tilta sagaidītu to,»
tā I.Pirvics. Viņš arī pamudina
dalībniekus ievērot otru nosacījumu – uz sava pūksprunguļa stingri
piestiprināt kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu un telefona numuru), lai zinātu, kuram tad pats
ātrākais sprungulis pieder.

Piena paku laivas no
35 tūkstošiem tukšu
piena paku

Patlaban vēl tiek risināti tehniski jautājumi, bet plānots, ka
uz Lielupes atradīsies mobila
skatuve, platforma vai kuģītis, kur
jau pirms pulksten 18 uzstāsies
dažādas grupas – koncertu iesāks
mūsu pašu starptautisku atzinību
ieguvusī puišu grupa «Lai skan»,
kas piedāvās dažādas jestras un
līdzi dziedamas dziesmas.
Pulksten 19 sāksies 6. Piena
paku laivu regate, taču pirms tam
laivas vēl tiks vērtētas, vai tās atbilst visiem noteikumiem. Jāmin
gan, ka vēl šodien un rīt ikvienam
ir iespēja pieteikt savu komandu
dalībai regatē un 30. augusta
vakarā kļūt par kapteini vai matrozi, sīkāka informācija aģentūras

Spēlēt klavieres bez notīm
 Ritma Gaidamoviča

Kultūras pasākumi

pēc šādas metodes, kura pasaulē popularitāti iemantojusi jau
Ar 1. septembri Jelgana sen, arī kaimiņvalstīs Liegavas eksperimentālā
tuvā un Igaunijā jau iespējams
mūzikas studija «Vide
mācīties pēc Suzuki metodes.
Intra» jelgavniekiem
«Vide Intra» vadītāja Tapiedāvās jaunu klamāra Gžibovska stāsta, ka
vierspēles apmācības
Suzuki metode savā būtībā
metodi – Suzuki meietver inovatīvu pieeju instrutodi, kurā klavierspēmentspēles apmācībai – pirms
li mācīs pēc mātes
nošu teksta apguves vispirms
valodas apgūšanas
ir praktiska instrumentspēles
principa. Tas nozīmē
iemaņu apguve jeb vispirms
vispirms apgūt prasrunāt, tad lasīt. «Tādēļ klami spēlēt klavieres
vierspēles apguvi ieteicams
un pēc tam mācīties
sākt agri – četru vai piecu gadu
nošu tekstu jeb visvecumā. Tā kā mūzikas valoda
pirms mācīties runāt,
ir apgūstama līdzīgi dzimtajai
tad lasīt un rakstīt.
valodai – klausoties, uztverot,
atdarinot un saņemot pozitīvus
Jelgavnieki būs pirmie Latvi- pamudinājumus par paveikto
jā, kas klavierspēli varēs apgūt –, ļoti nozīmīga ir vecāku līdz-

dalība un atbalsts. Tādējādi tā
ir iespēja vienlaikus stiprināt
ģimenes saites un garīgo tuvību vecākiem ar savu bērnu,»
tā vadītāja.
Nozīmīgs elements šajā metodē ir rotaļa, tā mācību procesu padara interesantu un
aizraujošu. Bērni apgūst rūpīgi
atlasītus un pēctecīgi sakārtotus pamatrepertuāra skaņdarbus, ko lieto Suzuki apmācības
metodē visā pasaulē. Tādējādi
bērni no dažādām pasaules valstīm var saprasties, muzicējot
vienotā mūzikas valodā. «Apmācība notiek pēc septiņām
grāmatām jeb līmeņiem, kurus
katrs apgūst individuāli – cits
šos līmeņus var iziet septiņos
gados, cits paveic to ātrāk,»
skaidro T.Gžibovska.

No 1. septembra eksperimentālajā mūzikas studijā
klavierspēli pasniegs pirmās
kvalificētās Suzuki metodes
skolotājas T.Gžibovska un
Kristīne Rāviņa, kuras ir vienīgās Latvijas skolotājas, kas
specializējušās šādai apmācībai
kursos Skotijā un Īrijā un pedagoģiskās meistarības praksē
Kembridžā.
Uzņemšana Suzuki klavierspēles apmācības programmā
notiks 1. septembrī no pulksten 11 līdz 18, bet 5. septembrī pulksten 18 notiks pirmā
tikšanās ar vecākiem, kurā
tiks izklāstīta Suzuki metodes
filozofija. Plašāk par apmācību
iespējams interesēties eksperimentālajā mūzikas studijā
«Vide Intra», Filozofu ielā 5.

mājas lapā www.kultura.jelgava.
lv. Šogad piena paku laivām tiks
izmantoti aptuveni 35 tūkstoši
«Rīgas piena kombināta» dāvātu
piena paku. Galvenais, regatei
nav vienotas tēmas – aģentūra
«Kultūra» visām komandām ļauj
izpausties radoši un brīvi improvizēt, tāpēc domājams, ka regates
dalībnieki skatītājiem sagādās ne
vienu vien pārsteigumu. «Žūrijai
noteikti būs nedaudz grūtāk
izvērtēt, jo nav vienotas tēmas,
taču būs jāpastrādā un jāpasvīst,
lai tiešām noteiktu katrai nominācijai atbilstošāko,» stāsta projektu
vadītājs.
Šovasar jauninājums ir arī
tas, ka katrai komandai, kura
piedalīsies regatē, sevi uz ūdens
ir jāprezentē skatītājiem.
Pēc regates turpināsies koncerts uz ūdens un atšķirībā no
citiem gadiem, kad regates ātrāko,
interesantāko un citu laivu apbalvošana notika pilsētas centrā,
šogad labākie katrā nominācijā
tiks sveikti turpat sacensību norises vietā. Noslēgumā koncerts
ar multimākslinieka Kaspara
Bindemaņa uzstāšanos.

 Līdz 24. augustam – brāļu
lietuviešu Viktora un Aleksandra
Ostašenkovu izstāde. Viktora
gleznas, Aleksandra fotogrāfijas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 24. augustam – Tautas
gleznošanas studijas dalībnieka
Jurija Derjuševa darbu izstāde
«Dabas ainavas» (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 1. septembrim – fotoizstāde, kurā redzami skati no
plūdiem Rietumukrainā, kuros
visvairāk cietusi Jelgavas sadraudzības pilsēta Ivanofrankovska un
tās iedzīvotāji (kultūras namā).
Paralēli izstādei tiek vākti ziedojumi un pirmās nepieciešamības
mantas jūlija beigās plūdos cietušajiem. Tās var nodot Sabiedrības
integrācijas birojā Pulkveža Brieža
ielā 26.
 Muzeja pastāvīgā ekspozīcija
«Jelgava 19. – 20. gadsimtā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 30. augustā pulksten 16
– 1. līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – FK «Auda» (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).

Aptaujas anketa par iecerēto pieminekli
Norai Bumbierei
• Vai, jūsuprāt, Pils parks ir piemērota vieta Noras Bumbieres pieminekļa
izvietošanai?

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

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

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

