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Iespējams, tiks slēgts
Sirds veselības kabinets

Gaida Miglāne Sirds veselības kabinetu apmeklē jau otro reizi – pirmo reizi tas darīts pērn rudenī, kad kabinets darbu uzsāka.
Viņa atzīst, ka poliklīnika ir labākā vieta, kur, apmeklējot citus ārstus, cilvēks var arī noskaidrot savu holesterīna skaitli, cukura
Foto: Ivars Veiliņš
līmeni un citus «sāpīgos» jautājumus, kas saistīti ar lieko svaru un tā ietekmi uz veselību.
 Zane Auziņa

des locekle Anna Zīverte informē,
ka jau nākamnedēļ – 25. septembrī
Pieaugošo energore– beidzas līgums, ko poliklīnika
sursu – elektrības, silpar Sirds veselības kabineta telpu
tuma un citu – cenu
nomu parakstījusi ar Sabiedrības
dēļ SIA «Jelgavas poliveselības aģentūru (SVA). Taču
klīnika» spiesta paaugpoliklīnikai neesot nekādas instināt arī savu telpu
formācijas par to, vai līgums tiks
nomas maksu. Tas rada
pagarināts. «Normālos apstākļos
bažas, ka poliklīnikā
mēnesi pirms līguma termiņa
darbu pārtrauks pērn
beigām nomnieks iestādi informē
atvērtais Sirds veselīpar līguma pagarinājumu vai
bas kabinets.
slēgšanu. Šajā gadījumā mums
nav nekādas informācijas, un,
SIA «Jelgavas poliklīnika» val- iespējams, jau nākamajā ceturt-

dienā kabinets tiks slēgts,» teic
A.Zīverte.
Sabiedrības veselības aģentūras
Veselības veicināšanas koordinatore Zemgalē Velta Lagzdiņa
atzīst, ka šāda iespēja patiesi
pastāv, jo poliklīnika paredzējusi
paaugstināt telpu nomas maksu,
ko aģentūra vairs nespēs atļauties.
A.Zīverte, apstiprinot, ka nomas
maksa patiesi tiek palielināta,
atzīst, ka citas iespējas nav. «Elektrība, siltums un citi komunālie
pakalpojumi kļūst aizvien dārgāki, un tas neizbēgami ietekmē

direktora pienākumu izpildītājs
Pēteris Sējāns stāsta, ka taupīValdības īstenotie taubas pasākumu ieviešana līdzīgi
pības pasākumi vairāk
kā citās iestādēs sākusies pirms
vai mazāk skāruši arī
diviem mēnešiem. Tolaik par
visas Jelgavā un citos re4,5 procentiem jeb 23 vienībām
ģionos izvietotās valsts
samazinātas štata vietas, par 6,49
iestādes. To pārstāvji paprocentiem – finansējuma apjoms
sākumus uztver kā vasaimnieciskajiem izdevumiem.
jadzīgus, tomēr domā,
Tas skāris plānoto remontdarbu
ka šādos gadījumos
apturēšanu, darba aizsardzību,
nav pareizi visus mērīt
izdevumus informatīviem nolūpēc vienas olekts, katra
kiem, kā arī degvielai, papīram un
funkcijas, lietderība un
citām saimnieciskām vajadzībām.
atalgojums būtu izvērŠtatu samazināšana līdz šim nav
tējams atsevišķi. Turklāt
skārusi klientu apkalpošanu VID
daži dienesti, taupības
nodaļās, vairāk notikusi reģionārežīmam turpinoties,
lajā iestādē un muitā, vispirms
funkcijas nespēs veikt
likvidējot brīvās darba vietas.
līdzšinējā apjomā.
Tendencei turpinoties, cietīšot arī
klientu apkalpošana, jo pēdējos
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piecos sešos gados štati reģionos
Zemgales reģionālās iestādes nav auguši.

Zemgales reģionālās Valsts
darba inspekcijas (VDI) vadītājs
Valdis Dūms teic, ka taupības
pasākumu īstenošana iestādē saistīta ar vairāku biroju likvidāciju.
Zemgales reģionā vairs nepastāv
birojs Aizkrauklē, no nākamā gada
tāda nebūs arī Tukumā, Bauskā
un Dobelē. Pastāv cerība, ka šajos
rajonos pašvaldības VDI inspektoriem piešķirs telpas apmeklētāju
uzklausīšanai un darba devēju izsaukšanai. Ja tas nenotiks, darba
devējiem un ņēmējiem būs jādodas
uz Jelgavu. Izmaiņas apgrūtina
inspektoru darbu un automašīnu
sadali. Līdz šim, kamēr viens inspektors izmantoja automašīnu
uzņēmumu apmeklēšanai, otrs
veica biroja darbu. Kad biroju
nebūs, nāksies izmantot personīgās mašīnas, bet līdzekļi tam nav
paredzēti. Tāpat jāaizmirst par

Sāk pieslēgt apkuri
 Anna Afanasjeva

Tā kā laiks kļuvis rudenīgi drēgns, siltumapgādes uzņēmums
«Fortum Jelgava» mikrorajonos, kur siltumapgādes sistēmas ir
sakārtotas, gatavs nodrošināt namu apkuri.
Šonedēļ saņemti pirmie iesniegumi siltuma nodrošināšanai.
Tā kā meteorologi arī šonedēļ silta laika atgriešanos
vairs nesola, pirmdien SIA
«Fortum Jelgava» saņēmusi
pirmos iesniegumus no bērnudārza Skautu ielā un bērnu un
jauniešu centra «Junda» par
apkures pieslēgšanu. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību pārstāve Guntra Matisa informē,
ka viņiem arī siltuma piegāde
operatīvi nodrošināta. Pašlaik
siltums nodrošināts arī bērnudārzā «Zvaigznīte» K.Barona
ielā, ārsta praksē Asteru ielā
un Neatliekamās medicīnas
palīdzības stacijā.
Pirmsskolas izglītības ie
stādes «Saulītes rakari» vadītāja Ilze Tomašūna atzīst,
ka apstākļos, kad bērnudārzā
uzturas mazuļi no pusotra gada
vecuma, bet atsevišķās telpās
temperatūra nokritusies līdz
14 grādiem, citādi nevar. Kaut
arī siltums ir dārgs, nebūtu pareizi bērniem uzturēties vēsās
telpās un gaidīt, kad diennakts
vidējā temperatūra trīs dienas
pēc kārtas būs zemāka par astoņiem grādiem.

jebkuras preces un pakalpojuma
cenu. Mēs esam iestāde, kurai ar
saviem pakalpojumiem pašai jāspēj nodrošināt ienākumus, tādēļ
bijām spiesti uz šo soli,» skaidro
poliklīnikas vadītāja, piebilstot,
ka tā arī nedrīkst subsidēt kādas
valsts iestādes darbu un pakalpojumus. Taču to, ka Sirds veselības
kabinets ir vajadzīgs, apliecina arī  Sintija Čepanone
fakts, ka šeit uz pārbaudēm piePirmdiena, 22. septemrakstījušies cilvēki pat uz oktobri,
bris, arī Jelgavā paslutādēļ jautājums tiks risināts un
dināta par «Dienu bez
abas puses apmierinošs komproauto», kad ierasto ceļu
miss rasts.

Pēc nama īpašnieka vai apsaimniekotāja iesnieguma saņemšanas uzņēmums «Fortum
Jelgava» gatavs siltumu nodrošināt arī citiem patērētājiem.
Dažos rajonos vēl turpinās
siltumapgādes sistēmas renovācija. Ganību ielas apkaimē
(ēkām Ganību ielā 58, 60, 62,
Satiksmes ielā 33) karstā ūdens
piegādi paredzēts atjaunot līdz
23. septembrim. Tad tām varēs
pieslēgt arī apkuri. Savukārt
pilsētas centra daļā – dzīvojamo namu un sabiedrisko ēku
kvartālos starp Lielo, Pulkveža
O.Kalpaka, Pētera un Raiņa
ielu – siltumtrases nomaiņu paredzēts pabeigt līdz 26. septembrim. Siltumapgādes sistēmas
renovācija skar arī Mātera ielas
30. un Vaļņu ielas 12. māju.
Uz jautājumu, vai parādu dēļ
būs mājas, kam uzņēmums apkuri nepieslēgs, SIA «Fortum
Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga skaidro, ka siltuma
piegādātājs regulāri seko norēķiniem. Lai ikdienā nevajadzētu izmantot radikālus soļus,
uzņēmums patērētāju brīdina
un savlaicīgi cenšas vienoties
par saistību nokārtošanu, dodot iespēju noteiktā termiņā
maksājumus tomēr veikt. Ja
patērētājs vienošanos ignorē,
parādu atgūst tiesas ceļā. «Lai
nemaksātāji neapdraudētu
siltumapgādes uzņēmuma
stabilitāti, maksājumu disciplīnai ir jāseko regulāri, jo
kurināmā piegādes uzņēmuma
«Latvijas gāze» norēķinu grafiks ir strikti jāievēro,» uzsver
A.Bataraga.

Ar velosipēdu –
par tīru gaisu

Štatu samazināšanā visus nevar mest pār vienu kārti
 Anna Afanasjeva
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automašīnu atjaunošanu. Zemgales VDI rīcībā ir divi nolietoti
auto, kuru iziešana no ierindas
būtiski apgrūtinās pienākumu
veikšanu. VDI līdzekļus paredzēts
taupīt arī uz komandējumu rēķina
– tiem, ieskaitot iekšzemes braucienus, budžetā nav paredzēts ne
santīms.
Zemgales reģionālās Vides pārvaldes vadītājs Hardijs Verbelis
atzīst, ka iestāde taupībai pievērsusies jau labu laiku un vairs
neesot ko taupīt. Štati no nākamā
gada samazināti par diviem cilvēkiem, tāpat optimizācija notiek,
centralizējot grāmatvedību. Pēc
Vides ministrijas ziņām, darbinieku skaitu plānots samazināt
vēl par 15 procentiem jeb pieciem
sešiem cilvēkiem no pašreizējiem
29 reģiona darbiniekiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

iedzīvotāji aicināti mērot kājām, ar velosipēdu
vai sabiedrisko transportu, nevis personīgo
automašīnu. Šī ir tikai
viena no aktivitātēm,
kas mūsu pilsētā tiek
realizēta Eiropas Mobilitātes nedēļas gaitā.
Šā gada tēma – «Svaigs
gaiss visiem – sapnis vai
iespējama realitāte?».

Pašlaik jau Eiropas Mobilitātes nedēļa Jelgavā rit pilnā
sparā, akcentējot automašīnām
alternatīvu un videi draudzīgu
transportlīdzekļu izmantošanu.
To, ka jelgavniekiem rūp tīrs gaiss,
jau apliecināja 3. Vienotības velobrauciens, kas septembra pirmajā
sestdienā pulcināja vairāk nekā
200 riteņbraucēju.
Jau otro nedēļu ar mobilo gaisa
kontroles laboratoriju pilsētā tiek
veikti gaisa piesārņojuma mērījumi. Pašvaldības civilās aizsar-

dzības speciālists Fēlikss Jasens
atklāj, ka mūsu pilsētā varam
elpot droši, jo vismaz pagaidām
mērījumi apliecina, ka gaisa kvalitāte Jelgavā ir laba.
Lai mērījumi būtu objektīvāki,
Jelgavā tie tiek veikti pilsētas centrā, daudzdzīvokļu namu kvartālā,
kā arī privātmāju rajonā. «Attiecīgi esam izraudzījušies Hercoga
Jēkaba laukumu, pagalmu RAF
dzīvojamā masīvā, kā arī Aveņciemu,» skaidro civilās aizsardzības
speciālists, piebilstot, ka būtiskas
gaisa kvalitātes svārstības nav
novērotas. «Vidējais slāpekļa
dioksīda rādītājs Hercoga Jēkaba
laukumā piecu dienu periodā ir
24,17 mikrogrami uz kubikmetru,
augstākais fiksētais turpat ir 56,60
mikrogrami uz kubikmetru, un tas
bijis laika posmā no pulksten 7.45
līdz 8.45, kad pilsētā ir intensīvākā
satiksme,» F.Jasenss norāda, ka
pieļaujamā slāpekļa dioksīda norma gaisā ir 200. Pašreizējie gaisa
piesārņojuma mērījumi apliecina,
ka vistīrākais gaiss Jelgavā ir RAF
dzīvojamā masīvā pie 6. vidusskolas, kur slāpekļa dioksīda saturs
gaisā nedaudz pārsniedza sešus
mikrogramus kubikmetrā gaisa.
(Turpinājums 3.lpp.)
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viedokļi
Joprojām izskan dažādi viedokļi par jaundibināto
Jelgavas Ledus skolu. «Jelgavas Vēstnesis» saņēmis
vēstuli no domes deputāta Ivara Krastiņa, kurā viņš
pauž savu nostāju. Citāds šis skatījums ir dažādiem
Jelgavas sporta treneriem.

Kā vērtējat Jelgavas
Ledus skolas izveidi?
Zelma Ozoliņa, Jelgavas
Specializētās peldēšanas
skolas vadītāja:
«Jo vairāk bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu,
jo labāk. Protams, tas radīs
zināmu konkurenci arī mums,
taču bērniem patīk gan hokejs,
gan daiļslidošana, un to nevar
neņemt vērā. Mani nemulsina
arī izskanējušie pārmetumi par
nesamērīguma principu līdzekļu sadalē. Ir skaidrs, ka hokejs
ir dārgs sporta veids un bez
ievērojamiem ieguldījumiem no
pašvaldības puses šādu ieceri
īstenot nav iespējams. Šeit ir
nevietā runāt par to, ka citiem
sporta veidiem līdzekļi tiktu
«nogriezti» – peldētāji Jelgavā to neizjūt. Arī mums baseina
īre ir pietiekami dārga, un šos izdevumus sedz pašvaldība.»
Dainis Kazakevičs, futbola
kluba «Jelgava» treneris:
«Uzskatu, ka tas ir pozitīvs
fakts: pašvaldība iet pretī tām
jelgavnieku ģimenēm, kas pašas, visticamāk, finansiālu apsvērumu dēļ nevarētu atļauties
savus bērnus laist uz hokeja vai
daiļslidošanas treniņiem. Skolas izveide ir pirmais solis, kas
parāda, ka pašvaldība ir gatava
funkcionāli attīstīt arī dārgus
sporta veidus. Ja citi te saskata
viena sporta veida lobēšanu vai
nesamērīgumu līdzekļu sadalē,
tad man tas šķiet aplam. Es
redzu pavisam ko citu – manuFoto: Ivars Veiliņš
prāt, tas ir skaidrs pašvaldības
signāls citiem sporta veidiem: pierādiet savu darbu, strādājiet
kvalitatīvāk, iesaistiet vairāk bērnu, izstrādājiet projektus, tad
arī varat pretendēt uz ievērojamām investīcijām no pašvaldības
puses. Es šo Jelgavas Ledus skolu uztveru kā pirmo piemēru
– ja tā īstenošana būs sekmīga, noteikti sekos citi. Un kāpēc
ne futbolā?!»
Austris Cīrulis, vieglatlētikas sporta treneris:
«Tas, ka hokejam ir atsevišķa
sporta skola, nav slikti. Taču
ir skaidrs, ka hokejs prasa ļoti
lielus līdzekļus, tāpēc es jautāju, vai mēs esam tik bagāti,
ka šobrīd varam to atļauties?
Ir jāsaprot, ka tas nav vienas
dienas jautājums – jā, šodien
pašvaldība var atļauties piešķirt līdzekļus, bet vai to varēs
pēc gadiem trim, pieciem un
vēlāk? Tas mani nedaudz mulsina, taču, ja ir izsvērti visi par
un pret, tad skolas izveidi es,
protams, vērtēju pozitīvi. Nenoliedzami – es nevēlētos mūsu
ledus halles vietā redzēt kārtējo būvmateriālu veikalu.»
Kārlis Smilga, Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents:
«Es neapšaubāmi to vērtēju
ļoti pozitīvi. Latvijā nav nevienas skolas, kas nodarbotos
ar kērlinga apmācību, un šī
varētu būt tā iespēja. Līdz
šim varbūt nekur plašāk nav
izskanējis, ka Ledus skola perspektīvā varētu nodarboties ne
tikai ar hokeja un daiļslidošanas, bet arī kērlinga apmācību.
Tātad tas nozīmē, ka nebūt ne
vienam sporta veidam šie līdzekļi tiek piešķirti. Jā, šobrīd
mēs vēl nevaram piedāvāt kērlinga apmācību, jo mums nav
profesionālu treneru, bet mums ir kandidāti, kas, papildu apgūstot 320 stundu profesionālos kursus, šādu darbību varētu
uzsākt. Taču jebkurā gadījumā, ja arī sākumā Ledus skola
nozīmēs hokeja un daiļslidošanas treniņu iespējas bērniem,
citiem sporta veidiem nav pamata apvainoties – būtiskākais
ir tas, ka nevienam nekas netiek atņemts: katrs saglabā savu
finansējumu, vienkārši kādam tiek iedots vairāk. Un tāpēc es
uzskatu, ka ir tikai jāpriecājas, ja kādam tiek dots.»
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Stāsts nav par
krekliem, bet par
sirdsapziņām
 Ivars Krastiņš,
Jelgavas domes deputāts
Vēl ne visai sen pilsētas dzīvē nekas neliecināja par sabiedrības polarizēšanos divās
kategoriskās nometnēs: pirmie
– par Jelgavas Ledus sporta
skolas dibināšanu, otrie – pret
pārmērīga finansiāla atbalsta
piešķiršanu jaunatnes hokejam.
Kur tad slēpjas vienas vai otras
puses motivācija?
Ar pašvaldības administrācijas lobiju atbalstu 28. augusta
Jelgavas domes sēdē tika pieņemts lēmums (11 deputātiem
balsojot «par», 3 deputātiem
balsojot «pret») par Jelgavas
Ledus sporta skolas izveidi, tās
dibināšanai paredzot pašvaldības budžeta līdzekļus 19 500
latu līdz 2008. gada beigām, kā
arī 2009. gada budžetā paredzot
līdzekļus vairāk nekā 0,5 miljonu latu apmērā, tas ir, 46 800
latu mēnesī.
Domes sēdes debatēs
es uzsvēru, ka manis
pārstāvētās politiskās
partijas – LPP/LC
– Jelgavas reģionālā
nodaļa atbalsta Ledus
sporta
skolas
nepie ciešamību,
taču
finansējumā nepiecieš a m s
ievērot
samērīguma
principu. Pretējā gadījumā bez
jebkāda
praktiska
pa-

matojuma un ekonomiskiem
aprēķiniem tiek izsaimniekoti
pašvaldības līdzekļi.
Vēlos informēt, ka visnotaļ
atbalstām Jelgavas bērnu vēlmi
spēlēt hokeju un nodarboties ar
daiļslidošanu, tāpat kā atbalstām bērnu vēlmi nodarboties
ar jebkuru citu sporta veidu,
tēlotājmākslu vai mūziku. Mēs
atzīstam, ka dažādiem nodarbību veidiem ir dažādas specifiskās izmaksas to nodrošināšanai,
taču kategoriski iebilstam pret
neadekvātu un nesaimniecisku
lēmumu pieņemšanu un nepamatotu pašvaldības līdzekļu
tērēšanu.
Vēlos pateikt jelgavniekiem,
kāpēc es domes sēdē balsoju
«pret». Šajā sakarībā ir svarīgi
ielūkoties valsts makroekonomikā. Ekonomiskās recesijas (krīzes) apstākļos ir maldīgi nākamā
gada pašvaldības budžetu plānot
ar pozitīvu pieaugumu – visdrī-

zāk, ka 2009. gada pašvaldības
budžets būs mazāks nekā šogad,
līdz ar to nav saprotams, no kādiem līdzekļiem šie vairāk nekā
puse no miljona latu tiks ņemti.
Jau Zemgales Olimpiskā centra
celtniecības vajadzībām faktiski
tika rezervēti visi pašvaldībai
pieejamie budžeta resursi. Par
to domes sēdes debatēs aizrādīju
pašvaldības priekšsēdētājam Andrim Rāviņam,
uz ko priekšsēdis
ar dziļu pārliecību
atbildēja, ka budžets šobrīd (augustā) pildās labi,
tālab nav pamata
secinājumiem, ka
2009. gada budžets
varētu samazināties
salīdzinājumā ar šā
gada budžetu. Taču
pēdējie notikumi
valsts saimnieciskajā
dzīvē rāda, ka Ministru kabinets pieņēmis lēmumu iesaldēt
algu fondu valsts
un sabiedriskajā sektorā
strādājošajiem.
Mazie un vidējie
uzņēmēji līdz ar straujo
energoresursu pieaugumu
ir nospiesti uz ceļiem, tālab
spiesti samazināt strādājošo
skaitu un darba algas, ārvalstu investori pamet Latviju,
bankrotē pašmāju uzņēmēji,
palielinās bezdarbnieku rindas, kam no sociālā budžeta
ir jāmaksā pabalsti. Valsts IKP
pieaugums gada trešajā ceturksnī draud sasniegt negatīvu bilanci, bet gada pēdējā ceturksnī
tas viennozīmīgi būs ar mīnuss
zīmi. Uzskatu, ka nav pamata
optimistiskām cerībām, ka pašvaldības budžets arī nākamgad
palielināties un pašvaldība varēs
atļauties dāsni atbalstīt ledus
sporta veidu attīstību Jelgavā,
neietekmējot pilsētai svarīgu
projektu attīstību. Ekonomikas
eksperti visi kā viens apgalvo,
ka šobrīd svarīgi ir sajozt ciešāk
jostu un taupīt. Vai taupām?
Salīdzināsim ledus nomas
maksas apmēru, veiksim analīzi,
salīdzinot ar līdzvērtīgu piedāvājumu citās hokeja hallēs Latvijā, ja par pamatu ņem Jelgavas
halles piedāvāto maksu 138 lati
+ PVN stundā. Aptaujājot citu
hokeja haļļu nomas maksu apmēru bērnu hokeja vajadzībām,
ieguvu šādus rezultātus: Tukuma hallē – 70 Ls/h + PVN, Ogrē
– 120 Ls/h + PVN, Ozolnieku

hallē «Ozo» – 70 Ls/h + PVN,
Liepājas ledus hallē – 80 Ls/h
+ PVN, «Volvo» hallē – 100 Ls/h
+ PVN, Daugavpils hallē – 80
Ls/h + PVN, «Inbox.lv» ledus
hallē Piņķos – 100 Ls/h + PVN.
Tālab nav saprotams, kāpēc Jelgavā pašvaldība ar nolūku plāno
maksāt nesalīdzināmi augstāku
cenu. Manuprāt, domes lēmuma
pamatā, kurš tika noformulēts
kā atbalsts jauniešu hokejam,
pēc būtības ir komersantu vēlme
pēc iespējas vairāk pelnīt no
ledus iznomāšanas, nevis rūpes
par jaunatnes hokeja attīstību.
Nenoliedzami, un tas ir loģiski, ka jauno hokejistu vecāki
kvēli atbalsta lēmumu par Ledus sporta skolas dibināšanu, jo
puiku hokeja spēlēšanas prieks
«iecērt» krietnu robu ģimenes
budžetā. Un nav pamata šos
vecākus nosodīt, jo pašvaldības
pienākums ir atbalstīt sportu.
Gribu tikai piebilst, ka atbalsts
samērīgās devās jāsniedz ne
tikai hokejam vai peldēšanai,
bet arī visiem pārējiem sporta
veidiem, ar ko bērni pilsētā
nodarbojas, jo pretējā gadījumā šie divi kļūst par elitāriem
sporta veidiem, kuriem piekļuve
ir ierobežota. Ja domājat, ka
peldēšanas sporta skolā var pieteikties jebkurš pilsētas skolēns,
tad nāksies apbēdināt – tā nebūt
nav. Vai Jelgavas Ledus sporta
skolā varēs trenēties visi sportot
gribētāji? Nav vēl zināms. Taču
valsts pamatlikums – Satversme – garantē vienādas tiesības
visiem (lasi – bērniem arī attiecībā uz līdzvērtīgu finansējumu
pārējiem sporta veidiem). Tātad
pašvaldībai ir jānodrošina līdzīga finansiāla labvēlība arī citu
sporta veidu attīstībai. Un citu
sporta veidu treneri var vērsties
Satversmes tiesā, ja hokejam
līdzvērtīgu at-

balstu
pašvaldība
nesniedz.
Līdz šim kārtība, kādā Latvijā
tika iegūts sporta skolas statuss,
bija šāda: tika akreditēta apmācības programma, sertificēti treneri un tad tika piešķirts finansējums, tajā skaitā valsts finansējums treneru algām. Diemžēl
Jelgavā šoreiz viss noticis otrādi:
uz privātā biznesa iniciatīvas
pamata Jelgavas dome steidza
dibināt Ledus hokeja biedrību.
Kad tas neizdevās, nedēļas laikā
tapa arī Ledus sporta skolas dibināšanas projekts, bez izmaksu
aprēķiniem, štatu saraksta un
citiem ar plašu vērienu darboties
traucējošiem faktoriem.
Ar šo nepārdomāto domes
lēmumu ir nodarīts kaitējums
pārējo sporta veidu attīstībai,
kā arī noticis mēģinājums sašķelt sabiedrību atbalstītājos
un noliedzējos, lai gan pēc
būtības katrs no iesaistītajiem
vecākiem un bērniem vēlas tikai vienu – aktīvi nodarboties
ar iemīļoto sporta veidu vai
izpausties dejā, tēlotājmākslā
vai mūzikā.
Un nobeigumā gribu teikt, ka
«dziesma jau nav par krekliem,
bet par sirdsapziņām».

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
pilsētas centrā
būtu jāsaglabā
garāžas?
Ilga
Kubānova,
mājsaimniece:
– Manuprāt,
labāk to vietā uzbūvēt
daudzstāvu
auto stāvvietu. Garāžas pilsētas centrā tikai
traucē. Uzceļot autostāvvietu,
būtu ērtāk, turklāt tajā varētu
novietot vairāk mašīnu, kas samazinātu transportlīdzekļu skaitu
ielās.
Vilnis Laimonis, pensionārs:
– Pats esmu
garāžas īpašnieks, un man
tā ir vajadzīga.
Tiesa gan – es
tur vairs neturu auto, bet glabāju kartupeļus,
konservus ziemai, riteni un citas
saimniecībā noderīgas lietas, jo
pagraba man nav. Kur gan es
to visu likšu, ja man nebūs garāžas?
Ilze, lektore:
– Protams,
ka jāsaglabā,
– kur lai cilvēki citādi liek
savus auto?!
Man grūti
spriest tieši
par pilsētas
centru, taču nedaudz uz Rūpniecības ielas pusi tās jāsaglabā, jo visas
garāžas ir pilnas ar auto, turklāt
tuvumā nav nevienas stāvvietas,
kur varētu novietot mašīnas.
Zigurds
Jirgensons,
apsargs:
– Man pašam
garāža atrodas tieši pilsētas centrā.
Protams, garāžas pilsētā
ir vajadzīgas – kur gan cilvēki glabās savas mašīnas? Jelgavā auto
novietošanu nevarēs atrisināt,
uzbūvējot daudzstāvu stāvvietu,
jo šeit ir pārāk daudz mašīnu.
Artūrs,
pensionārs:
– Domāju, ka
garāžas nav
vajadzīgas, jo
tās aizņemt
ļoti daudz
vietas. Protams, to vietā
varētu uzcelt kādu tirdzniecības
centru ar pazemes stāvvietu vai
daudzstāvu autostāvvietu, taču
tas izmaksā ļoti dārgi un noteikti
nebūs izdevīgi.
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Aicina Karjeras kabinets
 Anna Afanasjeva

Piektdien, 19. septembrī, Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiāle aicina
uz Karjeras pakalpojumu kabineta Atvērto
durvju dienām.
Pasākumi NVA filiāles Karjeras pakalpojumu kabinetā
Dobeles ielā 13 būs bezmaksas,
bet cilvēkiem vēlams iepriekš
pieteikties pa tālruni 63026686
vai 63026674.
Lekciju cikla sākumā vadošā
karjeras konsultante psiholoģe
Evita Sondore skaidros, kā kon-

kretizēt savas darba dzīves mērķus un piederību kādai profesijai. Otras lekcijas tēma saistīta
ar CV un motivācijas vēstules
sagatavošanu, jo ikdienā Karjeras pakalpojumu kabinetā par
šiem jautājumiem pēc palīdzības
vēršas daudzi. Tālab konsultante Marika Matvejeva norādīs
gan uz vispārējiem principiem
un darba devēju prasībām, gan
biežāk pieļautajām kļūdām.
Tā kā pēdējā laikā bezdarbnieku vidū palielinājies 18 – 24 gadus
vecu jauniešu īpatsvars, vadošā
karjeras konsultante Helga Kanča meklēs šīs negatīvās tendences
cēloņus un analizēs darba gaitā
atklātos secinājumus.
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Ar velosipēdu –
par tīru gaisu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē (MF)
parakstīts sadarbības līgums ar
Valsts meža dienesta Konsultāciju
pakalpojumu centru par kopēju
jauno mednieku un medību vadītāju apmācību Latvijā. Jau pagājušajā nedēļā MF Meža zinātnes un
tālākizglītības centrā apmācīti 15
jauni speciālisti, kas drīzumā kopā
ar LLU mācībspēkiem izglītos
jaunos medniekus un vadītājus
visā valstī.
Konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis
skaidro, ka pēc sadarbības līguma
noslēgšanas ar MF apmācības
notiks koordinēti un kopā ar
LLU mācībspēkiem. «Tādējādi
mēs kļūsim pieejami medniekiem
visā valsts teritorijā. Potenciālie

mednieki un medību vadītāji var
rēķināties ar to, ka tuvāk viņu
dzīvesvietai tiks organizētas apmācību grupas un pasniegti kvalitatīvi kursi, lai topošie mednieki
varētu nokārtot eksāmenu,» tā
direktors.
Aizvadītajā nedēļā 15 centra
speciālisti jau beiguši mācības
fakultātē un tagad viņi kopā
ar LLU mācībspēkiem apmācīs
medniekus un medību vadītājus
visā republikā. «Jaunos medniekus apmācīsim gan Rēzeknē, gan
Valmierā, gan Jelgavā, gan citur
Latvijā,» skaidro R.Bērmanis.
Taču direktors piebilst, ka,
runājot par jau esošo mednieku
tālāku izglītību, tā esot lieta, kas nav «kustināta», tāpēc
centrs vēlas izglītojošus kursus
nākotnē rīkot arī jau esošajiem
medniekiem.

Konsultē speciālisti
 Ritma Gaidamoviča
Lai sniegtu atbalstu ģimenēm,
Jelgavas Izglītības pārvalde
arī šajā mācību gadā piedāvā
atbalsta personāla – logopēdu,
psihologu, sociālo un speciālo
pedagogu, kā arī bērnu psihiatra – konsultācijas bērniem un
vecākiem. Pašlaik konsultāciju
grafiks saplānots no septembra
beigām līdz gada nogalei.
Šādas atbalsta konsultācijas
Jelgavas Izglītības pārvalde
ģimenēm piedāvā jau otro gadu,
un Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste bērnu tiesību aiz-

sardzībā Līvija Vilcāne atzīst,
ka tās ir ļoti pieprasītas un
apmeklētas.
L.Vilcāne piebilst, ka uz konsultācijām vecāki vai vecvecāki ar
bērniem var ierasties norādītajā
pieņemšanas laikā, taču ieteicamāk būtu iepriekš pieteikties,
sazinoties pa tālruni 63012460,
lai optimāli izmantotu pieņemšanas laiku. Visas konsultācijas
pie speciālistiem ir bez maksas.
Konsultācijas no šā mēneša beigām līdz decembrim norādītajos
laikos notiks Jelgavas Izglītības
pārvaldē Svētes ielā 22, 303.
kabinetā.

Jelgavas izglītības iestāžu atbalsta personāla
konsultāciju grafiks no septembra līdz decembrim
Speciālisti
Vārds, uzvārds
Valsts bērnu
tiesību aizsardzības Judīte Sirsniņa
inspektore		
Logopēdi
Anita Boša
Bella Bērziņa
Sandra Opaļeva
Inese Grāvīte
Olga Deņisova
Rudīte Kļaviņa
Psihologi
Regīna Baltušīte
Aiga Jankevica
Ludmila Soldatenko
Lilita Barševska
Jeļena Maļicka
Ilze Brakmane
Sociālie pedagogi Ruta Grubinska
		
Alla Eihvalde
Speciālie pedagogi Anna Brigmane-Briģe
Biruta Brēdiķe
Aija Freimane
Inga Stauna
Guna Stūrmane
Biruta Brēdiķe
Psihiatrs
Ludmila Zilbermane
		
		
		

Datums

Laiks

24.09.2008.
26.11.2008.

14 – 16

20.10.2008.

17 – 19

24.11.2008.

17 – 19

10.12.2008.

17 – 19

06.10.2008.

17 – 19

03.11.2008.

16 – 18

08.12.2008.
06.10.2008.
08.12.2008.
03.11.2008.

17 – 19

13.10.2008.

17 – 19

10.11.2008.

17 – 19

01.12.2008.
29.09.2008.
27.10.2008.
24.11.2008.
15.12.2008.

17 – 19
16 – 19

16 – 18
16 – 18

 Senioru jauktais koris
«Gaisma» savam pulkam aicina pievienoties jaunus dalībniekus visās balsu grupās.

Kora dalībnieks Vitolds Beķeris
informē, ka visi tie seniori, kas
vēlas dziedāt, uz kora mēģinājumiem tiek gaidīti katru ceturtdienu
no pulksten 14.30 līdz pulksten
17 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā.
Papildus informāciju var iegūt,
zvanot pa tālruņiem 63021368
un 29844939. «Aizvadīts zonālais
ieskaņu koncerts Saldū un XXVI
Vispārējie latviešu dziesmu un
XVI Deju svētki Rīgā, tagad sāksim gatavoties Latvijas senioru
Dziesmu un deju svētkiem, kas
nākamajā vasarā notiks Rēzeknē,»
tā V.Beķeris.

 Pagājušās nedēļas ārkārtas sēdē Jelgavas domes
deputāti atbalstīja lēmumu
nodot valsts īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu
– zemesgabalu un jaunbūvi
Viestura ielā 15A. Pašvaldības

Jelgava – mednieku
apmācības centrs
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā beidzot tiek likta lietā nesen iegādātā mobilā gaisa kontroles laboratorija, kāda pašlaik ir vienīgā
Latvijā. Pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Fēlikss Jasens,
veicot mērījumus vairākās vietās pilsētā, fiksējis, ka slāpekļa dioksīda daudzums, kas būtiski ietekmē elpceļus un imunitāti, Jelgavā
ir normas robežās.
Foto: Ivars Veiliņš
(No 1. lpp.)
«Ja viss noritēs, kā iecerēts, tad
jau tuvāko gadu laikā veloceliņu
kopgarums mūsu pilsētā būs teju
25 kilometri,» teic pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns, norādot,
ka Jelgavā veloceliņi jau izveidoti
vairāk nekā septiņu kilometru
kopgarumā, pašlaik notiek veloceliņu izbūve apmēram četru
kilometru kopgarumā, savukārt
būvprojekti izstrādāti veloceliņiem, kas kopumā būs astoņus
kilometrus gari.
«Jau pašlaik, rekonstruējot
ielas, obligāts nosacījums ir arī
veloceliņu izbūve. Tiek gādāts
arī par apgaismojumu, kas riteņbraucējiem ļauj pārvietoties
droši,» tā A.Baļčūns. Piemēram,
nu velobraucēji pa īpaši viņiem
izveidotu celiņu var aizbraukt līdz
pat Ozolniekiem – līdz ar Rīgas
ielas rekonstruēšanu veloceliņš ir
visā tās garumā. Tāds pašlaik tiek
izbūvēts arī Brīvības bulvārī.

Savukārt rīt, 19. septembrī, no
pulksten 14 līdz 16 pie Jelgavas 4.
pamatskolas aicināti gados jaunākie velobraucēji, īpaši 5. – 6. klašu
audzēkņi, lai piedalītos pasākumā
«Viss par velosipēdu». Sabiedrības
integrācijas biroja vadītāja Rita
Vectirāne atklāj, ka tur bērnus un
jauniešus gaidīs Ceļu satiksmes
drošības direkcijas pārstāvji un
stāstīs par to, kā iespējams iegūt
velotiesības. Savukārt no veikala
«Experts» darbiniekiem varēs
uzzināt, kā savu divriteni pareizi
sagatavot ziemai un ko var saremontēt paša spēkiem. «Atraktīvajā pasākumā kopā ar policistiem
un «Experta» pārstāvjiem bērni
un jaunieši varēs uzzināt, kā pareizi un droši velosipēdus novietot
pilsētā,» tā R.Vectirāne.
Eiropas Mobilitātes nedēļa
pilsētā noslēgsies 22. septembrī,
kad arī jelgavnieki aicināti pārvietoties ar sabiedrisko transportu vai videi draudzīgāku
transportlīdzekli.

Izbūvētie veloceliņi
Jelgavā

• Tērvetes ielā līdz otrajai dzelzceļa
pārbrauktuvei (apm. 2,1 km)
• Rīgas ielā no Loka maģistrāles līdz
Ozolniekiem (apm. 1,8 km)
• Rīgas ielā no Kalnciema ceļa līdz
Loka maģistrālei (apm. 1,9 km)
• Rūpniecības ielā no Tērvetes ielas
līdz rotācijas aplim (apm. 1,3 km)

Veloceliņu projekti,
kas pašlaik tiek realizēti

• Tērvetes ielā posmā no otrās
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Baložu
ielai (apm. 0,27 km)
• Brīvības bulvārī (apm. 1,6 km)
• Raiņa ielā no Tērvetes ielas krustojuma līdz Sporta namam (apm.
1,4 km)
• Posms no Sporta nama līdz Driksas tiltam (apm. 0,4 km)
• Dobeles šosejā līdz Lapskalna ielai
(apm. 1,8 km)
• No Tērvetes ielas līdz Dobeles
šosejai (apm. 2,3 km)

Izstrādātie veloceliņu būvprojekti
• Kalnciema ceļā no Rīgas ielas līdz
Loka maģistrālei (apm. 3,4 km)
• Lielās ielas posma rekonstrukcija no
Dambja līdz Māras ielai un Dobeles
šosejas posma rekonstrukcija no Māras ielas līdz 4. līnijai (apm. 3 km)

Štatu samazināšanā visus
nevar mest pār vienu kārti
(No 1.lpp.)
Savukārt saimnieciskie izdevumi, ieskaitot Bauskas un Dobeles
birojus, mēnesī samazināti līdz
3000 latu. «Apstākļos, kad degvielai mēnesī nepieciešami vidēji 600
latu, bet apkures sezonā siltuma
nodrošināšana 470 kvadrātmetru
lielajai reģionālās pārvaldes ēkai
Jelgavā izmaksās 700 – 800 latu,
jostas nāksies savilkt pamatīgi,»
lēš H.Verbelis. Uz pusi samazinot izdevumus degvielai, vides
inspektori rīkosies vienīgi ekstremālos gadījumos – izbraucot
uz avārijām un izskatot sūdzības.
Plānoto uzdevumu veikšanai
finansējuma trūks.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas
vadītāja Inese Pučeta atklāj, ka
štatus vairs nav iespējams samazināt, jo divas vakances nodaļā
ir brīvas un pārējiem darbiniekiem slodze ir pietiekami liela.
Savukārt iepirkumus dienests
veic centralizēti.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas nodaļas
priekšniece Evita Pļavniece teic,
ka iestāde, pati nopelnīdama
sev līdzekļus, pat vairāk nekā
pārējās jūt taupības pasākumu
nepieciešamību. Kaut arī līdz šim
saimnieciskiem mērķiem līdzekļi
piešķirti taupīgi, pašlaik vēl
rūpīgāk sekojot degvielas, elektrības un citiem tēriņiem. Tāpat
maksimāli centīšoties sekot laika
apstākļiem un taupīt apkures
izdevumus. Tā kā CSDD Jelgavas
nodaļā salīdzinājumā ar citām
reģistrēto automašīnu īpatsvars
nav tik krasi sarucis, samazināta
tikai viena štata vienība.
Aptaujātie atzīst, ka reģionos
valsts iestāžu darbiniekus nevar pielīdzināt galvaspilsētas
ierēdņiem, kas darba laikā
paspēj gan avīzes izlasīt, gan
datorspēles uzspēlēt. Vietējās
nodaļās lielākoties visi ir tā noslogoti, ka oficiālajā darba laikā
visu pat nepaspēj izdarīt. Viņi

arī ievērojuši, ka štatu samazināšana līdz šim pārsvarā notiek
uz to darbinieku rēķina, kas
iedzīvotājiem atrodas tuvāk un
ir vairāk vajadzīgi. Vadītāji kritiski vērtē algu «iesaldēšanu»,
jo tāpat ne vienā vien iestādē
atalgojums (350 – 370 lati pirms
nodokļu nomaksas) nav konkurētspējīgs, nav atbilstošs darba
un kompetences apjomam un
šodienas dārdzībai.
Iestāžu pārstāvjus uztrauc
taupības režīma ietekme uz
ikdienas funkciju pildīšanu. Kuluāros dzirdēts, ka par plānveida
uzdevumu neizpildi sankcijas
nesekošot. Taču tas nozīmē virzīšanos atpakaļgaitā, regresu.
«Kad atsāksies «treknie» gadi,
sagrauto atkal nāksies atjaunot.
Bet tās ir divas dažādas lietas
un nozīmē lielākas izmaksas,»
teica ierēdnis, kurš vēlējās palikt anonīms, norādot, ka katru
gadījumu vajadzētu izvērtēt no
lietderības viedokļa.

preses sekretāre Līga Klismeta informē, ka šāds lēmums pieņemts,
pamatojoties uz LR Veselības
ministrijas iesniegumu, kurā lūgts
līdz Katastrofu medicīnas centra
realizējamā projekta «Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības
un katastrofu medicīnas vadības
informācijas sistēmas un dispečeru
centru izveide» īstenošanas beigu
datumam nekustamo īpašumu
Jelgavā, Viestura ielā 15A, nodot
valsts īpašumā. Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības
un Katastrofu medicīnas dienesta
izveidi sāks ar pilotprojektu, kas
ietvers Zemgales reģionālā vadības
dispečeru centra izveidi Jelgavā,
Viestura ielā 15A. Zemesgabals
un jaunbūve Viestura ielā 15A tiks
atdalīts no nekustamā īpašuma
Viestura ielā 15, kas reģistrēts
Zemesgrāmatā uz Jelgavas pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums
tiks nodots valsts īpašumā ar nosacījumu, ka gadījumā, ja tas vairs
netiek izmantots valsts pārvaldes
funkcijas veikšanai, valsts šo īpašumu bez atlīdzības nodod atpakaļ
Jelgavas pašvaldībai.

 Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP) šonedēļ sākusi noformēt pases,
kuru mikroshēmās iestrādāti
pases īpašnieku abu rādītājpirkstu nospiedumu attēli.

PMLP informē, ka pirkstu nospiedumu digitālo attēlu iekļaušana
pases mikroshēmā nenozīmē, ka
valstī tiek ieviestas cita parauga
pases. To vizuālais izskats, kā arī
personalizācijas tehnoloģijas saglabāsies iepriekšējās. Arī valsts
nodeva par pasu izsniegšanu saglabāsies iepriekšējā – 15 lati. Bet
papildus elements pasēs ieviests
ar mērķi mazināt šo dokumentu
viltošanas, nelegālas izmantošanas un ar identitātes zādzībām
saistīto noziegumu risku. Pirkstu
nospiedumu digitālā attēla iekļaušana pases īpašniekam paredz tās
pašas garantijas un priekšrocības,
kādas ir ikvienai personai, kurai ir
derīga Latvijas pase.

 Jaunus dalībniekus vēl gaida jauktais koris «Zemgale»,
Jelgavas Jaunā teātra jauniešu studija. Gaidīti arī tie, kas
vēlas apgūt flamenko dejas.

Jaunu dziedātāju papilduzņemšana
korī «Zemgale» visās balsu grupās
norisināsies septembrī pirmdienās
un trešdienās pulksten 18 kultūras
namā. Sīkāka informācija – zvanot
pa tālruni 29656207. Savukārt
Jelgavas Jaunā teātra jauniešu
studija jaunos aktierus kultūras
namā gaida 6. oktobrī pulksten
18. Sīkāka informācija – pa tālruni
26455823. Šosezon jelgavniekiem
tiek piedāvāts iemācīties arī flamenko dejas – pirmā tikšanās un
atklātā nodarbība 23. septembrī
pulksten 19 kultūras namā «Rota».
Sīkāku informāciju iespējams iegūt
pa tālruni 29120524.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam
Vajadzīgs

gāzes uzpildes
stacijas
operators.

Pieteikties līdz
26.09.2008. CV sūtīt uz
e-pastu: zg@tvnet.lv.
Tālrunis 63022096.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
aģentūra «Kultūra»

aicina darbā
garderobisti(-tu).
Tālrunis 63032461.

Krustojumā izbūvēt
luksoforu neplāno
Tolaik pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» atbildē
minēja, ka šajā krustojumā
tiks veikta satiksmes intensitātes mērīšana un tiks izvērtēta luksofora nepieciešamība
tur. «Nu pagājis krietns laiks,
taču situācija ne par mata
tiesu nav mainījusies – vēl
aizvien no Savienības ielas
izbraukt uz Lietuvas šoseju
ir praktiski neiespējami,» tā
lasītājs, lūdzot noskaidrot, kas
Viņš atgādina, ka uz šo šajā jomā ir mainījies.
problēmu norādījis jau aprīlī.
Kā norāda pašvaldības aģen«Mani uztrauc situācija Savienības ielas un Lietuvas šosejas krustojumā – izbraukt uz
Lietuvas šoseju automašīnām
ir praktiski neiespējami. Gribu zināt, kad beidzot atbildīgie
dienesti pievērsīs uzmanību
drošībai šajā krustojumā?»
paužot viedokli, ka tur būtu
lietderīgi izvietot luksoforu,
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās
Opincāna kungs.

Jelgavas dome paziņo, ka tiek atsavinātas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra Nr.
09000030269001 (platību 757 m2) un ēku ar kadastra apzīmējumu
09000030269001 un 09000030269002 Dambja ielā 28, Jelgavā,
185/2807 domājamās daļas (garāžas bokss Nr.11).
1. Objekta nosacītā cena – Ls 1692,77 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit divi lati un 77 santīmi).
1.1. ēku 185/2807domājamo daļu vērtība – Ls 1500.
1.2. zemesgabala 185/2807 domājamo daļu vērtība – Ls 192,77.
1.3. samaksa veicama latos.
1.4. izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu).
2. Izpirkšanas termiņš – viens gads no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
3. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas.
4. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas
sākumcenas, t.i., Ls 169.
5. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
6. Izsole notiks 2008.gada 15.novembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas
domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 11.novembrim plkst.16 pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņas
pa tālruņiem 63005514, 22020014.

Par projektu konkursu 2008. gadam
Jelgavas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2008.
gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti
un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu
risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību
starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmas nolikumu:

2) sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam,
3) pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pašvaldības izveidotas
programmas,
4) vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienā budžeta gadā,
5) pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav
paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu
vai pašfinansējumu.

Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kuri:
1) paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu
un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2) piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3) sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu
un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja
mēbeles) sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4) sociālu programmu īstenošanai,
5) pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas
sabiedriskajai organizācijai,
6) regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas
nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai,
7) projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas domē Lielajā
ielā 11, 1.stāvā, Informācijas aģentūrā, līdz 19.10.2008.
plkst.12 slēgtā aploksnē. Katru projektu savā aploksnē.
Uz aploksnes jābūt norādītam:
1. Iesniedzējs, juridiskā adrese;
2. Adresāts: Jelgavas dome, «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»;
3. Norāde: «Neatvērt līdz komisijas sēdei!».
Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs datēts ne
vēlāk kā 19.10.2008. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 20.11.2008. Projektu pieteikumi, kuros
nebūs ievērotas vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

Fonda līdzekļus nepiešķir:
1) nekustamā īpašuma iegādei,
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Projektu sagatavošana – brīvā formā, izmantojot
sagatavoto pieteikuma veidlapu, kuru var atrast
pilsētas mājas lapā (www.jelgava.lv) vai saņemt Jelgavas domes Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža,
tālrunis 63005508.

tūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns,
jūnijā Savienības ielas un
Lietuvas šosejas krustojumā
veikta transporta intensitātes
skaitīšana. «Dienas laikā no
pulksten 9 līdz 12.30 vidēji
stundā no Savienības ielas
izbrauc ap 48 automašīnām,
turpretī pa Lietuvas šoseju
abos virzienos pārvietojas
ap 639 automašīnām, kas ir
trīspadsmit reizes vairāk,»
intensitātes mērījumu rezultātus atklāj A.Baļčūns. Viņš

norāda – lai tiktu pasūtīti
projektēšanas darbi luksofora
izbūvei, jāņem vērā arī daudzi
citi apstākļi, kā, piemēram,
gaisa tilta tuvums ar lejupejošu ceļa klātni, kas varētu
sarežģīt automašīnu bremzēšanas iespējamību.
Tādējādi vismaz pagaidām
Savienības ielas un Lietuvas
šosejas krustojumā luksofors
netiks izbūvēts.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Latvijai – 90
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Atklāj savu Jelgavu!
«Iededzies par Latviju»
– tas skan kā aicinājums,
izgaismojot Latvijas tiltus,
vienojoties kopīgā talkā
un gaidot mūsu valsts 90.
dzimšanas dienu. «Jelgavas
Vēstnesis» arī aicina – iedegsimies par savu pilsētu! Turpmāk deviņas nedēļas līdz pat Latvijas jubilejai vēsturiskās fotogrāfijās piedāvājam iepazīt Jelgavu: kā
tā augusi, mainījusies, attīstījusies 90 gadu laikā.
Galvenie vēsturiskie fakti droši vien daudziem ir
labā atmiņā, taču mēs centīsimies izcelt interesantas
nianses un notikumus, lai iepazītu savu pilsētu vēl
labāk. Šoreiz pirmais vēsturiskais posms – no 1918.
līdz 1928. gadam.
P.S. Varbūt arī jūsu ģimenes albumā saglabājušās
interesantas vēstures liecības par Jelgavu un jūs
esat gatavi tajās dalīties?! Fotogrāfijas gaidīsim
redakcijā Svētes ielā 33, 211. kabinetā, tālrunis
63048801, vai aicinām tās iesūtīt pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.

1919. gadā pulkvedis Bermonts-Avalovs ar savu štābu Jelgavā.

Zīmīgākie notikumi
Jelgavā no 1918.
līdz 1928. gadam

• 1918. gads – turpinās Pirmais pasaules karš, Jelgavā vācu okupācija.
• 1919. gada 8. janvāris – 18. marts
– padomju vara (P.Stučka) Jelgavā.
• 1919. gada 3. – 7. janvāris – Jelgava
dažas dienas ir pagaidu valdības mītne, Latvijas «galvaspilsēta».
• Līdz 1919. gada martam – padomju
vara Jelgavā. Sarkanais terors.
• 1919. gada novembris – vācu
karaspēks, fon der Golcs un krievu
baltgvardi grāfa Bermonta-Avalova
vadībā Jelgavā, bermontiāde, Jelgavas
atbrīvošana, postījumi, upuri, piemiņas vietas Meža kapos.
• 1920. gads – pirmās Jelgavas domes
vēlēšanas. Fridrihs Vesmanis kļūst par
pilsētas galvu, bet 1922. gadā – par
pirmo Saeimas priekšsēdētāju.
• 1925. gads – sāk būvēt tiltu pār
Lielupi.
• 1926. gads – atklāj Latvijas pirmo
cukurfabriku.
• 1927. gads – uzceļ Jelgavas Kurlmēmo skolas jauno ēku, pamatus liek
arī Izglītības ministrs Jānis Pliekšāns
(Rainis).
• 1927. gads – atver Jāņa Čakstes
vārdā nosaukto «Lediņu» bērnu tuberkulozes sanatoriju.

1926.
gadā
pār
Lielupi
uzcelts
jauns
tilts.
1922. gada 2. novembrī Jelgavā viesojas Vācijas modernās
pedagoģijas pārstāvji, kas iepazīstas ar 2. Jelgavas Valsts
vidusskolas pieredzi. Skats no skolas ķīmijas un tehnoloģijas
laboratorijas.

Tieši 80 gadi – tik ilgs bija Latvijas pirmās cukurfabrikas mūžs.
Tāda, lūk, tā uzbūvēta izskatījās 1926. gadā, bet 2006. gadā,
uzsākot restrukturizāciju, to pamazām sāka nojaukt.

Teātris Jelgavā vienmēr bijis slavens, taču izrādās, ka 1928. gadā
šeit uzveda ne tikai teātra izrādes, bet pat operetes – skats no
operetes «Silva» Jelgavas teātrī, režisors J.Zaķis.

Jūs domājat: vienkāršs skats no vilcienu perona, taču – ne gluži.
Izrādās, 1928. gada oktobrī, kad notika 3. Saeimas vēlēšanas,
bija atcelti daži vēlēšanu ierobežojumi un partijas organizēja
savu vēlētāju grupu pārvietošanu no viena vēlēšanu apgabala
uz citu, lai iegūtu vairāk vietu Saeimā. Tā, lūk, grupa Rīgas
lietuviešu dodas uz Jelgavu, lai nodotu savas balsis Kurzemes
vēlēšanu apgabalā.
Šis gaisa tilts
pār Katoļu
ielu uzbūJelgavas galva 1920. gadā
vēts īpašam
– Fridrihs Vesmanis. 1922.
notikumam
Šāds vēlējums izskan, 1927. gadā viņš jau balotējas Saei– 1925. gadā gadu sagaidot.
mas vēlēšanās un kļūst par deJelgavā rit
putātu Saeimā. Tur viņu ievēl
Amatniecības
par Saeimas priekšsēdētāju,
un rūpniecībet vēlāk Vesmanis kļūst par
bas biedrības
sūtni Anglijā.
30. gadu
jubilejas
izstāde.
Jelgavā varēja
mācīties dažādus arodus. Ne
viena vien meitene izvēlējās
Nettelhorstas
šūšanas un
rokdarbu
skolu. Šādi
posušās, 1925.
gadā meitenes
svinēja kursu
beigšanu.

Mušu mire jeb
«Mušmire»
– 20. gados
lielisks līdzeklis cīņā pret
mušām.

Jā, jā – tās ir elektriskās
lokšķēres, ar kurām dāmas jau 20. gados ieveidoja savas frizūras.

1925. gada 1. maijs – Jelgavā notiek plašs sociāldemokrātu
gājiens uz Meža kapiem, lai godinātu pret bermontiešiem
Ierasts skats vēl 1918. gadā – kuģītis «Fortuna» pārvadā Gluži vai savas «Formula 1» sacensības – izrādās, 1925. gadā kritušos karavīrus.
pasažierus no Jelgavas uz Rīgu un atpakaļ. 1919. gadā tas īpaši populāras bijušas automašīnu sacīkstes pa Latviju, kas
tika pārdots «uz Krieviju» un pats savā gaitā pa Baltijas jūru piestāja arī Jelgavā. Ātrumsacīkšu un izturības braucienā 1.
Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
vietas un godalgas ieguvušas «Fiat» mašīnas.
caur Petrogradu un Ladogas ezeru nokļuva līdz Volgai.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu

6., 7. lpp
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Garāžas pilsētas seju nerotā
 Zane Auziņa

Desmitiem, simtiem un pat tūkstošiem kvadrātmetru gan
pašā pilsētas centrā, gan vairāk nomalēs, taču, no stratēģiskā pilsētplānošanas viedokļa, joprojām ļoti izdevīgās un
dzīvojamai vai komercapbūvei piemērotās vietās Jelgavā
cita citai līdzās slejas garāžas. Būves, kas padomju gados
pašu rokām celtas, pilsētā joprojām ir aktuālas, un, kamēr
ir neskaitāmi cilvēki, kas garāžu pēdējos gados izmanto
vien kā vecu mantu noliktavu, netrūkst arī tādu, kas te jau
gadu desmitiem pieraduši ik vakaru novietot savu mašīnu.
Loģiski, pirmie atzīst, ka perspektīvā garāžas pilsētā pazudīs – zeme zem tām ir pārāk vērtīga, lai to izmantotu tikai
mašīnas novietošanai. Taču, protams, šim uzskatam ir arī
sīvi pretinieki, kas uzskata – lai nu kas, bet garāžas noteikti
būs vajadzīgas vienmēr. «Jelgavas Vēstnesis» skaidro, kas
un kādiem mērķiem īsti izmanto garāžas, un pēta, vai
perspektīvā to vietā varētu parādīties kas cits.
Jelgavas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte atzīst, ka pilsētā netrūkst
piemēru, kur garāžas izbūvētas
teritorijās, kas būtu izmantojamas
stratēģiski vērtīgāk. Tā centrā atrodas padomju gados būvētā garāžu
rinda Mātera un Rūpniecības ielas
krustojumā, vēl viena garāžu rinda
– Sudrabu Edžus ielas daudzdzīvokļu namu pagalmā, arī starp
daudzstāvu mājām Pasta ielā, pie
autoostas, plašā pagalmā starp
Akadēmijas un Katoļu ielas namiem

Ir dzestrs, bet saulains
darba dienas vakars. Iedzīvotāji atgriežas mājās, daudzi steidz ātrāk
piebraukt auto pie nama,
maksimāli tuvu ieejas
durvīm, un dodas iekšā,
lai jau pēc minūtes kurpes
nomainītu pret čībām un
ļautos atpūtai. «Cilvēks
pēc savas būtības ir slinks
– kā nekā tieši slinkums
ir arī attīstījis progresu,
tāpēc šāda rīcība ir tikai
normāla, bet kaut kāda
staigāšana uz garāžu,
vēl jo vairāk, ja nezini,
kāds rīt no rīta būs laiks,
ir aizejoša parādība. Nu
negribas man no rīta celties 20 minūtes agrāk, lai
ietu uz garāžu. Ja nu vēl
līst un notīrītās kurpes
atkal ir nobristas dubļos?
Labāk es nospļaujos par
it kā lielāku drošību, ko
sniedz garāža, un atstāju
mašīnu pie pašas mājas
– nav jau tik traki, ka tie
zagļi to vien darītu, kā
manu mašīnu vaktētu,
turklāt it kā jau arī policija patrulē, tāpēc jūtos
pietiekami mierīgi. Ko
darīšu, ja mašīnai pa nakti kaut kas tomēr notiks?
Saukšu apdrošinātājus,
lai tiek skaidrībā,» noteic
Armands, kurš, lai arī ir
garāžas īpašnieks, vairs
lāgā nespēj atminēties
dienu, kad tajā pēdējo
reizi novietota mašīna.
Viņam garāža šodien drīzāk ir noliktava, kur glabāt dažādas mantas, kam
dzīvoklī vietas vairs nav.
Gatavojot šo materiālu,
«Jelgavas Vēstnesis» saskārās ar neskaitāmiem
Armandam līdzīgiem garāžu īpašniekiem, kas vai
nu slinkuma un paražu
maiņu, vai vēl kādu citu
iemeslu dēļ savas garāžas
neizmanto pēc to sākotnējā mērķa. Viņi uzskata, ka
mūsdienās garāžas ir zaudējušas savu nozīmīgumu
un agrāk vai vēlāk tās
izzudīšot, dodot vietu kādām vērtīgākām būvēm.

un vēl citur. Bet, ja šeit parasti ir
runa vien par vairākiem desmitiem
kvadrātmetru, kur izbūvētas, maksimums, četrdesmit garāžas, tad
pilsētā netrūkst arī vietu, kur tās
aizņem jau nopietnākas platības. Tā
milzīgs garāžu kooperatīvs atrodas
Rūpniecības ielā starp Tērvetes
un Filozofu ielu. Te garāžu skaits
mērāms simtos, tāpat kā simtos
skaitāmas arī garāžas Loka maģistrālē, Meiju ceļa un Atmodas ielas
apkaimē un vēl citviet. Raugoties
uz reālo situāciju, kad pilsēta aug un

meklē jaunas vietas, kur izvērsties, izpildījumā vairs nav iedomājama:
šķiet, loģiski būtu pārdomāt arī to «Tāpat kā agrāk, arī šodien ir sateritoriju izmantošanu, ko aizņem protams, ka garāža tiek izbūvēta
garāžas. Taču, lai arī pašvaldība pie privātmājas, taču vērtīgas zemes
te varētu vēlēties redzēt cita veida atdošana veselas garāžu rindas
apbūvi, G.Osīte atzīst, ka tās ir celtniecībai šķiet izšķērdība. Šodien
tikai vēlmes, kurām tuvākajā laikā daudz racionālāk būtu, piemēram,
piepildīties nebūs
daudzstāvu autolemts. «Lielāko- Cik maksā?
stāvvietas būvnieties garāžas ir pri- Saskaņā ar sludinājumos pieejamo cība, kas teritorivāts īpašums – tās informāciju garāžas pārdošanas cena jas ziņā aizņemtu
visas savulaik tika – no 1000 līdz 8000 latu.
mazāk platības,
privatizētas un Garāža ar bedri un papildus nolikta- taču varētu būt
tagad atrodas in- vas telpām – sākot no 4000 latu.
vēl daudz ietilpīPārdošanā ir arī pārvietojamas medividuālu īpašniegāka. Tādu faktistāla garāžas. Cena – no 500 līdz
ku vai īpašnieku 600 latiem.
ki mēs arī varētu
apvienību – ko- Garāžas īre mēnesī – 20 – 30 lati.
vēlēties daudzviet
operatīvu – rīcībā. Atsevišķos gadījumos, ja garāža ir šā brīža garāžu
Pat ja mēs vēlētos, īpaši labā stāvoklī, tai ir bedre un rindu vietā līdzās
piemēram, plašajā vēl kādas papildus ērtības – 50 lati dzīvojamo māju
Rūpniecības ielas mēnesī.
apbūvei. Taču to
garāžu kooperatīīstenot var tikai
vā redzēt dzīvojamo māju apbūvi, paši garāžu īpašnieki. Ņemot vērā
neesam tiesīgi «lauzties» privātā viņu lielo skaitu, ir grūti iedomāties,
teritorijā un ko mainīt. Tāpat arī ka visi īpašnieki patiesi varētu viegarāžu vietā Rūpniecības un Mā- noties par savu garāžu nojaukšanu
tera ielas krustojumā varētu būt un kāda vērtīgāka objekta būvnieizbūvēta dzīvojamā māja, taču arī cību. Tādēļ pašlaik garāžas ir būves,
te mēs iejaukties nedrīkstam,» si- kas mūsu pilsētā ir, un jārēķinās, ka
tuāciju raksturo Pilsētplānošanas tās šādā vai tikai nedaudz uzlabotā
pārvaldes vadītāja. Viņa atzīst, ka skatā saglabāsies tik ilgi, kamēr
garāžas ir padomju laiku iezīme būs kāds, kas tās izmanto. Zinot,
un to celtniecība mūsdienās šādā ka vecāka gada gājuma cilvēkiem,

kas paši nereti ir piedalījušies savas
garāžas būvniecībā, šī ēka ir gandrīz
vai svēta lieta, ar ko sarasts, grūti
iedomāties, ka izmaiņas varētu
notikt drīz,» tā G.Osīte.
Savukārt Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļev
čenoks piebilst, ka pilsētas īpašumā
ir palikušas vien dažas garāžas
māju pagalmā starp Akadēmijas,
Lielo, Katoļu un Driksas ielu, kas
savulaik netika nodotas privatizācijai un joprojām iedzīvotājiem tiek
dotas nomā. «Vairākkārt aktualizēts
jautājums par šo namu pagalma
sakārtošanu, tostarp bijusi ideja te
uz garāžām līdzās esošās privātās
zemes būvēt daudzdzīvokļu māju,
taču neviena no iecerēm nav guvusi atbalstu, un ir grūti prognozēt,
kad situācija varētu mainīties,»
teic V.Ļevčenoks. Arī viņš atzīst,
ka pašvaldība ir ieinteresēta īstenot projektus, kas ne vien ļautu
funkcionāli lietderīgāk izmantot
zemi, bet arī pilsētas seju vērstu
pievilcīgāku, taču bez iedzīvotāju
atbalsta to panākt nav iespējams.
Kamēr pilsētnieki vēlēsies redzēt
un izmantot garāžas, tās te paliks
– lai arī cik grandiozi, pievilcīgi un
skaisti būtu projekti par šo teritoriju
izmantošanu citiem mērķiem.

Vasīlijs
Bļindjuks
pats cēlis
savu garāžu, kas
nu kalpo
par drošu
vietu,
kur gan
mašīnu
novietot,
gan arī
remontēt.
Šīm domām gan ir ne mazums
pretinieku, kas pārliecināti, ka
var sabrukt mājas un tilti, var
būvēt jaunus dzīvojamo māju
mikrorajonus un autostāvvietas, taču garāžas, kas lielākoties
ir pašu rokām celtas, nekur
nepazudīs. Viens no lielākajiem
garāžu kooperatīviem Jelgavā
ir «Lada RAF», kas apvieno
gandrīz 500 garāžu Loka maģistrālē. Turpat līdzās darbojas
arī garāžu kooperatīvs «Temps
A», kura saimniecībā ir ap
200 garāžu. Tās visas būvētas

septiņdesmito gadu beigās, un
lielākoties šajās garāžās turpina saimniekot tie paši cilvēki,
kas kādreiz savām rokām pēc
darba tās cēla. Raugoties uz
tolaik pamatīgi mūrētajām
garāžām, no kurām apmēram
puse ir divstāvīgas – ar kārtīgu
remontbedri un pieliekamā
telpu, to īpašnieki joprojām ir
lepni un garāžu vērtē kā vienu
no vērtīgākajiem īpašumiem,
bez kura dzīve šķiet gandrīz vai
neiedomājama.
Vasīlijs Bļindjuks ir viens no

nepieciešams nepilns gads.
«Turklāt strādājām mēs kārtīgi.
Vai tu redzi te kaut vienu plaisiņu, kaut vienu šķību sienu?»
vērojot savu bagātību, lepns ir
Vasīlijs. Viņš uzsver, ka kopš
laika gala radis pats remontēt
savu mašīnu un bez garāžas
tas nebūtu iedomājams. «Padomājiet pati, braukt uz kaut
kādu servisu un maksāt milzu
naudu par to, ka tur kaut kāds
«zaļš gurķis», kas no motoriem
un mašīnām nesaprot ne tik,
cik melns aiz naga, tagad ņems
un remontēs manu mašīnu. Tas
taču ir absurds! Es savu mašīnu
pazīstu un vislabāk zinu, kas tai
vajadzīgs, tāpēc dot to kādam
citam nenāk ne prātā. Garāžā
man ir vesela saimniecība,
kur orientējos vēl labāk nekā
savā kabatā, turklāt zinu, ka
te mašīna vienmēr būs drošībā
un siltumā. Nevaru iedomāties,
ka kāds pēkšņi izdomātu manas
garāžas vietā sev daudzdzīvokļu
māju uzcelt – būt nekas tāds
nevar!» gandrīz vai sadusmojies
noteic Vasīlijs un turpina uzsākto mašīnas remontu.

Drošība un patīkama pastaiga
Drošība, par kuru, starp citu,
ikviens, jau ienākot garāžu
kooperatīvā, var pārliecināties
pie vārtiem, kurus rotā kārtīga
brīdinājuma zīme ar uzrakstu
«Nikns suns» (tiesa, ar piebildi,
ka arī niknajam sunim ir darba
laiks tikai no pulksten 24 līdz
5 rītā), ir arī galvenais iemesls,
kādēļ ik dienu uz garāžu savu
mašīnu «dzen» Natālija Fiļipova. «Es garāžu dabūju mantojumā no saviem vecākiem. Zinu,
ka savulaik mamma stāvēja
pamatīgā rindā, lai pie tādas
tiktu, un tur bez ķīviņiem neiztika, taču mamma sagādāja
garāžu gan man, gan arī brālim.
Sākumā jau bija tā doma, ka pie
mājas mašīnu likt ērtāk, bet,
redzot tos pārpildītos pagalmus, kur brīvu vietu pēc darba
nemaz nav tik vienkārši atrast,
un zinot par zagļiem, tomēr
izvēlos garāžu. Viss sākās ar to,

ka mašīnai bija bojāta centrālā
atslēga, tādēļ sākumā uz garāžu
braucu teju piespiedu kārtā, bet
tagad tā kļuvusi par ikdienu.
Tās 10 – 15 minūtes, ko pavadu,
staigājot no garāžas līdz mājai,
mani pat iepriecina. Darbā visu
dienu sēžu, pēc tam vēl braucot
mājās sēžu – šādi vismaz man
ir iemesls izstaigāties. Un, ja
ārā labs laiks, tad tas patiesi
rada prieku,» pārliecinoši teic
Natālija. Viņa gan atzīst, ka
lielākās mocības esot no rītiem,
kad reizēm sanāk pamosties vēlāk un ar skaudību noskatīties
uz kaimiņiem, kas, izejot no
mājas, uzreiz iekāpj mašīnā,
taču arī tad neesot nemaz tik
slikti, ja ir iespēja «piespiedu
brīvprātīgā kārtā» pastaigāties
un sakārtot domas darbam.
Viņa pārliecināta, ka garāža ir
vērtība, kas būs aktuāla arī pēc
desmit, divdesmit vai trīsdes-

Natālija
Fiļipova
uzskata,
ka garāža,
pirmkārt,
sniedz
drošību,
otrkārt, arī
prieku par
pastaigu,
uz kuru
citādi viņai
būtu grūti
saņemties.
mit gadiem. «Es varu saderēt
– ja ieliktu sludinājumu, ka
pārdodu savu garāžu, man tūdaļ pieteiktos simtiem pretendentu. Mašīna tomēr ir vērtība,
bet garāža šo vērtību palīdz
saglabāt, un esmu droša, ka to
novērtē ne vien vecāka gada

«Garāža mašīnu vairāk
bojā, nekā dara tai labumu – ziemā uz ceļiem
uzkaisītais sāls normāli uz
ielas aukstumā atstātai
mašīnai nekādu skādi
nedara. Kamēr garāžā tā
atkūst, un sāls izraisa korozijas veidošanos. Tāpat
kā problēmas var radīt
mitrums mašīnas salonā,
tādēļ labāk mašīnu tomēr
ir atstāt ārā,» tāda ir daudzu autovadītāju pārliecība. «Jelgavas Vēstnesis»
sazinājās ar vairākiem
automašīnu tirgotājiem
un remontētājiem, lai
noskaidrotu, cik patiesa
tā ir.

Vai garāžas
pazudīs?

Foto: Ivars Veiliņš

Bedrē zem mašīnas – kartupeļi un marinēti gurķi

Pašu rokām celtas, kā izlolots bērns
tiem simtiem vīru, kas pirms
apmēram 30 gadiem ik vakaru
pēc darba varenajā rūpnīcā
RAF steidzās uz būvlaukumu
pie Loka maģistrāles. Tur līdzās dzīvojamam masīvam, ko
straujos tempos cēla padomju
vara, strādnieki paši savām
rokām mūrēja garāžas. «Kā
šodien atceros, ka katru dienu
pēc darba nācu uz būvlaukumu
un cēlu šo pašu garāžu. Darbs
ik dienu te ritēja no pulksten
pieciem vakarā līdz pat desmitiem vienpadsmitiem, bet
reizēm vēl vēlāk. Es biju viens
no čaklajiem, kas patiesi savu
garāžu uzmūrēja, bet netrūka
jau mums arī slaistu, kas lāgā
uz būvbedri nākt negribēja.
Viņiem bija tādas tiesības,
taču par to bija jāmaksā trīs
rubļi stundā. Šo naudu sadalīja
tiem cilvēkiem, kas slinko vietā
mūrēja. Tā nu arī man sanāca,
ka pats savu garāžu uzcēlu
ne tikai par velti, bet pat ar
zināmu peļņu – būvmateriāli
un darbs atmaksājās,» stāsta
Vasīlijs, piebilstot, ka vienas
garāžu rindas uzsliešanai bijis

Sniedz priekšrocības,
taču var arī kaitēt

gājuma cilvēki, kas kādreiz
paši cēluši garāžas vai stāvējuši
garās rindās pēc tām, bet arī
jaunie – kā es,» noteic Natālija,
piebilstot, ka savu garāžu gan
viņa pārdotu tikai gadījumā,
ja mainītu dzīvesvietu, bet tas
plānots neesot.

Par to, ka garāža tiek izmantota kā īsts pagrabs, kur vieta
paredzēta gan kartupeļiem un
āboliem, gan arī marinētiem
gurķiem un tomātiem, vecām,
bet ne līdz galam nolietotām
mēbelēm, riepu novietošanai
un kam tik vēl ne, var pārliecināties daudzviet. Ikviens no
garāžu saimniekiem, ko uzrunājam, nebeidz slavēt garāžas
priekšrocības un pārliecināti
teic, ka garāža noteikti būs
vajadzīga visos laikos. Bažas
par to vieš vien Vladimirs. Viņš
pats savu garāžu ir izremontējis
gandrīz vai atbilstoši visiem
Eiropas Savienības standartiem
Vladimirs zina daudzus draugus, kas kļuvuši pārāk slinki, lai mēro- un katru dienu to izmanto gan
tu ceļu līdz garāžām, taču viņš pats savējo izmanto gan mašīnas mašīnas novietošanai, gan arī
novietošanai pa nakti, gan arī remontiem. Vladimirs pārliecināts, remontiem. Taču zina daudzus
ka garāžas nekur nepazudīs.
savus draugus, kas joprojām ir

Nekur nepazudīs
Sergejs, ko «Jelgavas Vēstnesis»
sastop pie garāžas Rūpniecības un
Mātera ielas krustojumā, atzīst,
ka te vieta ir ideāla – mājas divu
minūšu attālumā, tādēļ garāža esot
zelta vērtē. Bet to, ka kāds varētu
iedomāties šeit uzcelt veikalu,
dzīvojamo māju vai daudzstāvu
garāžu, viņš kategoriski noraida kā
pilnīgi neiespējamu lietu. «Te katra
garāža pieder savam saimniekam.
Mēs visi agrāk esam sīvi cīnījušies,
lai pie garāžas tiktu, un neticu, ka
kādreiz tās kāds varētu iedomāties
nojaukt. Tās visas ir aizsargātas
ar privātā īpašuma tiesībām, mēs
nekādu jandāliņu nepieļausim
– mašīnai tāpat kā cilvēkam vajag
jumtu virs galvas,» noslēdzot saru-

nu, piebilst Sergejs.
Savukārt Rihards, kas ir viens no
tiem jelgavniekiem, kas jau gadiem
no pašvaldības īrē garāžas pašā pilsētas centrā – pagalmā starp Lielās,
Akadēmijas, Katoļu un Driksas ielu
namiem –, teic, ka vēl labāku vietu
savai mašīnai viņš nevar iedomāties. Turklāt te arī vienmēr ir vieta,
kur nolikt medībās gūtos ragus un
citas saimniecībā vajadzīgas, bet
ne intensīvā izmantošanā paredzētas lietas. Viņš atzīst, ka ne reizi
vien pār garāžām kā draudu ēna
parādījusies ziņa par kāda jauna
projekta realizāciju, kas šajā vietā
paredz uzbūvēt māju, bet garāžas
nojaukt. Taču katru reizi iedzīvotāji šādai iecerei nav piekrituši, tādēļ

garāžu īpašnieki, taču kļuvuši
pārāk slinki, lai to izmantotu.
«Viņi paši tā arī saka – iet uz
garāžu slinkums, tāpēc mašīnu
atstāj pie mājas, kaut tur arī
bijis ne viens vien gadījums,
kad mašīnai tiek izsists stikls.
Man tas braucamais tomēr ir
svarīgāks, tāpēc arī izmantoju
garāžu. Neticu, ka kādreiz visi
varētu kļūt slinki, kā dēļ garāžas zaudētu savu lomu. Vienmēr
būs slinkie, kas maksā divreiz,
un mazliet mazāk slinkie, kas
par drošību parūpējas un, vienreiz par garāžu samaksājuši,
papildus tēriņos neiedzīvosies,»
noteic Vladimirs, atgriežoties
savā tīri izremontētajā garāžā,
kur pašlaik tiekot pielabota viena no pārdošanai paredzētajām
mašīnām.

Sergejs, kura
garāža atrodas
Rūpniecības un
Mātera ielas
krustojumā,
atzīst, ka tā
ir zelta vērtē,
un viņš nespēj
iedomāties, ka
kāds garāžu
vietā sadomātu
celt veikalu vai
dzīvojamo māju.
garāžas arī saglabātas. «Var jau
būt, ka kādreiz pienāks diena, kad
šīs garāžas pilsētā patiesi nojauks,
lai celtu daudzdzīvokļu māju, bet
tad ir jāgaida vismaz vienas paaudzes nomainīšanās. Vecie nekad
nepiekritīs atteikties no garāžām,
tādēļ pagaidām arī es par savu

esmu drošs,» tā Rihards, kurš, lai
arī piekrīt, ka lielākoties garāžas
tomēr ir padomju laiku palieka un
mūsdienās tādu celtniecība nebūtu
iedomājama, vienlaikus norāda, ka
arī bez tām šodienas pilsētu, kas
pārpildīta mašīnām, būtu grūti
iedomāties.

Stāvlaukums izmaksātu dārgāk
Garāžās Rūpniecības ielā darbojas vairāki kooperatīvi. Tiesa,
atšķirībā no iepriekš minētā kooperatīva «Lada RAF» Rūpniecības
ielā kooperatīvu princips ir pārstājis
darboties un šeit katrs atbild vairāk
pats par sevi. Tāpat kā nav šeit arī
nekādas apsardzes, bet par to, ka
kādreiz tāda bijusi, liecina vien ik pa
pārdesmit metriem uzceltās sargu
būdiņas, kas uz paaugstinājuma
sniedz skatu pāri visai teritorijai,

taču vairs nav apdzīvojamas. Garāžās gan cilvēki turpina rosīties.
Tur sastaptais Gunārs stāsta, ka
garāžu iegādājies pirms apmēram
desmit gadiem un, lai arī ceļš no
mājas līdz garāžai nav nekāds
smalkais – greideris te parādās reti
–, turklāt arī līdz mājām ir gabaliņš,
ko iet, viņš garāžu izmanto un
pirkumu nenožēlo. «Pagalmiem
regulāri «uzlido» zagļi, huligāni vai
vienkārši narkomāni, kas mašīnai

izsit stiklu, izrauj magnetolu vai
nolauž spoguli. Kam man liekas
galvassāpes un raizes?» retoriski
jautā Gunārs. Viņš gan atzīst, ka
savulaik bijusi doma par mašīnas
novietošanu maksas stāvlaukumā,
taču šī ideja atmesta kā pārāk dārga
un neracionāla. «Stāvlaukumā es
maksāju tikai par to vienu mazo
zemes pleķi, uz kura stāv mašīna.
Tai nav nekādas drošības, un, zinot,
kā mūsdienās mēdz braukt jaunie

šoferi, kas ne tikai braucot atpakaļgaitā, bet arī virzienā uz priekšu ir
spējīgi uz tik tizliem manevriem, ka
bail, labāk es tomēr lieku mašīnu
garāžā. Turklāt par stāvlaukumu
man būtu jāmaksā vismaz 20 – 30
lati, bet garāža ir bez maksas,»
galvenās priekšrocības min Gunārs,
piebilstot, ka garāža ir ļoti laba
vieta, kur novietot dažādas mantas,
kas vēl ir vajadzīgas, taču dzīvoklī
aizņem lieku vietu.

Automašīnu «Peugeot» salona
vadītājs Guntis Ribaks atzīst, ka
jauno automašīnu pircējiem netiek
ieteikts automašīnu turēt garāžā
un, lai arī tā var sniegt priekšrocības, nepareiza jeb pārāk silta garāža
patiesi mašīnai var kaitēt. «Garāža
tomēr mašīnu pasargā no vides kaitīgās ietekmes – galvenokārt saules,
kas karstā laikā bojā tās krāsu.
Taču, izvēloties garāžu, cilvēkam
jābūt uzmanīgam. Pats lielākais ļaunums, ko cilvēks savai mašīnai var
izdarīt, ir ziemā to novietot apsildāmā garāžā. Tādā, mašīnai atkūstot,
atkūst arī sāls, kas izkaisīts uz
ceļiem, attiecīgi uz virsbūves sākas
reakcijas, kas beidzas ar rūsu. Taču,

ja garāžā temperatūra ir līdzīga tai,
kāda valda ārā, šo bojājumu nav, un
faktiski mašīnu var droši atstāt,»
stāsta G.Ribaks, piebilstot, ka šādi
cilvēks arī aiztaupa sev darbu, kas
no rīta ziemā vajadzīgs, lai mašīnu
notīrītu no sniega un atkausētu
braukšanai.
Viņam piekrīt arī SIA «Intranserviss» automašīnu pārdošanas
vadītājs Juris Līcis, kurš pirmām
kārtām aicina cilvēkus neturēt
mašīnu apsildāmā garāžā. «Šo gadu
laikā gan man nav nācies saskarties
ar gadījumiem, kad tieši apsildāmas
garāžas dēļ automašīnai būtu sākusies korozija – jaunām automašīnām
ir arī pretkorozijas garantija uz 12
gadiem –, taču vecākām mašīnām,
kā arī tām, kas ir iepriekš cietušas
avārijās un remontētas, tā ir patiesi
aktuāla problēma,» stāsta J.Līcis.
Bet kā otru būtisku problēmu saistībā ar garāžām viņš min ventilācijas
trūkumu: «Parasti padomju gados
celtajās garāžās ventilācijas vai nu
nav vispār, vai tā ir minimāla. Ja
šādā garāžā ziemā tiek iebraukta
mašīna un tai paliek aizvērti visi
logi, pastāv augsts risks, ka, spēkratam atkūstot, salonā veidosies
kondensāts un pārāk liels mitrums,
kas var izraisīt pelēšanu.» Viņam
piekrīt arī SIA «Intranserviss» servisa pieņēmējs Indulis Puriņš, kurš
uzskata, ka mašīnai labākie apstākļi
tomēr ir ārā. «Ideālā variantā mašīnu var atstāt ārā zem nojumes, kas
pasargās no nokrišņiem. Tie arī ir

Garāžu savas mašīnas novietošanai
iesaka izvēlēties policija, kas atzīst,
ka zādzību skaits no garāžām ir
niecīgs salīdzinājumā ar kopējo
zādzību skaitu.
Jelgavā 2008. gadā
līdz septembrim
• Nozagtas 28 automašīnas, garāžā
nav bijusi neviena no tām
• Apzagtas 54 automašīnas, garāžā
novietota bijusi viena
Jelgavā 2007. gadā
līdz septembrim
• Nozagtas 54 automašīnas, no
garāžas – trīs
• Apzagtas 120 automašīnas, garāža nav bijusi neviena

nepatīkamākā lieta, kas ik rītu ziemā liek mašīnu tīrīt no sniega, taču
citādi aukstums tai nekaitē. Bet
garāžā mitrums un sāls izprovocē ne
vien korozijas veidošanos un iespējamās problēmas ar pūšanu salonā,
bet arī elektronikas apsūbēšanu,
kas jau var beigties ar nopietniem
remontiem,» stāsta I.Puriņš. Viņš
vien atgādina, ka, turot mašīnu
ārā, cilvēkam ziemā jāparūpējas par
to, lai akumulators būtu uzlādēts
un degviela bākā būtu laba, citādi
aukstums spēkratam nekaitē.
Tiesa, visi speciālisti atzīst, ka garāža joprojām ir labākais veids, kas
palīdz mašīnu pasargāt no zagļiem,
un tieši tā dēļ arī cilvēki varētu izvēlēties garāžu, vien jāparūpējas, lai
tā nebūtu apsildāma – tā ir «ekstra»,
ko novērtē cilvēks, ne spēkrats.

Pieprasījums lielāks par piedāvājumu
Garāžu kooperatīva «Lada
RAF» vadītājs Valērija atzīst, ka
vai ik dienu kooperatīvā iegriežas
pa kādam cilvēkam, kas vēlas
iegādāties garāžu. «Pieprasījums
pēc garāžām ir nesalīdzināmi
lielāks nekā piedāvājums. Tikai
retu reizi pie sludinājuma dēļa
parādās pa kādam paziņojumam
par garāžas pārdošanu, taču tie
ātri pazūd. Turklāt arī tos liek vai
nu cilvēki, kas maina dzīvesvietu,
vai arī tādi, kas savulaik sapirka
sev vairākas garāžas un tagad
mēģina ar tām nopelnīt – līdzīgi,
kā tas pirms kāda laika bija ar dzīvokļiem. Tiesa, arī garāžām tagad
cenas ir kritušās un tās pārdot
īsti lielas jēgas nav – ja nu vienīgi
kādam ļoti vajag naudu. Bet citādi
garāžu labāk ir iznomāt,» stāsta
Valērijs. Viņš apstiprina, ka lielākā daļa garāžu īpašnieku gan
joprojām ir bijušie rūpnīcas RAF

Garāžu
kooperatīva «Lada
RAF» vadītājs Valērijs
pārliecināts,
ka garāžas
nav aizejoša
vērtība – tās
meklē gan
jaunie, gan
arī vecie.
darbinieki, kas pašu rokām tās
arī cēluši. Kooperatīvā esot divu
veidu garāžas: šikākas ar bedri
un papildus noliktavas telpu, kā
arī vienkāršākas – bez bedres.
Taču kā vienas, tā otras cilvēki
izmantojot ne vien mašīnas novietošanai, bet arī to remontiem,
tā apgāžot uzskatu, ka mūsdienās
cilvēki paši vairs neprot mašīnas

remontēt. «Ir cilvēki, kas šeit var
darboties caurām dienām. Viņi
vienmēr atrod vēl kādu lietu, ko
mašīnai uzlabot, «uzprišināt»,
un patiesi rūpējas par savu braucamo, ne tā, kā tie slaisti, kas
pieraduši mašīnu turēt maksimāli «tuvu pakaļai», liekot to arī
«zem zīmēm» un pagalmos zaļajā
zonā,» spriež Valērijs.

«Mājas» volgai un fordiņam
Remontējot savu fordiņu, garāžu
kooperatīvā «Lada RAF» sastopam
arī Leonīdu Romčenkovu, kurš
tāpat savulaik pats būvējis garāžu.
Viņš stāsta, ka pirmā mašīna, kas
lepni iebraukta jaunuzceltajā garāžā 1978. vai 1979. gadā – precīzais
gadskaitlis vairs nestāvot prātā
–, bijis «Moskvič». «Tā bija ļoti laba
un tiem laikiem lieliski piemērota
tautas mašīna, bet vēlāk tiku pie
mikroautobusa RAF, kurš, protams,
arī stāvēja garāžā. Pēc tam te vēl
stāvēja mana vecā volga, bet nu jau
krietnus gadus tā vietu garāžā atdevusi šim te pašam fordiņam. Visas
manas mašīnas bijušas ļoti labas,
paša rokām remontētas un vienmēr
labā kārtībā uzturētas. Protams, bez
garāžas tās tik labi nebūtu izdevies
uzturēt, tāpēc ne mirkli nenožēloju
tās darba stundas, kas pavadītas,
garāžu ceļot, un arī šodien to nevienam neatdotu,» stāsta Leonīds. Viņš
klāsta, ka arī tagad paša spēkiem
turpat garāžā maina dzinēju – vecais
esot sācis «streikot», toties jaunais

mašīnai ļaušot kārtīgi rūkt vēl
krietnus gadus. «Šeit mums ir ērti,
silti, turklāt ir gādāts par apsardzi.
Neesmu dzirdējis nevienu gadījumu,
kad kāds būtu mēģinājis uzlauzt un
sabojāt kādu no garāžā noliktajām
mašīnām, kamēr pagalmā – ak, dies’!
– cik bieži redzami izgaņģēti stikli
un nozagtas magnetolas. Es labāk
samaksāju tos dažus desmitus latus
sargam un guļu mierīgi, zinot, ka ar
auto viss ir kārtībā,» savu pozīciju
pamato Leonīds. Viņš piebilst, ka arī
ceļš no garāžas līdz mājām neesot tik
Leonīds
Romčenkovs,
kura moskvičs,
tad mikroautobuss RAF, volga
un nu arī fords
tiek turēts garāžā, pārliecināts,
ka, atstājot uz
ielas, mašīna
daudz ātrāk
zaudē skatu.

briesmīgi garš, lai to nenostaigātu,
bet, ja slinkums pavisam mācas
virsū, viņam esot arī divritenis.
«Un es jums pateikšu vēl ko – tie
kungi baltās apkaklītēs var runāt
visādas lietas par to, ka garāža nav
vajadzīga, tās ir pilnīgas muļķības.
Te taču vīrietis arī no sievas var uz
mirkli atpūsties, ja viņai «melnie
uznākuši», vai vienkārši ar večiem
satikties un dzīvi pārrunāt... Ne
jau visiem patīk makšķerēt,» vienu
no garāžas valdzinājumiem atklāt
Leonīds.
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Pirmdiena, 22.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 612.sçrija.
9.25 «Lai dzîvo bçrni 4». Dokumentâla filma.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 352.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Salaca.
12.45 «Ielas garumâ». Tempïa, Ïermontova,
Olgas un Lavîzes ielas.*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Reþisors E.Freibergs.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Kinostudija»; «Mazulis».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 17. un 18.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 612.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4863.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 353.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 156.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 350.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 156.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 156.sçrija.
18.40 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Maskavas ACSK – Rîgas Dinamo.
Tieðraide.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.25 «112 hronika».
21.40 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».*
22.30 «Pazuduðie 3».
ASV seriâls. 15. un 16.sçrija.
24.00 «Çnas zona».*
0.30 «Tavs auto».*
1.00 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 156.sçrija.
1.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 50.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 16.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Klausot sirdij».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 60.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 114.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 16.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 157.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns». Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Diversants» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.

tv programma
22.05 «Zobenzivs». ASV kriminâldrâma. 2001.g.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 5.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 57.sçrija.
2.00 «Domino». Francijas un ASV
kriminâldrâma.
4.15 «Kâpçc tâ gadîjâs». Dokumentâls raidîjums.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 115.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 212.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 62.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75. un 76.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».*
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 16.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 242.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 21. un 22.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 15.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 77. un 78.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriâls. 4.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 4.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 8.sçrija.
0.35 «Riska zona». Raidîjums.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 16.sçrija.
2.05 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 242.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 21. un 22.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 15.sçrija.

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.25 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 19. un 20.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 613.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4864.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 354.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Trîs krâsas. Baltâ».
Francijas, Polijas un Ðveices drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls.
157.(noslçguma) sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 6.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 351.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls.
157.(noslçguma) sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 157.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 6.sçrija.
20.10 Baltijas lîgas spçle futbolâ. Pusfinâls.
Skonto – Rîga. 2.spçle. Tieðraide.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.).*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «OSP studija» (ar subt.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls. Turpinâjums.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Otrdiena, 23.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 613.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4863.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 353.sçrija.

10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*

22.15 «Sporta studija». Tieðraide.
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 157.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 51.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 17.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Paðaizliedzîgâ
mîlestîba». Vâcijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 61.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 115.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 158.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns». Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 LNT Ziòu dienests piedâvâ: «Gruzija.
Dzîve pçc kara». Dokumentâla filma.
22.55 «Mîla pie Gardas ezera 2». Vâcijas
kriminâlmelodrâma. 18. un 19.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
0.50 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 16.sçrija.
1.45 «Renegâts». ASV seriâls. 58.sçrija.
2.35 «Zobenzivs». ASV kriminâldrâma. 2001.g.
4.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 116.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 213.sçrija.

9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 77. un 78.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 145.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 17.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 243.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 23. un 24.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 16.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 79. un 80.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 15.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Zîmes». ASV fantastikas trilleris.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 17.sçrija.
1.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 243.sçrija.
2.30 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 23. un 24.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 16.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «OSP studija» (ar subt.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls. Turpinâjums.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Treðdiena, 24.septembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 614.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4864.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 354.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Leìendu mednieki».

13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Trauki.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 614.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4865.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 355.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*
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LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*

1.55 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 244.sçrija.
2.50 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 25. un 26.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 17.sçrija.

TV5
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 1.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 7.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 352.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 1.sçrija. Lomâs:
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 158.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 7.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 11.sçrija
20.55 «Dienvidjûru dçkaiòi». Francijas
vçsturiska piedzîvojumu filma. 2.sçrija.
22.45 «Nâkotnes parks».
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 158.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 52.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
18.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Lîdz pasaules malai».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 62.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 116.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums». Animâcijas
seriâls. 4.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 159.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns». Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Komisârs Reksis 9».
Vâcijas un Austrijas seriâls. 4.sçrija.
22.05 «Noslçpumu upe». ASV detektîvfilma.
0.35 «Draugi 6». ASV seriâls. 18.sçrija.
1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 59.sçrija.
1.55 «Ârpus aizdomâm». ASV detektîvfilma.
4.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
6.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 117.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 214.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 79. un 80.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 146.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 18.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 244.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 25. un 26.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 17.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 81. un 82.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
22.20 «Brâlis 2» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
1.00 «Medikopters». Seriâls. 18.sçrija.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «OSP studija» (ar subt.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls. Turpinâjums.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.45 «OSP studija» (ar subt.).

Ceturtdiena, 25.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 615.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4865.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 355.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 «Dzintara ceïð. No Bârtas lîdz Vislai».
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.
14.15 «Latvijas dievnami».
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
15.50 «Pie Otto».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 615.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4866.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 356.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sporta ziòas. Laika ziòas.
20.59 «100. pants». Speciâlizlaidums.
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ...
«To vajadzçtu zinât». Dokumentâls
seriâls. 2.sçrija Amerikâòu kalniòi.
22.55 Nakts ziòas.
23.10 «Ðeit un tagad».
23.50 «Manas tiesîbas».*
0.05 «100 g kultûras».

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma».
Venecuçlas seriâls. 2.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 8.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 353.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Smalkâ dâma».
Venecuçlas seriâls. 2.sçrija.

tv programma
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16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 159.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
20.05 «Frizçtavu tîkla menedþeris».
Francijas dokumentâla filma.
21.00 «Raizes». Vâcijas komçdija. 2006.g.
22.35 «Uz meþa takas».
23.05 «Âtruma cilts».
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 159.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.

7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 19.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Sirds vçjâ».
Vâcijas melodrâma. 2007.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 63.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 117.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 160.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns». Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «72 metri» (ar subt.). Krievijas drâma.
22.55 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
261. un 262.sçrija.
0.05 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
2.05 «Jauniòais». ASV detektîvfilma. 1990.g.
4.15 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 118.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 215.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 81. un 82.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 147.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 19.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 245.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 27. un 28.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 18.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 83. un 84.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Godzilla». ASV spraiga siþeta filma.
0.10 «Lasvegasa». ASV seriâls. 4.sçrija.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 19.sçrija.
2.05 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 245.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 27. un 28.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 18.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*

9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Sievieðu lîga» (ar subt.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls. Turpinâjums.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.45 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Piektdiena, 26.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 616.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4866.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 356.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants». Speciâlizlaidums.*
12.20 «Abi labi».*
12.55 «Èaka iela».
LTV iestudçjums. 3. un 4.daïa.
14.05 «Projekts Vizuâlâ Latvija. Cikls Latvijas
pagasti». Meþotnes pagasts.
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 616.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4867.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 357.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 8.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 4.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 3.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 9.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 21.sçrija.
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 354.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 3.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 160.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 20.sçrija.

20.55 «Velnenes». Francijas drâma.
22.30 «Zveja» (krievu val.).
23.00 «24 stundas 4». ASV seriâls. 5.sçrija.
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 160.sçrija.
0.30 «Bikini meitenes». 9.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.

6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
20.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Mîlestîbas uzvara».
Vâcijas melodrâma. 2007.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 64.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 118.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 161.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Neticamâs Latvijas stâsti».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»
TV vakara ðovs.
22.55 V.Dîzela vakars. «Izsitçji».
ASV kriminâltrilleris.
0.45 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.
2.35 «72 metri» (ar subt.). Krievijas drâma.
4.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 119.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 216.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 83. un 84.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 148.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.

13.00 «Medikopters». Seriâls. 20.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 246.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 29. un 30.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 19.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 85. un 86.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 4.raidîjums.
21.20 «Lielâs mammas mâja 2». ASV komçdija.
23.20 «Comedy club» (ar subt.).
0.20 «Brâïi». ASV komçdija. 2001.g.
2.20 «Menessçrdzîgie». ASV ðausmu filma.
3.55 «Smieklîgâkie videokuriozi».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 29. un 30.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Sievieðu lîga» (ar subt.). *
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.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.00 «Zilâs asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.

22.50 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.25 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.10 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Sestdiena, 27.septembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 353.–355.sçrija.
11.00 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.30 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 52.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kur palikuðas
mîïâs». Francijas dokumentâla filma.
13.00 F.Lehârs. «Mana jautrâ atraitne».
Dailes teâtra izrâde.
14.40 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 8.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Latvijas meþa stâsti».
16.15 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 3.sçrija.

17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Reþisors V.Kairiðs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Skudriòa Tipa».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 2006.g. 1.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 21.sçrija.
22.05 Kuldîgas mistçrijas Gadu durvis, laiku vârti.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Smçíçt». Francijas komçdija. 1993.g.

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 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
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».*
13.05 «TV motors».
13.35 «Dabas taka».
14.05 «Frizçtavu tîkla menedþeris».
Francijas dokumentâla filma.
15.05 «Futbola suns». Mâkslas filma.
16.50 «Tavs auto».
17.25 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 7.filma.
18.20 «Raizes». Vâcijas komçdija. 2006.g.
19.55 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.25 «Strana.LV» (krievu val.).
20.55 «Likumîgais skolotâjs».
Krievijas melodrâma.
22.30 Starptautiskâs dþudo sacensîbas
Golden Score.
0.30 «Bikini meitenes». 10.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska». Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 101.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Princis un ubaga zçns».
ASV ìimenes komçdija.
12.25 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.10 «Boriss un Nataða».
ASV piedzîvojumu komçdija.
17.00 F-1 Singapûras Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
18.05 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 91.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese».
22.10 «Dusmu bumbas».
ASV piedzîvojumu komçdija.
24.00 «Amerikâòu sievas vientulîba».
ASV melodrâma.
1.50 «Klikt 5». ASV erotiska filma.
3.40 «Izsitçji». ASV kriminâltrilleris. 2001.g.
5.20 «Kâpçc tâ gadîjâs». Dokumentâls raidîjums.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 120.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 14.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 19.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».

9
10.00 «Kâzu muzikanti». ASV komçdija.
11.50 «Comedy club» (ar subt.).
12.50 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
13.25 «Spogulis ar divâm sejâm».
ASV romantiska komçdija.
16.00 «Lielâs mammas mâja 2».
ASV un Vâcijas komçdija.
18.00 «Trîs nindzjas palîdz indiâòiem».
ASV ìimenes komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Ðreks 2». ASV animâcijas filma. 2004.g.
22.45 «Skats no augðas».
ASV romantiska komçdija.
0.35 «Mahovnija apsçstîba». Kanâdas un
Lielbritânijas kriminâltrilleris.
2.30 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 121.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Zilâs asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Ðovs.*
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kâda burvîga spçle» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls. SMS ar iepazîðanos.

13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. Liepâjas
metalurgs – Ventspils. Tieðraide.
16.00 SeMS piedâvâ... Robijs Viljamss.
16.20 «Nâkotnes parks».*
16.50 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 9. un 10.sçrija.
17.50 «Ceïâ ar kameru». 3.daïa.
18.20 «Meþonîgais skrçjiens».
18.50 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
19.20 Prezidenta kausa izcîòa basketbolâ.
Tieðraide.
21.30 «Krçjums... saldais».
22.00 «Fenomens». ASV drâma.
0.10 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 18.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
0.55 «TV motors».*

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Mâjokïa jautâjums ‘07» (arhîvs).
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 102.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komçdija.
12.40 «Latvijas princese». *
13.40 «Amulets 8». ASV seriâls. 12.sçrija.
14.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.45 F-1 Singapûras Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.15 «Baiïu faktors 5».
18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 92.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. 16.sçrija.
23.55 «Dþeisons X». ASV ðausmu filma. 2001.g.
1.50 «Dusmu bumbas».
ASV piedzîvojumu komçdija. 2007.g.
3.35 «Kâpçc tâ gadîjâs».
ASV dokumentâls raidîjums.
4.05 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 3.sçrija.

Svçtdiena, 28.septembris
LTV 1
7.50 «Garîgâ dimensija».
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 356. un 357.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Ja nebûtu ðî skuía».
Rîgas kinostudijas komçdija. 1980.g.
14.40 «Tîìeru zelts».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Starptautisks dokumentâlo filmu projekts
Kâpçc demokrâtija? «Dievam, caram un
tçvzemei». Dokumentâla filma.
17.30 «Mana atmiòa». Latvijas Tautas frontei – 20.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Zaíusalas krastmala.
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Ringlas ceïojums».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 20.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 U.Dumpim – 65. «Melnâ vçþa spîlçs».
Rîgas kinostudijas piedzîvojumu filma.

5.05 «Ektrçms tuvplânâ».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 122.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 15.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Ðreks 2». ASV animâcijas filma. 2004.g.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 17. un 18.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 194.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 4.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
10.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 3.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Smita kungs un kundze».
ASV kriminâlkomçdija.
22.50 «Bagsijs, Lasvegasas karalis».
ASV drâma.
1.30 «Krâmers pret Krâmeri». ASV drâma.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
14.sçrija.

TV5

23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks».
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 2.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 SeMS piedâvâ... Kaiser Chiefs.*

7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.). *
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
13.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.). *
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi. Ar kopējo platību 151,1
kv.m; Komunikācijas: pilsētas
ūdens, kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure
(siltuma sūknis). Bruģis,
žogs, ja, iekšā-baltā apdare,
(iespēja iegādāties ar pilnu
iekšējo apdari), signalizācija.
Zeme 1500 kv.m. Cena sākot
no Ls 98 000.-

2. 3-stāvu māja Dobelē, Egļu ielā, platība 500
kv.m.: 5 istabas, 2 vannas istabas, iebūvētas
mēbeles. Gāzes+malkas(katls), ūdens – dziļurbums, kanalizācija – vietēja. Bruģis, ielas
apgaismojums. Zeme 1150 kv.m. Ls 153 000.-

3. Vizbuļu ielā, platība 293 kv.m. 5-istabas, veikts
remonts. Komnikācijas: pilsētas ūdens, apkure un
kanalizācija vietējā. Uz teritorijas garāža divām
automašīnām. Zeme 604 kv.m. Ls 139 000.-

4. Jaunbūve Bērzu ceļš , platība 200 kv.m. 5-istabas, pabeigti mājas iekšdarbi, virtuves iekārta.
Visas pilsētas komunikācijas. Bruģis, žogs. Zeme
1000 kv.m. Sākumcena Ls 135 000.-

5. Jaunbūve Stadiona ielā 45, platību 173 kv.m.
4 istabas pilnībā pabeigti iekšdarbi ar iebūvētām
mēbelēm Aizskari, žalūzijas, ūdens filtri utt.
Bruģis, ielas apgaismojums, šlakbaums. Visas
pilsētas komunikācijas, t.sk. gāzes apkure. Zeme
800 kv.m. (pie šīs mājas). Ls 125 000.-

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

7. Jaunbūve, Vītoliņos, platība 208 kv.m. 5-ist.,
halle apvienota ar virtuvi, divi sanmezgli, pabeigti
mājas iekšdarbi, pirmais stāvs apsildāmās grīdas.
Elektrība 380V, pilsētas ūdens, kanalizācija un
apkure vietējā. Uz teritorijas dīķis. Netālu pilsētas
a/b pietura. Zeme 1500 kv.m. Ls 125 000.-

8. 1.5 stāvu māja Pionieru ielā 28, platība 115 kv.m. 3-ist., elektrība, kanalizācija
un ūdens. Saimniecības ēka un garāža
ar kopējo platību 25.3 kv.m. Zeme 605
kv.m. Ls 88 000.-

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

10. E. Melngaiļa ielā, platība 107.6 kv. m. 4
istabas, pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi, kamīns.
Iekopta piemājas teritorija, bruģis, žogs. Blakus
dz/stacija «Cukurfabrika». Laba satiksme ar Rīgu.
Zeme 631 kv. m. Ls 92 700.-

11. Vīgriežu ielā 20; platība 217 kv.m.
7 istabas, Visas pilsētas komunikācijas,
t.sk. gāzes apkure. Zeme 700 kv.m.
Ls 73 000.-

12. Jaunbūve 6.līnijā 52b, platība 80 kv.m.
(3-ist), pabeigti iekšdarbi. Ūdens-urbums,
bio kanalizācija, gāzes apkure. Internets.
žogs. Zeme 1500 kv.m. Ls 72 000.-

13. Gulbju ielā 23, platība 151.7 kv.m. 5
istabas, halle, balkons. Pabeigti iekšdarbi. Uz
teritorijas garāža, platība 96.8 kv.m. Komunikācijas: ūdens, kanalizācija-vietējās, malkas
apkure(katls). Zeme 559 kv.m. Ls 70 000.-

15. Plostu ielā 2, 1938.gadā celta māja,
platība 52.2 kv.m. 3-istabas, krāsns apkure.
Jaunbūve, platība 167 kv.m. Izeja uz Svētes
upi. Zemes platība 946 kv.m. Cena: 55 000./VAI MAINA pret dzīvokļiem, vasarnīcu, zemi
utt., (ar piemaksu).

16. 1000-1500 kv.m. zeme Jelgavā, Rogu ceļš
(Pārlielupe). Uz zemes gabala ir dziļurbums; kanalizācija-bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība
(elektriskais skapis). Labs piebraucamais ceļš. Uzsākta 6-dzīvojamo māju būvniecība. Ls 18.-/kv.m.

17. 1.5 Ha zeme Jelgavā, Zīles ceļš 1a, zemes
pielietošanas mērķis:
1.)darījumu iestāžu teritorijas zona, mazum/vairumtirdzniecība, kā arī a/m stāvvietu
nodrošināšanai. Ls 8.,/kv.m./
2.)savrupmāju teritoriju apbūvei, rindu ēku/
palīgēku apbūvei. Ls 10.-/kv.m./

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Eiro remonts. Ls 50 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. baltā apdare. Ls 65 000.• 3-ist., Lielā ielā 39; 2/2; 71.1 kv.m. eiro remonts. Pilnībā mēbelēts. Ls 70 000.1.istabas:
• Stacijas ielā 5b, 4/4, 17 kv.m. Ls 7 800.• Aspazijas ielā 23; 3/5; 34 kv.m. iesākts remonts. Ls 22 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 23 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 33.9 kv.m. kosmētiskais remonts. Lodžija. Ls 23 000.• Tērvetes ielā 90, 3/5; 34 kv.m., labā stāvoklī. Ls 21 500.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi. Ls 22 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 22 500.• P.Lejiņa ielā 9, 5/5; 37.8 kv.m. virtuves iekārta. Ls 22 000.• Neretas ielā 10; 1/5; 34.7 kv.m. lodžija. Ls 18 000.• 4.līnija 15; 4/5; 35.7 kv.m. veikts remonts. Ls 24 000.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. lodžija. Ls 35 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.2 kv.m. lodžija. Ls 34 500.• Brankas, Saules ielā 9, 1/3; 50.7 kv.m. eiro remonts. Ls 29 000.• Egas ielā 16; 2/3; 45.4 kv.m., izolētas istabas. Labā stāvoklī. Ls 34 000.• Asteru ielā 4, 5/5; 56.2 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 37 000.• Kr.Barona 3; 4/5; 42 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 32 000.• Lielā ielā 25; 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 31 500.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 35 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 34 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m., izolētas istabas. Ls 32 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. dz/durvis. Balkons. Ls 33 000.• Pasta ielā 33; 1/4; 42.9 kv.m..Ls 32 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m, kosmētiskais remonts, lodžija. Ls 42 000.• Pasta ielā 34; 11/12; 56.6 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 38 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 47 kv.m. lodžija. Blakus dz/stacija. Ls 38 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, izremontēts. Ls 39 000.• Satiksmes ielā 49, 5/5; 50.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 32 000.• Satiksmes ielā 35A; 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 43 000.-

Izīrē mikroautobusu,
20 Ls/dienā vai
400 Ls/mēnesī

Pētera ielā 2

14. Ceriņu ielā 29, 160 kv.m. 5-ist., nepieciešams remonts, visas komunikācijas
vietējās. Zeme 619 kv.m. Ls 65 000.-

• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000.• Vecais ceļš 32; 8/9; 49 kv.m. izolētas istabas, balkons. Ls 32 000.• Pērnavas ielā 2, 7/9, 50 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 32 000.• Loka maģistrāle 23; 1/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas. Ls 26 000.• Loka maģistrāle 7; 6/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas. Ls 29 000
• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Lodžija. Ls 36 000.• Garozas ielā 36; 3/5; 45.7 kv.m. izolētas istabas. Ls 31 000.• Jelgavā, Kārniņi 18, 2/2; 45.6 kv.m. Zeme 456 kv.m. Ls 25 000.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas. Lodžija. Ls 45 000.• Lielā ielā 30; 3/5; platība 55 kv.m. Ls 34 300.• Lielā ielā 36; 3/5; 55 kv.m. veikts remonts. Ls 39 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 49 600.• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 46 000.• Pērnavas ielā 6, 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000.–
• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000.• Rīgas ielā 55 (RAFa masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. Balkons. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. pilnībā mēbelēts. Lodžija. Ls 45 000.• Vecais ceļš 32, 3/9, 62.6 kv.m. Balkons. Ls 50 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas, lodžijas. Ls 43 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. Mājā gāzes apkure. Ls 39 000.4-istabas
• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 41 000 Ls
• Loka maģistrāle 15; 7/9; 75.2 kv., lodžijas. Ls 39 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

• 1-ist., 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. Ls 5 000.• 1-ist., Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. Wc un ūdens iekšā. Ls 15 000.• 2-ist., “Baloži”, 1/2, 62. 9 kv.m. Ls 16 000.• 2-ist., Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. wc un ūdens iekšā. Ls 11 000.• 2-ist., Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Wc, pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 23 000.• 2-ist., Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. eiro remonts. Ls 29 000.-

MĀJAS:

• Ozolnieki, Vēja ceļā, platība 172 kv.m. Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.-

Brīvības bulvārī

Lielajā ielā 9

Izīrē reklāmas stendus uz namu fasādēm

Iznomā telpas Jelgavas centrā, Mātera
ielā 23/25, 240 kv.m. 15 Ls/kv.m. + PVN

• Pumpura ielā 35, platība 80 kv.m. 3-ist., Zeme 600 kv.m. Ls 97 000.• Sieramuižas ielā 14, platība 80 kv.m. 3-ist., Zeme 600 kv.m. Ls 72 000.• D/s „Atpūta”, platība 240 kv.m. 5-istZeme 739 kv.m. Ls 20 000.• Filozofu ielā 30, platība 59.8 kv.m. 3-istabas. Zeme 600 kv.m. Ls 27 000.• Zirgu ielā 22, (pusmāja), 2/2, 55.3 kv.m. Zeme 1032 kv.m. Ls 19 000.• D/s „Viesturi RAF”, platība 52 kv.m. Zeme 680 kv.m. Ls 19 000.-

VASARNĪCAS:

• Vīksnas ielā 4; platība 20 kv.m. 1-ist. Zeme 600 kv.m. Ls 15 000.• Sakarnieku ielā, platība 20 kv.m. Zeme 633 kv.m. Ls 10 000.-

Komercobjektu izīrēšana:

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

KOMERCOBJEKTI:

• Jelgavas raj., platība 553 kv.m. Stratēģiski laba vieta komercdarbībai,
starp Jelgavu un Dobeli. Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.• Komercobjektu Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, Uz teritorijas: Darbnīca:
781 kv.m. Kokzāģētava: 662.3 kv.m. Noliktava: 451.2 kv.m. Ls 355 000.• Bijuša kluba telpas Jelgavas rajonā, 2 stāvi, 311 kv.m. Ls 20 000.• Atmodas ielā 86, platības no 99.1 kv.m līdz 165.2 kv.m.
Cenas no Ls 16 000.- līdz Ls 80 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 3500 kv.m. Atmodas ielā 102A. Ls 69.-/kv.m.
• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Ls 60.-/kv.m.
• 5 300 kv.m; Savienības ielā 6. Ls 35./kv.m./
• ( 1.5 ha un 1.9 Ha) Ziediņu ceļš. Cena Ls 10./-kv.m.
• 1.5 Ha, Ventspils raj., Jūrkalnes pag., „Akmentiņi”, LVL 120 000.-

Zeme:

• Loka maģistrāle, platības no 1100 līdz 2100 kv.m. Individuāls pievads:
gāze, pilsētas ūdens, kanalizācija, elektrība un „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš. Visam ciematam pieslēgta lietus
kanalizācija; drenāža. Ielas apgaismojums. Ls 50.-/kv.m.
• Vitrīnu logi
• Tirdzniecības zāle
• Telpa personālam ar atsevišķu ieeju
• Atsevišķa ieeja noliktavā
• Administrācijas telpa
• Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija
• Internets
• Ventilācijas sistēma
• Stāvvieta automašīnām
(netālu no centrālās ieejas, pagalmā)
• Liela cilvēku kustība +
„dzīva” satiksme

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

talka
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2000 atkritumu maisu tīrākai Jelgavai
 Sintija Čepanone

115 500 litri atkritumu,
ko, strādājot apmēram
20 vietās pilsētā, četru
stundu laikā savākuši
vairāk nekā 1023 talcinieki – tāda ir Lielās talkas «bilance» Jelgavā.
Protams, šie ir skaitļi
tikai «uz papīra» – aģentūras «Zemgales EKO»
direktores pienākumu
izpildītāja un Vislatvijas talkas koordinatore
mūsu pilsētā Zane Ķince
atklāj, ka patiesībā talkā iesaistījušies krietni
vairāk cilvēku, tādējādi
arī paveikts ir krietni
vairāk.
Lielā talka «Par tīru un zaļu
valsti. Dāvana Latvijai 90. gadadienā» visā Latvijā norisinājās 13.
septembrī. Kaut laiks bija vēss,
iedzīvotāju atsaucība visā valstī
bija vērā ņemama – provizoriskās
aplēses liecina, ka savākti 86 787
piecdesmit un sešdesmit litrus lieli
maisi ar atkritumiem. Kopumā
talkošana notika 512 vietās 364
pašvaldību teritorijās, neskaitot
individuālos talkotājus, kas devās
sakopt privātīpašumus.
Jelgavā pulcēšanās Lielajai
talkai norisinājās skvērā aiz kultūras nama, un jau no paša rīta
iedzīvotāji bija apņēmības pilni
sakoptāku padarīt vēl kādu vietu
pilsētā. Saņemt darbam nepieciešamo – cimdus un atkritumu
maisus – bija ieradušies kā iestāžu
un uzņēmumu kolektīvi, tā arī
ģimenes un individuālie talcinieki.
Turklāt Jelgavu par talkošanas
vietu bija izraudzījušies ne tikai

jelgavnieki, bet arī cilvēki no citām to piepildīšanu, «Zemgales EKO»
Latvijas vietām, un kopīgiem spē- direktora vietas izpildītāja ar
kiem sakoptas apmēram 20 vietas rezultātu ir apmierināta.
pilsētā, tostarp Lielupes un DrikSavukārt pēc talkas visi atkal
sas krasti, Valdekas pils apkārtne, satikās skvērā aiz kultūras nama,
Veselības taka un mežmala RAF kur varēja sasildīties ar siltu tēju
dzīvojamā masīvā, pļava pie Svē- un maltīti, kā arī baudīt popgrutes upes Būriņu ceļa apkaimē, kā pas «Lai skan» priekšnesumu.
arī privātmājas un daudzdzīvokļu Tad arī piemiņas veltes tika panamu pagalmi un pagrabi.
sniegtas vecākajam talciniekam
Uzrunātie talcinieki par iespēju Ilgmāram Šulcam, jaunākajam
kopā sakopt savu pilsētu pauž darbspējīgajam talciniekam Krisgandarījumu – brīvdienu pavadīt, tiānam Stikānam. Īpaši uzteikta
kopā strādājot, viņi izvēlējušies, tika arī Brikmaņu, Brahmaņu un
ne tikai patriotisku jūtu vadīti. «Ir Kaidalovu ģimene, paldies tika
taču jauki strādāt plecu pie pleca teikts Oskaram Dresmanim, kā
ar kolēģiem, fiziski izkustēties un arī Jelgavas 1. internātpamatskopavērot, kādi tad mēs esam ārpus las un Rīgas pilsētas Pļavnieku
darba laika. Un sava pilsēta taču ģimnāzijas 11. klases kolektīvam.
ir jāsakopj!» darba spara pilns «Mēs sakopām Veselības taku
ir Jelgavas Izglītības pārvaldes RAF dzīvojamā masīvā. Sajūtas ir
kolektīvs.
patiesi patīkamas, pat vācot mežā
Z.Ķince norāda, ka kopumā atstātos mēslus, izjutām prieku, jo
pilsētas teritorijā sešās vietās teritoriju sakopām ar cerību, ka
bija izvietoti liecilvēki vairs neIlgmārs Šulcs, Kristiāna Stikāna
lie konteineri,
mēslos,» atklāj
mamma, kā arī Brikmaņu un
kurus iedzīvotā- Brahmaņu ģimeņu pārstāvji lūgti Kaidalovu un
ji arī piepildīja piezvanīt uz Jelgavas pašvaldības Belovu ģimeņu
ar atkritumiem, Sabiedrisko attiecību sektoru (tāl- apvienotā «kokas gadu gadiem runis 63005558 vai 63005574), manda» – trīs
krājušies mā- lai vienotos par piemiņas veltes pieaugušie un
jas apkārtnē un saņemšanu.
trīs bērni.
pagrabos. Talkas
Rezumējot
dienā uz atkritumu izgāztuvi paveikto, gan Z.Ķince, gan Jel«Brakšķi» nogādāti vairāk nekā gavas mērs Andris Rāviņš uzteic
180 kubikmetri atkritumu. «Tal- ikvienu, kas domās un darbos
kas dienā pirmo reizi pilsētā bija iesaistījās pilsētas sakopšanas
arī dalīto atkritumu konteineri talkā. «Esam patiesi gandarīti,
stiklam, papīram un PET pude- ka tik daudz jelgavnieku ir gatavi
lēm, kādus perspektīvā plānojam kopīgam darbam, lai mūsu pilsēta
izvietot pastāvīgi, turklāt ikviens kļūtu sakoptāka. Paldies visiem
talkas dalībnieks varēja iegūt par paveikto! Īpašs prieks, ka uz
informāciju par to, kāpēc jāšķiro talku bija atnākušas ģimenes ar
atkritumi,» Z.Ķince piebilst, bērniem – skaidrs, tas, kurš šodien
ka šādi konteineri bija izvietoti vāca citu nomestās drazas, nekad
piecās vietās pilsētā. Kaut arī nemetīs zemē pat konfekšu papījelgavnieki nebija īpaši naski uz riņu,» tā A.Rāviņš.

«Rīga – tā jau ir ikdiena, tāpēc gribējām
pastrādāt kur citur. Jurģis ierosināja doties
uz Jelgavu, un mēs ar prieku piekritām,»
atklāj Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas
11. klases komanda – klases audzinātāja
Ligita Skunstiņa un viņas skolēni Jurģis,
Māra, Inta un Kristiāna. Uz Jelgavu talcinieki bija ieradušies «pilnā ekipējumā» – paši
sagādājuši cimdus un maisus atkritumiem.
«Jelgava ir forša pilsēta!» teic Jurģis, kurš
dzīvo un mācās Rīgā, bet mūsu pilsētā
pavada vasaras. Nu par to gatavas pārliecināties arī meitenes, kuras, uzzinājušas,
ka talkos Pils salā, kur mīt savvaļas zirgi,
pauda patiesu sajūsmu. Rīdzinieces atzīst,
ka, strādājot šeit, Jelgavu varēs iepazīt tuvāk, jo līdz šim mūsu pilsētā, ja arī bijušas,
tad tikai uz īsu brīdi.

«Tīrot savus pagrabus, tīram arī visu Latviju!» ar tādu saukli sakopšanas talkā Jelgavā iesaistījās
Brīvības bulvāra 39. nama iedzīvotāji, kuri sestdien kopīgā talkā bija apvienojušies, lai mājas
pagrabu atbrīvotu no krāmiem, kas sakrājušies pat trīsdesmit gadu laikā. «Agrāk jau lielgabarīta
atkritumus nebija kur likt, tāpēc tos krāvām pagrabā. Tur taču likām visu, domājot, ka kādreiz
tas noderēs. Bet visu šo gadu laikā nenoderēja, tāpēc bez žēlastības metam konteinerā. Nu
kam tagad vairs vajadzīga moskviča ātrumkārba, salūzis ledusskapis vai veca velosipēda rāmis?!» paši brīnoties par «atradumiem» savā pagrabā, teic Brīvības bulvāra 39 iemītnieki. Viņi
atzīst, ka doma sarīkot šādu talku bijusi jau sen – beidzot to izdevies arī īstenot. «Tas notika
pašsaprotami – sazvanījāmies, satikāmies, uzrunājām cits citu, un šodien strādājam,» atklāj
Brīvības bulvāra 39. mājas vecākais kooperatīva «Jelgavas cīrulis» valdes priekšsēdētājs Aigars
Rumpis, gandarīts par iedzīvotāju atsaucību.
Foto: Ivars Veiliņš
Lielajai talkai «Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90. gadadienā» Jelgavā 13.
septembrī bija pieteikušies 1023 jelgavnieki
un cilvēki no citām Latvijas vietām, taču
patiesībā talcinieku bija krietni vairāk, jo
daudzi nereģistrējoties uzreiz devās strādāt,
ar darbam nepieciešamo nodrošinoties paši.
Īpašs prieks, ka sakopšanas talkā piedalījās
ne tikai kolektīvi un domubiedru grupas,
bet arī vecāki kopā ar bērniem. Starp citu
– vecākais talcinieks bija 78 gadus vecais
Ilgmārs Šulcs, savukārt jaunākais, kurš arī
cītīgi strādāja, – četrus gadus vecais Kristiāns Stikāns.
Sestdien vairākās talkošanas vietās
varēja redzēt «busiņu» ar piekabi,
kurā talcinieki krāva pilnos atkritumu maisus. Izrādās, tā ir «busiņa» saimnieka Oskara Dresmaņa
artava savas pilsētas sakopšanā
– viņš jau krietnu laiku pirms Lielās
talkas sazinājās ar aģentūru «Zemgales EKO», lai piedāvātu ar savu
transportu savāktos atkritumus
nogādāt izgāztuvē. «Es sev nemaz
neesmu pajautājis, kāpēc to daru.
Galu galā – es taču dzīvoju Jelgavā
un šeit dzīvo mana ģimene! Tas ir
mūsu pienākums pret savu pilsētu,» teic Oskars, paslavējot arī savu
lielāko palīgu – septiņus gadus
veco meitu Emīliju.

Kā atzīst talkotāji, sakopt Veselības taku izvēlējās
«zaļāk» domājošie. Mežā iepretim Jelgavas 6. vidusskolai līdztekus Vides pārvaldes speciālistiem
rosījās arī tuvējo māju iedzīvotāji, tostarp ģimenes. Cītīgi meža sakopšanā iesaistījās arī sešgadīgā Alise, kura Valda Brikmaņa un Ildzes Ģibietes
ģimenē bija tā, kas, ieraudzījusi reklāmu televīzijā,
paziņojusi, ka Lielajā talkā jāpiedalās arī viņiem.
«Jau pie brokastu galda pārrunājām, cik svētīgas
bija sestdienas talkas padomju laikā. Atbalstām
ideju vismaz reizi gadā visiem iedzīvotājiem kopā
tā kārtīgi pastrādāt. Mēs uz šo mežu nākam ikdienā, tāpēc šķita likumsakarīgi šodien to arī uzkopt,»
atzīst Alises un Annijas vecāki. «Plastmasas šķīvji,
glāzes, pudeles...» pāris vārdos mežā atrasto nosauc Alise, piebilstot, ka atkritumus savākusi jau
vairāk nekā trīs maisus – gan pati tos izbērt nesusi,
gan savākto pārbērusi mammas un
tēta lielajos maisos.

Lielās talkas laikā Jelgavā
pilsētniekiem bija iespēja bez
maksas nodot atkritumus izgāztuvē «Brakšķi». Vairākās
vietās pilsētā tika izvietoti lielie
konteineri, kā arī dalīto atkritumu konteineri stiklam, papīram
un PET pudelēm, un iedzīvotāji
informatīvās lapiņās varēja uzzināt, kāpēc jāšķiro atkritumi. Vai
zinājāt, ka, pārstrādājot piecas
plastmasas pudeles, var saražot pietiekami daudz šķiedras viena XXL izmēra T
krekla pašūšanai?

Organizējot Lielo talku Jelgavā, galvenokārt
tika akcentēta Lielupes un Driksas krastu
sakopšana. Visvairāk talcinieku rosījās Pasta
un Pils salā. Kaut arī sākumā viņi prātoja, ka
darāmā nebūs daudz, jo apkārtne šķiet gana
tīra, izrādījās, ka pirmais iespaids bijis mānīgs
– īpaši daudz atkritumu tika savākts krūmājos,
niedrēs, un plastmasas pudelēm, cigarešu
paciņām, pat bērnu pamperiem un citām
bezatbildīgu iedzīvotāju atstātajām mantām
atkritumu maisi pildījās cits pēc cita. Dažkārt
maiss «atradumiem» pat bija par mazu.

Pēc talkas visi tika aicināti pulcēties skvērā aiz
kultūras nama, kur, kā jau pēc labi padarīta
darba pieklājas, varēja iestiprināties, pārrunāt
dienā piedzīvoto un baudīt popgrupas «Lai
skan» priekšnesumu. Sabīne, Ilvija un Lote prāto,
ka pusdienas nopelnījušas godam – meitenes
sakopušas gaisa tilta apkārtni. «Nešaubījāmies
ne mirkli, ka piedalīsimies Lielajā talkā. Kaut
talkot varējām ar skolas kolektīvu, nolēmām
strādāt individuāli – internetā iepazināmies ar
rīdzinieci Ilviju (vidū) un uzaicinājām viņu sakopt
Jelgavu,» stāsta jaunietes no Valsts ģimnāzijas.
Meitenes ir vienisprātis: «Latvija ir mūsu zeme,
tāpēc prieks, ka vismaz kaut kā varam tai palīdzēt kļūt vēl sakoptākai.»
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Kultūras pasākumi
 18. septembrī pulksten 19 –
Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde
Ž.P.Šartrs «Aiz slēgtām durvīm».
Režisors Ģirts Šolis, māksliniece Maija Kurševa. Lomās Rita
Barona, Jolanta Markota, Juris
Bandenieks. Izrādi atbalsta KKF.
Biļešu cenas – Ls 3; 2; studentiem
un pensionāriem – Ls 1,50.
 20. septembrī no pulksten
9 līdz 15 – lielais rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot!».
Kārtīga andelēšanās un lustīga
jandalēšanās, radošās darbnīcas
un kultūras programma.
 20. septembrī pulksten 18
– kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 25. septembrī pulksten 19
– Lienes Šomases koncerts «Vārdos nepateiktais». Biļešu cenas
(iepriekšpārdošanā) – Ls 6; 5; 4.
 26. septembrī – Jelgavas
rajona skolotāju dienas sarīkojums.
 27. septembrī pulksten 12
– Rumānijas diena Jelgavā.
 28. septembrī pulksten 16
– Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrāde Ričards Šeridans «Atjautīgā
aukle». Režisors Arvīds Matisons.
Biļešu cenas – Ls 3; 2; 1,50.
 Līdz oktobrim – par godu
Latvijas valsts 90. dzimšanas
dienai ikvienam tiek dota iespēja
Latvijai paust savu vēlējumu, uzrakstot to Vienotības jostā. Līdz
30. oktobrim to iespējams izdarīt
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.
Vēlējumu ierakstīt jostā var arī
Jelgavas kultūras namā.

Izstādes
 18. septembrī – rudens velšu
izstāde «Rudentiņš – bagāts vīrs»
(Pensionāru biedrības telpās
Pasta ielā 44).
 No 29. augusta – Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 19. un 20. septembrī – Jāņa
Juhņeviča un Ināras Veilandes
dāliju izstāde «Rudens varavīksne» (kultūras nama 1. stāva
foajē). Ieeja – bez maksas.
 No 5. septembra – Aivara
Gulbja fotogrāfiju izstāde «Pelēkās ikdienas zelta mirkļi» (kultūras nama 2. stāvā). Tikšanās ar
autoru – izstādes noslēgumā.
 No 8. septembra – Astrīdas
Meirānes fotogrāfiju izstāde
«Salona viesi» (kultūras nama 1.
stāvā). Tikšanās ar autori – izstādes noslēgumā.
 Līdz 31. septembrim – Šauļu
Mākslas skolas audzēkņu akvareļu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolas izstāžu zālē).

Sporta pasākumi
 18. septembrī pulksten 16
– orientēšanās sacensības «Alnis
2008», 14. kārta (Cenu vilciena
stacijā).
 20. septembrī pulksten 10
– galda tenisa sacensības «Veselības dienas 2008», 7. kārta
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 20. septembrī pulksten
10.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts brīvajā cīņā
(Jelgavas Sporta hallē).
 20. septembrī pulksten 11
– LR čempionāts K-2 , «Jelgavas
kauss» smaiļošanā un kanoe
airēšanā (BJSS airēšanas bāzē,
Pils salā).
 20. septembrī pulksten 16 –
1. līgas čempionāts futbolā «Daugava» – FK «Jelgava» (Rīgā).
 21. septembrī pulksten 12
– Olimpiskais skrējiens. Rīko
Zemgales Olimpiskais centrs
kopā ar skrējēju klubu «Ozolnieki», galvenais tiesnesis Juris
Bērziņš (tikšanās pie sporta nama
Ozolniekos).
 25. septembrī – Nakts orientēšanās sacensības (Kalna Būriņu
apkārtnē).

notikumi
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Miķeļdienu sākam gaidīt
jau sestdien
 Ritma Gaidamoviča

Kaut Miķeļdiena būs
tikai pēc nedēļas, 29.
septembrī, jelgavnieki uz gadatirgu
«Miķeļdienu gaidot!»
aicināti jau sestdien,
20. septembrī. Organizatori sola, ka gadatirgū ikviens varēs
iegādāties dažādas
rudens veltes, siltas
vilnas zeķes drēgnajiem rudens un aukstajiem ziemas vakariem, kā arī citas
lietas, bet līdztekus
andelēšanās priekiem
būs iespēja piedalīties
dažādās atrakcijās
un darboties radošajās darbnīcās, kā arī
baudīt plašu kultūras
programmu.
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande
stāsta, ka andelēšanās Hercoga
Jēkaba laukumā sāksies jau
no pulksten 9, bet pašdarbnieki muzikālos priekšnesumus
svētku apmeklētājiem sāks
rādīt īsi pirms pulksten 10.
Šogad Miķeļus iecerēts atzīmēt nedaudz agrāk, jo, tuvojoties īstajai Miķeļdienai, rudens
gadatirgus būs galvaspilsētā.

Lai nodrošinātu, ka uz Jelgavu
sabrauc pēc iespējas vairāk
tirgotāju, svētki par godu Miķelim Jelgavā tiks atzīmēti jau
šajā sestdienā.
«Šobrīd esam saņēmuši apstiprinājumu par piedalīšanos
no teju 80 tirgotājiem – būs
dažādas medus šķirnes, bišu
produkti, dzērvenes, adījumi,
kas noderēs ziemā, kažokādas, koka izstrādājumi un citi
amatniecības darinājumi, griķu sēnalu spilveni, ko piedāvās
tirgotāji no visas Latvijas. Kā
rudens gadatirgum pienākas,
ierasties solījuši ķirbju tirgotāji, būs arī kaņepju sviests,
Skrīveru siers, konfektes «Gotiņa», zivis un arī žāvētas gaļas
izstrādājumi,» stāsta direktora
vietniece.
Ņemot vērā, ka šogad esot
maza ābolu raža, īpaši uz Miķeļdienas gadatirgu tiek gaidīti
saimnieki, kuru dārzos tomēr
tā padevusies laba un kuri
ir gatavi ābolus piedāvāt arī
jelgavniekiem.
Savukārt pulksten 9.45 lielo
rudens gadatirgu papildinās
plaša kultūras programma
– uzstāsies vairāki pašmāju kolektīvi un arī viesi no Valmieras
drāmas teātra – dziedošo aktieru grupa «Žerāri». «Miķeļdienu
gaidot!» gadatirgū pašmāju kolektīvus pārstāvēs deju

Rosība un tirgošanās Hercoga Jēkaba laukumā sestdien, 20. septembrī, sāksies jau no pulksten 9,
taču Miķelis ar dažādām izdarībām ieradīsies ap pulksten 10. Foto: no aģentūras «Kultūra» arhīva
grupas «Laipa», «Jaunība»,
«Diždancis», «Vēja zirdziņš»,
«Lielupe» un Latvijas Lauksaimniecības universitātes
deju kolektīvs «Skalbe». Visu
uzmanīs un rūpi par Hercoga
Jēkaba laukumā notiekošo
uzņemsies Miķelis – Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra aktieris
Ivars Pirvics.
I.Englande min, ka pasākuma laikā sagaidāmi arī dažādi
konkursi, kuros par labiem

rezultātiem būs iespēja nopelnīt balvas. Savukārt mazākie
varēs pakāpelēt netradicionālo
elementu trasē, palēkāt piepūšamajās atrakcijās, ko piedāvās
«Annels» atrakcijas, kā arī visas
dienas garumā ikvienam būs
iespēja darboties radošajās darbnīcās – šeit varēs gan gleznot,
gan no dažādām rudens veltēm
ko pagatavot. «Būsim sagādājuši
dažādas rudens veltes, no kurām bērni varēs veidot figūriņas

un citus radošus darbus. Bērni
ir izdomas bagāti – domājams,
ka tāpat kā katru gadu te būs
ko redzēt,» spriež I.Englande.
Noteikti nevajag bīties, ja laukā līs – arī lietus gadījumā viss
notiks un radošās darbnīcas
būs teltīs.
Tomēr I.Englande cer, ka arī
šogad ārā mūs visus sestdienas
rītā sagaidīs atvasara ar spožu
sauli un lietus nebūs jāpiedzīvo
ne tirgotājiem, ne pircējiem.

Diena ar rumāņu dziesmām, dejām, vīnu un uzkodām
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo reizi Jelgavā
27. septembrī atzīmēs
Rumānijas dienu, un
tajā piedalīties aicināts
ikviens jelgavnieks.
Jau no pulksten 12 Jelgavas kultūras namā
varēs vērot rumāņu
tautas dejas, klausīties
rumāņu tautasdziesmas, izgaršot rumāņu
virtuves uzkodas un vīnus, kā arī noklausīties
lekciju par vīniem un
pie zīlnieces ieskatīties
nākotnē.

Pasākuma organizatoru pārstāve «Discorecords» projektu
vadītāja Elīna Ždanoka stāsta,
ka dažādi pasākumi Jelgavas
kultūras namā šajā dienā risināsies no pulksten 12 līdz pat
18. Tie tiek rīkoti sadarbībā
ar Latvijas Rumāņu biedrību.
«Šajā dienā ikviens tiek aicināts
uz koncertu, kurā uzstāsies
ansamblis «Basarabeņij» un
ciemiņi no Rumānijas. Koncertā
būs gan rumāņu tautai raksturīgās dejas, gan rumāņu tautas
mūzika,» stāsta Elīna.
Paralēli koncertam skatītāji
varēs novērtēt speciāli šai reizei gatavotu izstādi, kurā būs

Jelgava un
jelgavnieki videofilmā

redzamas rumāņu gleznas un
citas šai tautai raksturīgas
lietas.
Pilngadīgajiem apmeklētājiem tiks dota iespēja degustēt
dažādus rumāņu vīnus. «Ja nu
kāds vīns īpaši iepatiksies, būs
arī iespēja to iegādāties,» informē Elīna, piebilstot, ka Rumāņu
dienas laikā varēs nodegustēt
arī dažādas rumāņu uzkodas.
Aktivitātes paredzētas ne
tikai pieaugušajiem – atraktīva programma gaidāma arī
mazākajiem. Projektu vadītāja
min, ka tikmēr, kamēr vecāki
klausīsies koncertu vai degustēs vīnus, bērni organizatoru

Par godu Rumānijas dienai
iecerēts arī kāds muzikāls pārsteigums – grupas uzstāšanās,
taču organizatori nevēlas atklāt, kāda grupa uzstāsies, vien
min, ka tāda līdz šim Jelgavā vēl
neesot koncertējusi.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka šis ir pirmais mēģinājums rīkot tautas dienas,
lai pārliecinātos, vai jelgavniekiem nākotnē interesētu
iepazīt citu tautu tradīcijas.
Piemēram, nākamgad varētu
rīkot Francijas dienas, iesaistot arī Jelgavas sadraudzības
pilsētu Ruelmalmezoni.

Šogad varēs redzēt trīs
pašu selekcionētas dāliju šķirnes
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā nedēļā vairākās vietās Jelgavā, kas saistītas ar Lāč
plēša pieminekli, uzņemta videofilma ciklam «Mana atmiņa»,
kas veltīts Tautas frontes 20. gadadienai. Uzņemšanā piedalījušies arī vairāki pazīstami jelgavnieki, kas stāsta par laiku,
kad Jelgavā tika atrasts K.Jansona veidotā pieminekļa «Jelgavas atbrīvotājiem» fragments. LTV žurnālistes Ilzes Strengas
uzņemtā videofilma LTV 1 tiks rādīta svētdien, 21. septembrī,
pulksten 17.30. Foto: no vēsturnieka Andra Tomašūna arhīva

pārstāvju uzraudzībā varēs
veidot aplikācijas, spēlēt spēles
un iesaistīties citās radošajās
darbnīcās.
«Pasākuma laikā strādās
arī karikatūrists un cilvēkiem
būs iespēja ļaut uzzīmēt savu
portretu. Bet tiem, kas vēlēsies
ieskatīties nākotnē, tiks dota
iespēja paviesoties pie zīlnieces, kas zīlēs ar kārtīm,» stāsta
Elīna.
Cilvēkiem, kuri interesējas
par vīniem, to kvalitāti – kurš
labāks, kurš sliktāks –, vēsturi
un citām lietām, būs iespēja noklausīties lekciju un noskatīties
prezentāciju par vīniem.

ka, ņemot vērā laika apstākļus
– vēl līdz piektdienai sola salJau no rītdienas, 19.
nas –, īsti neesot zināms, cik
septembra, pulksten
daudz krāšņo ziedu tiks vesti
11, kā arī Miķeļdieuz kultūras namu. «Protams,
nas gadatirgus laikā
centīsimies tāpat kā katru
kultūras namā varēs
gadu. Ja salnas ziedus neapaplūkot kolekcionāskādēs, būs vairāk nekā 100
ru un selekcionāru
dažādas dāliju šķirnes,» tā
Jāņa Juhņeviča un
selekcionārs.
viņa dzīvesbiedres
Katru gadu dāliju audzētāji
Ināras Veilandes dārizstādē cenšas piedāvāt ko
zos audzētās dālijas.
jaunu, un arī šajā gadā esot
Tradicionālajā izstādē
gaidāmi jaunumi no Amerikas,
«Rudens varavīksne»
Holandes, Krievijas, Jaunzēapmeklētājus šogad
landes un citām valstīm.
priecēs jaunumi no
J.Juhņevičs stāsta, ka paša
Amerikas, Krievijas,
selekcionētas šogad būs tikai
Holandes un citām
trīs šķirnes – kaut arī uz
valstīm, kā arī trīs
lauka augot vairākas, daļa
pašu radītas dāliju
vēl neesot izziedējušas un uz
šķirnes – vienai no
izstādi vedamas, jo parasti
tām dots vārds ‘Lāsesot tā, ka cilvēki uzreiz vēma’.
las, lai arī viņu dārzā tādas
augtu, bet pirmajos gados to
Dāliju kolekcionārs un se- nav tik daudz, lai pietiktu
lekcionārs J.Juhņevičs stāsta, visiem. Viena no jaunajām

pašu selekcionētajām dāliju
šķirnēm nosaukta par ‘Lāsmu’, bet pārējām divām vārdi
vēl neesot doti.
Iepriekšējā gadā topā bijuši
gaišie toņi, taču šajā gadā
dominējot viss spilgtais, piemēram, sarkans, dzeltens,
oranžs. «Tieši tāpēc šajā gadā
izstādē galvenokārt akcentēsim spilgtumu,» tā selekcionārs. Taču tas nenozīmē, ka
izstādē nebūs apskatāmi arī
citu toņu ziedi.
Tiem, kas vēlēsies, lai nākamajā rudenī kāda no izstādē redzētajām dāliju šķirnēm augtu
arī viņu dārzā, būs iespēja tās
pasūtīt. Selekcionārs teic, ka
izstāde norisināsies līdz sestdienas, 20. septembra, pēcpusdienai. «Tiek gaidīti visi, kas
vēlas apskatīt Latvijā audzēto
dāliju krāšņumu. Dažiem tiks
dota arī iespēja pēc izstādes
saņemt grieztos ziedus uz mājām,» tā kolekcionārs.

