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Varēs dzīvot pilnvērtīgāk

Atmodas
ielā 98
pandusu
izbūvē SIA
«ZKK būve».
Tā kopējās
izmaksas ir
5720 lati,
ko pilnībā
finansē pašvaldība.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Sintija Čepanone

Šā mēneša nogalē vēl
divu daudzdzīvokļu
māju korpusi kļūs pieejamāki cilvēkiem ratiņkrēslā – pašlaik pandusu
izbūvē pie Atmodas
ielas 98. nama un tā
priekštelpā, savukārt
uzbrauktuvi un pacēlāju
– Meiju ceļā 18. Tādējādi
pašvaldība nāk pretī
vēl pāris cilvēkiem, kuri
kustību traucējumu dēļ
līdz šim bija spiesti no
daudz kā atteikties.
«Pandusa izbūvi gaidu ar nepacietību – beidzot, beidzot es kļūšu
neatkarīga! Ir taču atšķirība, vai
no mājas tu tiec laukā reizi nedēļā, kā tas ir pašlaik, vai vari izkļūt
katru dienu, kad vien vēlies,» tā
Meiju ceļa 18 iedzīvotāja Svetla-

na Trofimova. Kaut arī līdz šim
pandusa izbūve pie viņas mājas
neritēja tik gludi, kā gribētos,
nu viņa darbiem redz galu. «Ja
cilvēks ratiņkrēslā saka, ka viņam ir grūti, tad ticiet – viņam
patiesi ir grūti,» teic Svetlana,
piebilstot, ka nobrauktuves izbūve nav vienkārši iegriba, bet gan
nepieciešamība.
Pilsētā jau līdz šim uzbrauktuves izbūvētās pie vairākiem
daudzdzīvokļu namiem, un pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Vilis Ļevčenoks teic, ka tas tiks
darīts arī turpmāk. «Izskatām
ikvienu pieteikumu par pandusa
izbūves nepieciešamību un izvērtējam iespējas par pašvaldības
līdzekļiem tos arī izbūvēt,» tā
V.Ļevčenoks.
«Sākotnēji bija plānots, ka
Atmodas ielā 98 tiks izbūvēts arī
elektriskais pacēlājs, taču, izvērtējot tā, iespējams, īso kalpošanas

mūžu, ar kundzi, kura rosināja
to izbūvēt, panākta vienošanās
par uzbrauktuves izveidi,» saka
pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta, norādot, ka uzbrauktuve būs ne tikai nama ārpusē, bet
arī ēkas priekštelpā.
Pandusa izbūves darbi Atmodas ielas 98. namā konkursa
rezultātā uzticēti SIA «ZKK
būve», kas to apņemas izdarīt par
5720 latiem. «Šīs uzbrauktuves
būvniecību finansē pašvaldība,»
L.Klismeta piebilst, ka pandusa
projektēšanai pašvaldība SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» piešķīra 800 latus un
projektēšanas darbus veica SIA
«Ēka un būve».
Līdzīgi darbi notiek arī Meiju
ceļa 18. namā. Saskaņā ar projektu tur par pašvaldības līdzekļiem
paredzēts ne tikai izbūvēt pandusu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet pakāpienu pārvarēšanai

iekšpusē uzstādīt pacēlāju. «Līdz
šim iedzīvotāji uz iespēju izbūvēt
pandusu iekšpusē raudzījās skeptiski – viņi iebilda pret to, ka tādējādi tiks aizņemta vismaz puse
kāpņu, un pacēlāja konstrukcijas
traucētu, taču šajā gadījumā
radām risinājumu – pacēlājs veidots kā platforma, darbināma ar
tālvadības pulti, tāpēc kāpnes ikdienā nebūs aizņemtas,» skaidro
JNĪP tehniskais direktors Uldis
Lazdiņš. Vienlaicīgi ar pandusa
un pacēlāja izbūvi Meiju ceļa
18. nama vienam korpusam tiks
paplašinātas arī izejas durvis uz
kāpņu telpu, kā arī dzīvoklī izveidota uzbrauktuve, lai atvieglu
nokļūšanu uz lodžijas.
Pandusa izbūve Meiju ceļā 18
kopumā izmaksās 3787 latus,
darbus veic SIA «Trans Gold».
Savukārt kāpņu pacēlājs un tā
montāža, kas uzticēta SIA «Tehnovers», izmaksās 4303 latus.

Deputāti lems par Ledus sporta skolas direktoru
 Zane Auziņa

Jurista un sporta pedagoga bakalaura grāds,
trenera sertifikāti, pieredze administratīvā
darbā – tās ir galvenās
priekšrocības, kuru
dēļ jaunizveidotās
Jelgavas Ledus skolas direktora amatam
tiek virzīta rīdzinieka
Andra Kudura kandidatūra. Šonedēļ viņa
kandidatūru apstiprināja Jelgavas domes
Izglītības, kultūras un
sporta komiteja, nākamnedēļ, 9. oktobrī,
par to Jelgavas domes
sēdē būs jālemj deputātiem.

Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atzīst, ka interese par pašvaldības izsludināto
konkursu jaunizveidotās Jelgavas
Ledus sporta skolas direktora
amatam bijusi ļoti liela. Daudzi
interesenti zvanījuši arī no visai
tālām pilsētām, interesējušies par
skolu, audzēkņiem, finansējumu
un daudziem citiem jautājumiem.
Taču savus pieteikumus iesnieguši pieci pretendenti. Izvērtējot
kandidātus, trīs no viņiem tika aicināti uz pārrunām klātienē, pēc
kā par atbilstošāko kandidatūru
pašvaldības speciālisti izraudzījās
A.Kuduru. Patlaban viņš ir fitnesa klubu tīkla «Atlētika» fitnesa
direktors, taču atzīst, ka ideja
par Jelgavas Ledus sporta skolu vakancei.
viņu esot aizrāvusi, tādēļ, ilgi neOtrdien A.Kudura atbilstību
domājot, iesniegts arī pieteikums amatam vērtēja Jelgavas domes

Andris Kudurs, dodoties uz
Jelgavas domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdi, bija nosvērts, bet
pietiekami pašpārliecināts,
lai sniegtu mierīgas un pārdomātas atbildes uz visiem
deputātu jautājumiem. Sēdei
noslēdzoties un komitejai
pieņemot lēmumu virzīt uz
Jelgavas domes sēdi jautājumu par A.Kudura apstiprināšanu Jelgavas Ledus
sporta skolas direktora
amatā, deputāti vēlēja viņam
izdošanos un veiksmi mērķu
sasniegšanā.
Foto: Ivars Veiliņš
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Izvirziet kandidātus!
 Sintija Čepanone

Līdz 20. oktobrim Jelgavas domes Apbalvojumu piešķiršanas
komisija aicina valsts
un pašvaldības iestādes,
pilsētas uzņēmumus,
uzņēmējsabiedrības un
sabiedriskās organizācijas pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Pateicības raksts».
Apbalvojumus piešķir par nopelniem pilsētas labā, pilsonisko
aktivitāti, augstu profesionālo
meistarību, mūža ieguldījumu
un īpašiem nopelniem, kā arī par
varonību ekstremālās situācijās.
Apbalvojumus pasniegs 2008.
gada 17. novembrī Jelgavas domes

priekšsēdētāja Andra Rāviņa rīkotajā pieņemšanā par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas 90.
gadadienai.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka pieteikumi Jelgavas domes Informācijas aģentūrā jāiesniedz kopā
ar kandidāta dzīves aprakstu un
pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam.
Iesniegumus pieņem Jelgavas
domes Informācijas aģentūrā.
Papildus informāciju var saņemt
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā, tālrunis 63005567.
Kopš 1998. gada apbalvojumu
«Goda zīme» saņēmuši 62 pilsētnieki, kuru vārdus var lasīt
Jelgavas pašvaldības portāla www.
jelgava.lv sadaļā «Pilsēta», «Par
Jelgavu», «Simbolika», «Goda
zīmju saņēmēji».

Plāno iegādāties
septiņus dzīvokļus
 Anna Afanasjeva

Šoruden pašvaldība
plāno iegādāties vēl
septiņus vienistabas
dzīvokļus, ko izīrēt
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem un bāreņiem, kas gaida dzīvokļu rindā.
Pašvaldības darba grupa, novērtējot piedāvātos mitekļus,
par iegādei piemērotiem atzinusi
septiņus vienistabas dzīvokļus,
no kuriem seši ir labiekārtoti,
bet viens – nelabiekārtots. Pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka
stāsta, ka izraudzīšanās procesā
darba grupas locekļi apmeklējuši
krietni vairāk dzīvokļu.
Pirkšanai izraudzīto dzīvokļu
cena atkarībā no platības un
stāvokļa svārstās no 17 līdz 23
tūkstošiem latu. Salīdzinājumā
ar jūliju, kad pašvaldība arī
iegādājās mitekļus izīrēšanai
iedzīvotājiem, kas gaida rindā,
cenas dzīvokļu tirgū turpinājušas pamazām samazināties.
Arī šoreiz izraudzīšanās gaitā
vairākiem dzīvokļiem cenu

izdevies nokaulēt. Pēc mitekļu
iegādes par to piešķiršanu lems
Dzīvokļu komisija. Pārsvarā uz
tiem pretendē bāreņi un maznodrošinātās ģimenes. Domes
priekšsēdētāja vietniece Irēna
Škutāne atzīst, ka vislielākais
pieprasījums ir pēc nelabiekārtotiem nelielas platības mitekļiem, jo rindā pārsvarā ir
maznodrošinātas ģimenes, kas
nevar atļauties norēķināties
par labiekārtotiem dzīvokļiem.
Tomēr nelabiekārtoto mitekļu
piedāvājums ir neliels.
Iepriekšējā reizē, jūlijā, pašvaldība iegādājās astoņus dzīvokļus. To pirkšanai tika izlietoti 210 tūkstoši latu. Kopumā
šā gada budžetā dzīvokļu iegādei
atvēlēti 300 tūkstoši latu.
Lēmums par dzīvokļu iegādi
pieņemts pērn, jo pašvaldībai
nav brīva dzīvojamā fonda,
ko piešķirt rindā gaidošajiem
jelgavniekiem. Pašvaldība ir
dokumentējusi dzīvokļu iegādes kārtību, kur noteikts, kas
mitekļus pārbauda un novērtē
to stāvokli. Dzīvokļus rindā
gaidošajiem iedzīvotājiem izīrē
bez izpirkšanas iespējām, tie ir
pašvaldības īpašums.
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«Jāiet nevis paralēli, bet blakus,
un tas nav viens un tas pats»
kas ciena cits citu, taču nepazaudē sevi,» Jeļena pārliecināta, ka
katrai tautai ir sava gudrība, kas
cilvēkā ieliek to labāko, gaišāko,
cēlāko, un tieši tādēļ visu to labāko, kas ir katrā cilvēkā, vajag
atdot kopējā sabiedrībā – tajā,
kuras daļiņa mēs esam. «Bet
tā vietā mēs visu laiku kaut ko
dalām un aizmirstam, ka zeme
ir ļoti, ļoti maziņa, tā jāsaudzē.
Dažādu tautību cilvēkiem jāiet
nevis paralēli, bet blakus, un tas
nav viens un tas pats,» spriež
J.Vavilova.
Viņa pārliecināta, ka nedrīkst
pazaudēt savu valodu, jo tad
cilvēks pazaudē sevi. «Bērni jāaudzina uz savas kultūras bāzes,
mijiedarbībā ar latvisko. Pretējā
gadījumā cilvēks izaug ne īsti
krievs, ne latvietis. Krievu bērns,
mācoties latviešu skolā, neizjūt
latviešu valodu «no iekšpuses»
un tajā pašā laikā pazaudē arī
savu valodu. Bet kā tad lai viņi
izjūt krievu tautas sāpi, likteni?»
jautā Jeļena, atzīstot, ka koris,
lūk, ir viena no tām iespējām nepazaudēt savas tautas identitāti.
«Bērni ir egoistiski, viņiem ir
grūti pieņemt to, kas ir atšķirīgs,
bet koris iemāca pielāgoties,
cienīt citu viedokli. Koris iemāca
novērtēt to, kas atšķiras, un sev
paturēt to labo.»
«Es mīlu Latviju, un man nav
«Ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk saprotu, ka garīgā mūzika cilvēkiem ir nepieciešama, jo
mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā pietrūkst patiesu emociju, jūtu, bet cilvēks jau tāpat kā agrāk vienalga, kas šeit notiek. Bet es
mīl, ienīst, dzīvo...» pārliecināta bērnu un jauniešu kora «Zvonņica» vadītāja Jeļena Vavilova. mīlu arī krievu valodu, mūziku,
Foto: Ivars Veiliņš kultūru,» tā J.Vavilova.
 Sintija Čepanone

«Beidzot man vairs nevienam nevajag pierādīt, kas es esmu, un tā ir
vislielākā laime. Pašlaik
jūtos daudz brīvāka –
man vairs nav svarīgas
tās lietas, kas būtiskas
šķita jaunībā, es cenšos
dzīvot harmonijā ar
sevi un, šķiet, man tas
arī izdodas,» teic Jeļena
Vavilova.
2. pamatskolas bērnu un jauniešu kora «Zvonņica» diriģente,
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
Kordiriģentu nodaļas pasniedzēja, ilggadēja Jelgavas koru
«Liepa» un «Zemgale» diriģente,
Rīgas pareizticīgo kora «Blagovest» koncertmeistare – Jeļena
savu dzīvi bez krievu garīgās
mūzikas nespēj iedomāties. Viņai
ir svarīgi apzināties savas saknes
un palīdzēt tās apjaust arī citiem.
«Mana dzīve ir pietiekami piesātināta,» viņa teic. Un šoreiz saruna
ar Jeļenu tieši par to – par dzīvi,
kas sniedz piepildījumu.

Mūzika, no kuras paņem
tik, cik nepieciešams

Šis gads Jeļenai ir īpašs. Galvenokārt jau tādēļ, ka viņas
lolojums – 2. pamatskolas koris

«Zvonņica» – atzīmē desmit
gadu jubileju. Atskatoties atpakaļ, Jeļena atzīst: «Sākums bija
grūts. Atceros, agrāk par krievu
garīgo mūziku nerunāja, taču
mani tā vienmēr ir saistījusi – mīlestību pret to man ieaudzināja
vecmāmiņa, kurai bija svarīgas
tradīcijas. Kad izteicu vēlēšanos
dibināt kori, kas izpilda tieši
šādu mūziku, man teica: «Tu esi
traka! Vai tiešām domā, ka krievi
nāks dziedāt korī?!» Bet krievi
nāca un dziedāja. Sākumā neko
nevarējām nodziedāt, dziedājām
nepareizi... Bet es ticēju, ka mums
izdosies,» viņa stāsta. Un pirms
desmit gadiem jau tika nodibināts
bērnu un jauniešu koris «Zvonņica» tepat Jelgavā, 2. pamatskolas
paspārnē. Šai skolai viņa velta
vissirsnīgākos vārdus: «Tā ir kā
mana māja, turienes cilvēki ir
kā mana ģimene. Visam, kas tur
tiek darīts, klāt ir dvēsele. Tur
nekas nenotiek tikai tāpēc, lai
būtu, un tā mūsdienās diemžēl
notiek reti.»
«Ar katru gadu aizvien vairāk
un vairāk saprotu, ka garīgā mūzika cilvēkiem ir nepieciešama, jo
mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā
pietrūkst patiesu emociju, jūtu,
bet cilvēks jau tāpat kā agrāk mīl,
ienīst, dzīvo...» Jeļena pārliecināta,
ka svarīgi mīlestību pret savu kultūru, valsti ieaudzināt jau bērnībā,

taču ne uzspiest. Un tad vienā brīdī
cilvēkā notiek lūzums, kas paver
pavisam citu pasauli. Bērni dažkārt
pat neapjauš, kurā brīdī tas noticis,
bet pārmaiņas nevar neredzēt.
«Lēns tembrs, senslāvu valoda,
kas mūsdienu cilvēkam ir ne īpaši
saprotama, – tāda ir krievu garīgā
mūzika. Taču, ja dziedot to izjūt ar
dvēseli, tad var saskatīt pavisam
citādu skaistumu. Caur dvēseli,»
Jeļena atzīst, ka katrs no šīs mūzikas paņem tik, cik konkrētā brīdī
viņam nepieciešams: viens – pavisam maz, otrs – mazliet vairāk, cits
– ļoti, ļoti daudz... «Dažreiz bērni
nesaprot, par ko ir dziesma, kāpēc
tā vajadzīga, un man viņiem jāprot
paskaidrot gan dziesmas jēgu, gan
tās nepieciešamību mūsu dzīvē.»

Cilvēkiem jādzīvo
blakus, nevis paralēli

Jeļena kopā ar ģimeni no Urāliem uz Latviju pārcēlās sešu
gadu vecumā. Te augusi, gājusi
skolā. Te iepazinusi latviešu
mīlestību pret koru mūziku,
kas «latviešiem ir jau gēnos»,
te apzinājusies, ka krieviem šī
tradīcija ir pārtrūkusi, bet ne
mirkli nav zaudējusi cerības to
atdzīvināt. «Ja dzīvo Latvijā, tev
ir jāzina, jāciena un jāmīl tās
kultūra, taču nedrīkst aizmirst
savas saknes. Zeme kļūst tikai
bagātāka, ja tajā dzīvo cilvēki,

Jelgavas iedzīvotāju dzimumvecuma struktūra

Skaitļi runā
Gadi
81 un
vairāk

ka bērni, kas auguši ar garīgo
mūziku, ir nopietnāki, sirsnīgāki
par saviem vienaudžiem.
Tagad jau aug trešā «Zvonņicas» paaudze, un Jeļena teic, ka
ir neaprakstāmas izjūtas, kad
ciemos atnāk kāds viņas lolotais
bērns. Nav aizmirsis. «Es ļoti labi
apzinos, ka bērniem kā putnēniem jāaizlaižas prom no ligzdas.
Esmu laimīga, kad viņi aiziet
savu ceļu, sāk savu dzīvi, tomēr...
Lai gan saprotu, ka tā tam jānotiek, man vienmēr mazliet sāp,
sirdī ieduras tāda smeldze,» par
savējiem teic pedagoģe.

Kad vairs nepiederi sev...

«Cilvēks savā būtībā ir vientuļš,
un jo vairāk dzīvoju, jo vairāk
man patīk būt vienai. Man ar sevi
jau sen kā vairs nav garlaicīgi,» tā
par brīžiem, kad aiz muguras ir
darbdiena, saka Jeļena. Viņa spēku smeļas grāmatās, labā mūzikā
un ģimenē. Dzīvē viņai nav trūcis
pārdzīvojumu, bet garīgā mūzika
ļāvusi saņemties un turpināt dzīvot. «Garīgā mūzika ir balsts, kas
mani tur šajā dzīvē.»
«Man ir divas meitas – Marija
un Anna. Vecākā Sanktpēterburgas universitātē studējusi
Austrumu fakultātē un tagad
ir pasaules cilvēks. Viņa dzīvo
visur – Vīnē, Vācijā, Pēterburgā, Sibīrijā... Jaunākā šogad
beigs vidusskolu. Viņas ir ļoti
atšķirīgas: viena aktīva, otra
– trauslāka, maigāka...» lepna
par savām meitām ir Jeļena un
Bērni iemāca pacietību
atklāj, ka viņa ir arī vecmāmiņa
Jeļena atklāj, ka agrāk pat trīs gadus vecajai Sofijai.
iedomāties nevarēja, ka strādās
«Kļūt par vecmāmiņu – tas
ar bērniem. «Bet tagad varu bija viens no svarīgākajiem un
atzīties, ka tieši bērni man skaistākajiem mirkļiem manā
atklājuši jaunu pasauli. Es no dzīvē. Kad turēju rokās mazo
viņiem mācos,» teic Jeļena, Sofiju, pārņēma tāda dīvaina saatklājot, ka pedagogam ir jābūt jūta, kas krietni atšķīrās no tās,
īpašai noskaņai. Jādod tad, kas piedzīvota ar savu bērnu. Ar
kad bērns grib ņemt. Dažkārt bērniem vēl bija tā sajūta, kad
jāpaklusē. Viņi ļoti labi atšķir gribas skriet, redzēt, dzirdēt, bet
patieso no nepret mazbērnu
īstā – runāt var
izjūti tādu pie«Cilvēks savā tu
daudz ko, bet, ja
nākumu!» izjūtas nav patiesi,
būtībā ir vien- tas vārdos cenšas
bērns to uzreiz
ietērpt Jeļena,
tuļš, un jo vai- piebilstot: «Tā
sajutīs. «Esmu
ļoti prasīgs peir tāda,
rāk dzīvoju, jo sajūta
dagogs. Es lakā krievi mēdz
vairāk man pa- teikt, ti propal.*
mājos. Bet pēc
tam atvainojos.
u vienkārši
tīk būt vienai. Tvairs
Ilgi nevarēju
nepiederi
pieņemt, kā var
Man ar sevi jau sev...»
nesaprast lietas,
Kaut arī Sofija
sen kā vairs nav kopā ar vecākiem
kas patiesībā ir
ļoti vienkāršas
dzīvo ārzemēs,
garlaicīgi.»
un labi saproJeļena ir patiesi
tamas! Bet talepna, ka mamgad... Piemēram, es no datoriem ma ar meitu runā krieviski. «Un
neko nesaprotu, taču bērni tos kad viņi atbrauc ciemos un Sofija
uzskata par ļoti vienkāršu lietu. dzied krieviski...»
Viņi man iemācījuši pacietību,
«Beidzot man vairs nevienam
pazemību,» teic Jeļena.
nevajag pierādīt, kas es esmu, un
Viņa «izauklējusi» jau vairāk tā ir vislielākā laime,» sarunas
nekā simts bērnu un visiem dzī- noslēgumā rezumē Jeļena.
ves vērtības mācījusi atklāt caur
garīgo mūziku. Viņa pārliecināta,
*Tu esi pazudis – krievu val.
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Pilsētnieks vērtē

Ko jūs nominētu
kā labāko
Jelgavas
«Veikalnieku un
krodzinieku»?

Sergejs
Nikonovs,
students:
– No veikaliem
pirmo vietu
dotu «Pilsētas
pasāžai» vai
«Vivo centram», vairāk
gan domāju par pirmo, jo tur ir
daudz vairāk veikalu. Par bāriem
un kafejnīcām nevaru spriest,
jo neapmeklēju, taču, ja vērtētu
naktsklubus, labākais noteikti būtu
«Tonuss».
Anita,
vadītāja:
– Varbūt «Staburadzes»
veikalu, jo tur
ir mājīgi un
laipna, sirsnīga apkalpošana. Visnotaļ
patīkami tajā iepirkties. Bet kā
labāko krodzinieku nominētu
nesen atvērto «Cepuri nost». Tur
vienmēr ir gādāts par patīkamu
atpūtu – mūzika, garšīgi ēdieni,
laipna apkalpošana. Cenas gan visai augstas, taču, ja vēlas atpūsties,
var atļauties.
Gaļina,
pensionāre:
– Par krodzinieku nemāku
teikt, jo ēst
gatavoju mājās, taču no
veikaliem man
ļoti patīk tirdzniecības centrs «Valdeka» Rīgas
ielā. Tāpēc, ka tas ir tuvu manām
mājām, tajā ir vairāki veikali vienkopus, plašas telpas, nav jāspiežas
un jāgrūstās.
Tatjana,
jelgavniece:
– No frizētavām ieteiktu
frizētavu «Ineta». Bet no
ēdināšanas
uzņēmumiem
man patīk apkalpošana un stils pilsētas «Čili
picā», tur ir patīkami atpūsties, bet
labi gatavo «Kvatro» bārā. Dzīvoju
RAF masīvā un uzskatu, ka labākais
ir tirdzniecības centrs «Pērnava».
Jānis Priedīte,
LLU students:
– Nemaz īsti
nezinu, kurš
no visiem pelnījis uzslavu.
Pirmais nāk
prātā klubs
«Jelgavas baltie krekli» un ēdnīca Lauku inženieru fakultātē.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Deputāti lems par Ledus
sporta skolas direktoru
(No 1.lpp.)
Deputāti pusstundas garumā
pretendentam uzdeva dažādus
jautājumus par viņa redzējumu uz
skolas nākotni un perspektīvu, par
to, kas pašam piedāvājumā šķiet
vilinošs, arī par budžetu, finansēm
un virkni citu jautājumu. Jāteic
gan, ka kandidāta aizrautība ar
sportu un nebūt ne pieticīgās
ambīcijas izveidot Jelgavā Ledus
sporta veidu un hokeja centru,
kas valstī ieviestu sistemātisku un
pamatotu apmācību, aizrāva arī
skeptiskākos deputātus un, sēdei
noslēdzoties, viņi visi piekrita
izraudzīto kandidātu virzīt apstiprināšanai par skolas direktoru jau
nākamajā Jelgavas domes sēdē.
Par A.Kudura kandidatūras
galvenajām priekšrocībām un
atbilstību amatam tiek nosaukts
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iegūtais bakalaura grāds
sporta pedagoģijā, kā arī biznesa
un vadības augstskolā «Turība»
iegūtais jurista bakalaura grāds.
Viņam ir arī fitnesa trenera un
hokeja trenera sertifikāts. Šobrīd
viņš ir fitnesa klubu tīkla «Atlētika» fitnesa direktors, bet iepriekš
guvis arī vērā ņemamu hokeja
trenera pieredzi, tostarp strādājot
hokeja klubā «Zemgale», tepat
Jelgavā.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
A.Kudurs atzīst, ka sports viņam
nav tikai darbs vai pienākums,

tas patiesi esot viņa dzīvesveids
un nodarbe, kas sniedzot milzīgu
prieku. Bet iespēja kļūt par Jelgavas Ledus sporta skolas direktoru viņam ļautu radīt apstākļus
un iespējas ikvienam bērnam
neatkarīgi no viņa vecāku maka
biezuma gūt tos sportiskos panākumus, kuri pašam dažādu
apstākļu dēļ gājuši secen. «Ideja
par Ledus sporta skolu mani
aizrauj. Ir lieliski, ka pašvaldība
rūpējas par visu bērnu vienlīdzīgām iespējām trenēties hokejā,
daiļslidošanā, kērlingā, pieļauju
iespēju, ka nākotnē arī šorttrekā.
Ledus sporta veidi tomēr ir ļoti
dārgi, un ar skolas palīdzību no
vecāku pleciem tiks noņemta
liela izdevumu daļa. Un vēlos
uzsvērt, ka komandu sports,
kāds ir arī hokejs, ir daudz demokrātiskāks par individuālo
sportu. Komandā savu vietu var
atrast arī cilvēks, kas varbūt nav
ļoti spēcīgs, bet ir veikls, vai arī
nav ātrs, taču ir viltīgs, un tā var
turpināt bezgalīgi. Dodot iespēju
ikvienam, mēs patiesi varam
atrast talantus, un tas būs viens
no uzdevumiem,» teic A.Kudurs.
Viņš atzīst – ja vien Jelgavas
domes deputāti apstiprinās viņa
kandidatūru direktora amatam,
pienākumus viņš ir gatavs pildīt
jau nākamajā dienā – to ļauj arī
ar patreizējo darba vietu panāktā
vienošanās.

Skolotāju diena Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Skolotāju dienas priekšvakarā, 3. oktobrī, pulksten 18 Jelgavas kultūras namā uz svinīgo
Skolotāju dienas pasākumu aicināti visi izglītības iestāžu pedagogi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
uz svinīgo skolotāju dienas pasākumu Jelgavas kultūras namā
uzaicināti visi pilsētas izglītības
iestāžu pedagogi kopā ar ģimenēm. Svētkos skolotājus uzrunās
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs. Svinīgajā pasākumā
paldies tiks teikts visiem skolotājiem par viņu darbu bērnu un sko-

lēnu izglītošanā. Īpašu paldies par
darbu, to novērtējot ar Atzinības
rakstu, teiks 14 skolotājiem, kuri
saņems Izglītības un zinātnes
ministrijas, un 25 skolotājiem un
izglītības iestāžu darbiniekiem,
kuri saņems Jelgavas domes
Atzinības rakstu. G.Auza min, ka
reizē ar Atzinības rakstu skolotāji
saņems arī pašvaldības sarūpētas
naudas balvas. Savukārt izpilddirektors G.Kurlovičs tradicionāli
pasākumā pasniegs balvu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem
– šogad to saņems viens pirmsskolas izglītības iestādes un divi skolu direktoru vietnieki. Savukārt
«Swedbankas» Jelgavas filiāles
vadītāja Zinta Skangale pasniegs
bankas Gada balvu diviem pilsētas pedagogiem. Svinīgajā daļā
– Jelgavas bigbends, bet pēc tam
svētku balle.

Filozofu ielas 46. namā
sāk rekonstrukciju
 Zane Auziņa

Jau šonedēļ sākas Filozofu ielas 46. nama
rekonstrukcija, pēc
kā nama īrnieki varēs
atgriezties mūsdienu
prasībām atbilstošos
dzīvokļos.
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes tehniskais direktors Uldis Lazdiņš apstiprina, ka šīs nedēļas sākumā pēdējie Filozofu ielas
46. nama iedzīvotāji pārcēlās uz
pašvaldības ierādītajiem pagaidu
dzīvokļiem pilsētā, trešdien tika
parakstīts līgums ar būvniecības
firmu SIA «KVA Sistēmas», kas
veiks rekonstrukciju, bet šajās dienās sākti arī reāli darbi. Paredzēts,
ka 1910. gadā būvētajā koka mājā,
kurā līdz šim būtiski remontdarbi
nav veikti, pēc remonta būs ierīkota kanalizācija, kas līdz šim te nav
bijusi, būtiski uzlabota apkures
sistēma un veikti citi uzlabojumi.
«Ievērojami mainīta tiks gan ēkas

fasāde, gan arī iekštelpas. Līdz šim
iedzīvotājiem bija jāsamierinās ar
to, ka, piemēram, tualete ir ārā,
bet pēc rekonstrukcijas tāda būs
katrā dzīvoklī, tāpat katrā dzīvoklī būs arī duškabīne. Turklāt,
izbūvējot arī bēniņu stāvu, ēkā
būs par vienu dzīvokli vairāk,»
stāsta U.Lazdiņš, piebilstot,
ka rekonstrukcijas laikā visi
ēkas īrnieki izmitināti citos
pašvaldības dzīvokļos dažādās
pilsētas daļās. Savukārt pagalmā
projekts paredz izveidot bruģētu
stāvlaukumu četrām automašīnām. Patlaban Filozofu ielas
46. namā ir 12 dzīvokļi, kopumā
tajos deklarēti 20 iedzīvotāji. Rekonstrukcijas projekta izmaksas
ir 225 299,23 lati. Tam klāt vēl
nāk izmaksas par būvuzraudzību,
autoruzraudzību, projektēšanu un
līdzīgiem darbiem. Lielākā ēkas
daļa ir pašvaldības īpašums, taču
daļa dzīvokļu ir privatizēta, tādēļ
to saimniekiem būs jāiesaistās
rekonstrukcijas finansējuma nodrošināšanā.
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Skolēni pusdieno
jaunajā ēdnīcā

Īsi
 Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) apkopotie
dati liecina, ka Jelgavas 1.
ģimnāzijas absolvents Dmitrijs
Pupkovs bijis čaklākais centralizēto eksāmenu kārtotājs šajā
gadā Latvijā. Kopumā Dmitrijs

kārtoja astoņus eksāmenus, septiņos
saņemot visaugstāko – A – vērtējumu.
Savukārt mazāk – septiņus – eksāmenus kārtojuši 12 jaunieši Latvijā, bet
sešus – 191 skolēns. Valstī kopumā
ir 50 jaunieši, kuri kārtoja trīs līdz
piecus centralizētos eksāmenus un
tajos saņēma tikai A līmeni. Savukārt
vecākais centralizēto vidusskolas
eksāmenu kārtotājs šogad bija 49
gadus vecs vīrietis, kurš nokārtojis
divus eksāmenus. ISEC dati liecina, ka
kopumā šogad eksāmenus kārtoja 17
cilvēki vecumā no 40 līdz 49 gadiem,
savukārt 314 kārtotāji bijuši no 30 līdz
39 gadus veci.

 Oktobra sākumā Jelgavā un
rajonā Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) sāks izlikt trakumsērgas vakcīnas. Pilsētu
un ciematu teritorijā tas tiks
darīts ar rokām, savukārt pārējā teritorijā vakcīnas izvietos
no mazās aviācijas lidmašīnas.
Darbu sācis 4. vidusskolas jaunais modernais ēdināšanas komplekss, kur jau no šīs nedēļas bērnus nodrošina ar siltām pusdienām. Reizē ar ēdnīcu izremontētas arī garderobes, mazā sporta
halle un tās palīgtelpas, izbūvēts siltummezgls un divi meiteņu mājturības kabineti.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ svinīgi atklāts
4. vidusskolas piebūves modernais virtuves
komplekss un ēdamtelpa. Tas nozīmē, ka
skolēniem nu daudz
patīkamākā atmosfērā
būs iespēja baudīt siltas
pusdienas.
Līdz ar modernās virtuves izbūvi noslēgusies skolas piebūves
celtniecības pirmā kārta, kurā
līdztekus virtuves kompleksam izremontētas arī garderobes 34 skolas klasēm, mazā sporta zāle un
tās palīgtelpas – tualetes, dušas,
piebūvēta noliktava sporta inventāram, izbūvēts siltummezgls un
divi meiteņu mājturības kabineti
– šūšanai un ēst gatavošanai.
Skolas direktors Agris Celms
atzīst, ka jaunā virtuve un pārējās telpas ir ļoti liels ieguvums
un par to ir gandarīts. «Domāju,
ka ieguvums būs manāms ne
tikai ēdināšanas kvalitātē, bet

arī saskarsmes un uzvedības
kultūrā, jo apstākļi ir tie, kas cilvēku audzina. Mēs šo vidi kopsim,
sargāsim un uzturēsim kārtībā,»
tā direktors.
A.Celms arī piebilst, ka celtniecība noritējusi pēc plāna, pat
nedaudz apsteidzot iecerētos
termiņus.
Ēdināšanas kompleksa direktors Ronalds Veršūns stāsta, ka
jaunajā ēdnīcā ir 212 vietas skolēniem un 20 vietas skolotājiem,
kas nošķirtas ar stikla sienu no
kopējās ēdamzāles. Izbūvētas
noliktavas pārtikai, virtuve ar
modernām iekārtām, atpūtas
telpa darbiniekiem un trauku
mazgātava.
Pirmajā dienā bērniem ēdnīcā
bija iespēja nobaudīt sešus dažādus ēdienus ar trim piedāvātajām
piedevām un vairākiem salātu veidiem, taču ar laiku šī ēdienkarte
tikšot papildināta. Jāpiemin, ka
šajā virtuvē tiek domāts arī par
veģetāriešiem.
6. klases skolnieks Dāvis Pranka un 7. klases audzēkņi Artis

Vilks un Rihards Golmanis, kas
bija vieni no pirmajiem klientiem
jaunajā ēdnīcā, atzīst, ka jaunās
telpas ir ļoti skaistas, tāpēc arī
pusdienas garšojot daudz citādāk
– labāk.
Lielu paldies skolas direktors
A.Celms saka pašvaldībai, kas
izšķīrusies par kredīta ņemšanu, lai skola tiktu pie plašās un
modernās piebūves. Viens no
būtiskākajiem skolas ieguvumiem neapšaubāmi būs jaunā
skolas koncertzāle, kas izglītības
iestādei ar mūzikas novirzienu ir
vitāli svarīga. Nedaudz koriģējot
sākotnējo projektu, šobrīd jau
skaidrs, ka koncertzāle taps kā
amfiteātris ar skatītāju sēdvietām
puslokā un skatuvi priekšpusē,
atsevišķu telpu operatoriem piebūves otrajā stāvā un garderobi
pie ieejas zālē.
Tāpat piebūvē būs plaša bibliotēka, lasītava un mūzikas kabineti, ko ekspluatācijā nodos nākamā
gada maijā, lai jau septembrī bērni
mācības varētu uzsākt jaunajās
telpās.

Atbalsta inkubatora uzņēmumus
 Sintija Čepanone

Iespēja ražotājiem
veikt produktu ķīmiskā sastāva analīzi nevis
laboratorijā, bet nekavējoties; pašam izvēlēties un digitāli izveidot
mēbeļu apdruku; vēja
ģeneratori individuālai
lietošanai – tās ir tikai
dažas idejas, kuru īstenošanai Jelgavas dome
nolēmusi piešķirt papildus finansējumu.
Šīs un citas idejas tiek realizētas Jelgavas pašvaldības biznesa
inkubatorā. Lai atbalstītu jaunos uzņēmumus tajā, Jelgavas
dome to attīstībai piešķīrusi
51 783 latus. Kopumā līdzekļi
atvēlēti deviņiem uzņēmumiem,
kas darbību sākuši šogad. Kā
norāda Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne,
pašvaldības misija ir atbalstīt
uzņēmējdarbību – īpaši inovatīvus uzņēmumus, kuri piedāvā
tirgum pievilcīgus produktus.
Tieši tādēļ nolemts piešķirt
papildus finansējumu projekta

«Biznesa inkubatora izveide»
īstenošanai.
Agris Ķipurs, SIA «Jelgavas
inovāciju cents» izpilddirektors, stāsta, ka uzņēmumi, kas
saņems pašvaldības atbalstu, izvēlēti, jo viņu vēlmes pārsniedz
centra šā brīža kapacitāti. «Taču
šie uzņēmumi apliecinājuši, ka
viņu darbs ir perspektīvs, bet,
lai tie spētu pilnveidot darbību,
nepieciešama krietni lielāka
summa, nekā mēs varam nodrošināt esošās līgumcenas

ietvaros,» skaidro A.Ķipurs.
Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta papildina
– plānots, ka šie uzņēmumi jau
šogad nodokļos samaksās ap 90
tūkstošiem latu.
Biznesa inkubators Jelgavā
izveidots 2007. gada septembrī
Jelgavas domes un Ekonomikas
ministrijas līdzfinansētā projekta «Biznesa inkubatora izveide»
ietvaros. Šobrīd inkubatorā darbojas 24 uzņēmumi, tajā izveidotas 59 jaunas darba vietas.

Biznesa inkubatora uzņēmumi, kuriem piešķirts
papildus finansējums

• SIA «Mītavas inženieru birojs» (sniedz arhitektūras un inženiertehniskos
pakalpojumus).
• SIA «ARTENDE» (nodarbojas ar fotoprintēšanu uz šokolādes, pilna krāsu
spektra printēšana uz šokolādes).
• SIA «JTS» (darbojas akustisko produktu nišā. Produkta pielietojums saistīts
ar skaņas slēpšanu (skaņu studijās, šautuvēs, rūpnieciskajās telpās u.c.).
• SIA «7 Ozoli Furniture» (piedāvā komplektēt individuāla dizaina (digitāli
apdrukātas) mēbeles, kuras klienti paši var veidot specializētā mājas lapā).
• SIA «NFCMEDIA» (izstrādās programmu RFID čipam, kas attālināti veiks
uzskaites un kontroles funkciju (prototipa izstrāde kopā ar LLU).
• SIA «APSYS» (izstrādās informācijas sistēmu atkritumu uzskaites veikšanai
poligonu apsaimniekotājiem Latvijā (prototipa izstrāde kopā ar LLU).
• SIA «ADVMAN» (izstrādās automatizētās kontroles sistēmu uzskaites
veikšanai (prototipa izstrāde kopā ar LLU).
• SIA «BurgerMetrics» (izstrādā hiperspektrālu attēlu programmatūru).
• SIA «MY OWN WIND» (izstrādā vēja ģeneratorus).

«Virs Jelgavas rajona trakumsērgas
vakcīnas sāks kaisīt ne agrāk kā 6.
oktobrī,» atklāj PVD sabiedrisko attiecību speciāliste Solveiga Smiltene.
Vakcīnas iestrādātas zivju miltu, tauku un parafīna maisījuma iekšpusē,
tādēļ meža dzīvnieki – lapsas un
jenotsuņi, kas ir galvenie trakumsērgas izplatītāji, ēsmu var sajust no liela
attāluma. Visā Latvijas teritorijā vienmērīgi izvietos 20 – 25 vakcīnas devas
uz vienu kvadrātmetru. S.Smiltene
norāda – tā kā lapsām patīk klaiņot
apdzīvotu vietu tuvumā, kur vieglāk
atrast barību, vakcīnas tiks izsviestas
arī ļoti tuvu pilsētām. Ja kāda vakcīna, kas izskatās kā brūngans kubiņš
un ir nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti, būs nokritusi māju tuvumā, to
vajadzētu nogādāt ārpus pagalma,
taču, neaiztiekot ar kailām rokām,
jo meža dzīvnieki sajutīs cilvēku
smaržu un ēsmu neēdīs. Vakcīna nav
bīstama ne cilvēkam, ne apkārtējai
videi, tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā
saskarē ar vakcīnu (ēsmas iekšpusē tā
ir šķidra) – tā nonākusi acīs vai brūcē
–, ieteicams doties pie ārsta.

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pirmo
reizi rīko akciju «Skolotāju
uzticības tālrunis», kas skolotājiem ļaus izrunāt sev aktuālus
jautājumus par skolēnu un
skolotāju savstarpējām attiecībām, problēmām šajā jomā
un citiem psiholoģiskiem jautājumiem. Akcija sākās vakar un
noslēgsies 3. oktobrī. Šo dienu

laikā pedagogiem ir iespēja zvanīt
pa VBTAI bērnu un jauniešu uzticības
tālruni 80006008 un konsultēties par
sev nozīmīgiem jautājumiem. Tie var
būt saistīti gan ar skolēnu un skolotāju savstarpējām attiecībām un grūtībām skolēnu savstarpējā saskarsmē,
gan arī par konfliktsituācijām klasē
vai skolā, sarežģījumiem attiecībās
ar skolēnu vecākiem, emocionālo un
fizisko vardarbību un citiem. Zvani pa
VBTAI bērnu un pusaudžu uzticības
tālruni 80006008 ir bez maksas,
zvanot gan no fiksētā, gan no mobilā
tālruņa.

 Jelgavas Jaunais teātris gaida jaunus dalībniekus, kuri
gatavi darboties teātra studijā.

«Ja vadi skolas pasākumus, neesi
apklusināms stundām un alksti skatuves «garšu», esi gaidīts uz jauno
dalībnieku uzņemšanu Jaunajā teātrī
6. oktobrī pulksten 18 kultūras namā
«Rota»,» tā jaunos aktierus aicina
projektu vadītāja Indra Soika. Viņa
arī informē, ka jaunie dalībnieki teātra
studijā varēs apgūt aktiermākslu,
skatuves runu, kustību, kā arī iegūs
iespēju piedalīties dažādos pilsētas
pasākumos un jaunus draugus. Ar
jauniešiem strādās teātra režisors
Ģirts Šolis un retorikas pasniedzēja
Elīna Apsīte.
Ritma Gaidamoviča
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Raiņa ielā
būs jaunas
ietves

«Ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību vēlos pievērst uzmanību
gājēju celiņiem Jelgavā. «Labākais» piemērs ir gājēju celiņš
Raiņa ielā 17 un 19, kur noteikti
neieteiktu nevienai dāmai iet
ar augstāka papēža kurpēm,»
laikrakstam raksta jelgavniece
Liāna.
Atbildot uz jautājumu par
Raiņa ielas gājēju celiņu posmā
no Raiņa ielas 17 līdz Raiņa
ielai 19, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns skaidro, ka pašlaik Raiņa ielai posmā no Mātera ielas līdz Sarmas ielai jau
veikta topogrāfiskā uzmērīšana
un līdz 2009. gada sākumam
tiek plānots izstrādāt tehnisko
projektu.
«Jelgavas pilsētas integrētās
attīstības programmas ietvaros
2009. – 2011. gadā ir plānots
rekonstruēt Raiņa ielas posmu
no Mātera ielas līdz Sarmas
ielai, šī projekta realizācijas
laikā tiks sakārtotas arī Raiņa
ielas ietves, tostarp vēstulē
minētajā posmā starp Raiņa
ielas 17. un 19. namu,» norāda
A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka šā gada laikā
Jelgavā ir realizēti vairāki trotuāru projekti, turklāt aģentūra
«Pilsētsaimniecība» sadarbībā
ar Jelgavas domi veic ielu rekonstrukcijas darbus, un to
laikā tiek sakārtotas arī gājēju
ietves, izbūvējot bruģa un asfaltbetona segumus.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

2008. gadā realizētie
trotuāru sakārtošanas
projekti:
• Ūdensvada ielā – rekonstruēta
ietve posmā no Pētera līdz Mātera ielai;
• Ausekļa ielā – rekonstruēta
ietve posmā no Blaumaņa līdz
Viestura ielas 14 iebrauktuvei;
• Ausekļa ielā – rekonstruēta
ietve posmā no Blaumaņa līdz
Uzvaras ielas stāvlaukumam;
• Zirgu ielā – rekonstruēta ietve
posmā no Pulkveža O.Kalpaka
ielas ietves izbūves robežas līdz
Zirgu ielas 21. namam;
• Stacijas ielā – rekonstruēta ietve
posmā no Pulkveža O.Kalpaka
līdz Stacijas ielas 13. nama iebrauktuvei;
• Izbūvēta ietve starp Skolotāju
un Egas ielu (gar Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolu);
• Celiņš gar LLU pils kanālu.

2008. gadā veiktie ielu
un ietvju būvniecības
projekti:
• Rīgas ielas posmā no Loka
maģistrāles līdz Ozolniekiem
rekonstrukcijas gaitā izbūvēts
veloceliņš;
• Tērvetes ielas rekonstrukcija
posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai;
• Tērvetes ielas rekonstrukcija
posmā no 9. veikala līdz pilsētas
administratīvajai robežai (būvniecība);
• Traktoristu ielas rekonstrukcija;
• Ganību ielas posmā no 1.
līnijas līdz Atmodas ielai rekonstrukcija;
• Brīvības bulvāra rekonstrukcija
(būvniecība);
• Ziediņu ceļa izbūve;
• Ausekļa ielas renovācija posmā
no Pulkveža Brieža līdz Blaumaņa
ielai (būvniecība);
• Lāčplēša gājēju un velosipēdistu
ielas izbūve posmā no Rīgas ielas
līdz Kronvalda ielai.

atbildam

Cukurfabrikas
torni nojauks
«Kādu dienu, nākdama no
pastaigas pa Pils saliņu,
ievēroju cukurfabrikas torni
– iedomājos, ka tā būtu
fantastiska vieta panorāmas
skatam uz Jelgavas pilsētu
– gan tāpēc, ka no tā paveras
skats uz pilsētas centru un
arī RAF virzienā, gan tāpēc,
ka šādas iespējas pilsētā
pašlaik nav vispār,» jelgavniece Aija vēlas noskaidrot,
kāda nākotne pēc rūpnīcas
likvidācijas sagaida augsto
cukurfabrikas skursteni. Kā
«Jelgavas Vēstnesim» norāda
pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta, šis skurstenis
ir Jelgavas Cukurfabrikas
īpašums. Realizējot cukura
rūpniecības restrukturizācijas
plānus, kas pieprasa iekārtu
demontāžu un visu rūpnīcas
teritorijā esošo būvju nojaukšanu, tiks nojaukts arī
rūpnīcas skurstenis. «Tādēļ
pašvaldība neredz iespēju šo
skursteni saglabāt,» piebilst
L.Klismeta.
Foto: Ivars Veiliņš

Karotītēm – simboliska,
nevis materiāla vērtība
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma
vēstuli no Diānas. Līdztekus
citām problēmām viņa pauž sašutumu «par Jelgavas pilsētas
«tukšo» bērnu piedzimšanas
pabalstu». «Diemžēl ar sudraba karotīti (par to gan ir lielas
šaubas, jo tai nāk nost krāsa) neviena mamma, neviens
bērniņš paēdušāks nebūs, bet
naudiņa gan noderētu. Kāpēc
mazajā Dobelē pabalsts ir 20
lati, Olainē – ap 50 lati? Varbūt
šķiet – kas tad tā par naudu?!
Bet ticiet – arī tā ir nauda. Ja
kaut vai 10 lati nāktu klāt pie
dāvanām, jebkura māte priecātos daudz vairāk, nekā saņemot
karotīti un pilnu maisu makulatūras,» raksta jelgavniece.
Diāna vēlas noskaidrot, kur
Jelgavas dome tērē visu naudu,
ja jau tā netiek atvēlēta šādiem
mērķiem. «Visi gudri runāt
par to, lai dzimstība pieaug
un demogrāfiskais stāvoklis
uzlabojas. Bet kur ir stimuls?
Kad beidzot arī Jelgavā pabalstu varēs saņemt tās mammas,
kuru bērni netiek bērnudārzā
attiecīgajā gadā?» jelgavniece
gan spriež, ka Jelgava pati no
sevis, protams, krāšņāka nekļūs – arī tam vajag investēt.
«Bet nedrīkst to izvirzīt par
prioritāti, jo prioritāte esam
mēs, cilvēki,» tā Diāna.
Kā skaidro pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta,
karotītei ar iegravētu pilsētas
nosaukumu, simboliku un
bērniņa dzimšanas gadu ir piemiņas, nevis materiāla vērtība
– tādējādi Jelgavas pašvaldība
sveic jaundzimušo un apliecina, ka bērniņš ir piederīgs
pilsētai. Piemiņas karotīte
ir pagatavota no alpaka un

apsudrabota ar 999. proves
sudrabu.
«Piemiņas karotītes pasniegšana ir pašvaldības labās gribas izpausme, un jaunie vecāki
ir tiesīgi izvēlēties – saņemt
to vai ne,» norāda L.Klismeta,
piebilstot, ka Jelgavā katru
gadu tiek reģistrēti vairāk
nekā astoņi simti bērnu. Jelgavas pašvaldība ar dāvanu karti
100 latu vērtībā sveic jaunajā
gadā pirmo dzimušo bērniņu,
arī pilsētā reģistrētie jaundzimušie dvīņi katrs saņem dāvanu karti 20 latu vērtībā. Dāvanu kartes pirms Līgo svētkiem
tiek pasniegtas arī pilsētā gada
laikā reģistrētajiem mazajiem
Jāņiem un Līgām.
Atbildot uz jautājumu par
iespējamo kompensāciju vecākiem, kuru bērni attiecīgajā
gadā netiek uzņemti bērnudārzos Jelgavā, L.Klismeta
skaidro: «Pabalstus māmiņām,
kuru bērniem pietrūkst vietas bērnudārzā, maksā tikai
Rīgā. Jelgavā vietu trūkumu
bērnudārzos pašvaldība cenšas risināt, veidojot jaunas
bērnudārza grupiņas. Plānots,

«ZEMGALES MĒBELES»
izgatavo mēbeles
pēc pasūtījuma:
virtuves, skapjus, durvis,
trepes u.c.
Mob. tālrunis 22305502

ka jau nākamajā gadā renovēs
pirmsskolas izglītības iestādi
Pulkveža Brieža ielā un uzcels
piebūvi bērnudārzam «Sprīdītis» Tērvetes ielā. Tas nozīmē,
ka Jelgavā bērnudārzos būs
vietas vēl vairāk nekā 350
bērniem, kas būtiski mazinās
rindas pēc vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs.»
Preses sekretāre arī norāda,
ka materiālo un arī cita veida
sociālo palīdzību Jelgavas pašvaldībā var saņemt ģimenes,
kuras atzītas par mazturīgām.
Piemēram, šogad pabalstiem
pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojumu apmaksāšanai,
skolas piederumu iegādei un
bērnu ēdināšanai skolā izmaksāti gandrīz 200 tūkstoši latu.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Ar līdera pieredzi
Par Hipotēku bankas piedāvājumu daudzdzīvokļu namu
renovācijā stāsta bankas eksperts, segmentu vadītājs Mārcis Eglītis.
Pirmā Latvijā, kas sniedza
daudzdzīvokļu māju aizdevumus, bija Hipotēku banka. Jau
2001. gadā banka apzinājās
dzīvojamo māju renovācijas
nepieciešamību, uzsāka dzīvokļu īpašnieku informēšanu
par nepieciešamību renovēt
dzīvojamās mājas, aizdevumu
izsniegšanu dzīvojamo māju
renovācijai un ilgstoši bija
vienīgā banka, kura finansēja
daudzdzīvokļu māju renovāciju.
Kopš 2001. gada mūsu banka
izsniegusi 430 aizdevumus par
kopējo summu 8,55 miljoni
latu.
Finansējums nama siltināšanai, jumta nomaiņai, siltummezglu modernizācijai,
elektroinstalāciju, kanalizācijas
sistēmu nomaiņai, mājas fasādes un kāpņutelpu remontam
un tamlīdzīgām vajadzībām
ir ērti pieejams arī pašlaik.
Aizdevuma saņēmēji var būt
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības,
specializēti māju apsaimniekošanas uzņēmumi, kā arī fizisku
personu – dzīvokļu īpašnieku
– grupa.
Renovācija neapšaubāmi ir
mums visiem izdevīga – savlaicīgi ieguldot līdzekļus renovācijā, mēs samazinām savus
tēriņus par mājokli nākotnē.
Veicot māju renovāciju, ēkai
tiek pagarināts arī kalpošanas
mūžs. Vairs nav nepieciešami
remonta darbi un, kas nebūt
nav mazsvarīgi, palielinās mājokļa vērtība. Hipotēku bankas
partneru pieredze rāda – mājas, kas renovētas, uz siltuma
rēķina ieekonomē aptuveni 30
procentus. Tomēr jānorāda,
ka, kompleksi renovējot māju,
iespējams ieekonomēt aptuveni
60 procentus.
Mājas renovācijas aizdevuma
saņemšanai nepieciešams, lai
minēto lēmumu atbalsta 51
procents dzīvokļu īpašnieku.
Pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (piemēram,
nama apsaimniekotājam) tālāk
ar iesniegumu jāvēršas bankā.
Hipotēku banka ir noteikusi
maksimālo aizdevumu apjomu
vienai dzīvojamai mājai – 300
000 latu apmērā. Ievērojot pašreizējās būvniecības izmaksas,
pēc Hipotēku bankas ekspertu
veiktajam aprēķiniem, šī summa ir pietiekama kompleksai
dzīvojamās mājas renovācijai.
Savukārt atbilstoši Hipotēku
bankas datiem 2007. gada vidējais vienas dzīvojamās mājas
renovācijas aizdevuma apjoms

Ieguvumi pēc
ēkas renovācijas:

• samazinās siltuma patēriņš, līdz
ar to maksājums par siltumu;
• nebūs tik jūtams tarifu pieaugums;
• uzlaboti dzīves apstākļi, tostarp
augstāka gaisa temperatūra
istabā;
• pagarināts mājas kalpošanas
mūžs, samazināts neparedzētu
remonta izdevumu risks;
• pieaug nekustamā īpašuma
vērtība;
• izveidota skaista un sakārtota
vide, uzlabots mājas izskats.

Ko darīt šodien, lai
nākamziem dzīvotu
renovētā mājā?

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē
vienoties par renovācijas nepieciešamību un pilnvarot kādu
personu (piemēram, mājas apsaimniekotāju) vadīt renovācijas
procesu; pilnvarotajai personai
jāapzina mājas tehniskā stāvokļa
trūkumi – siltuma zuduma vietas
un citi bojājumi; pilnvarotajai personai jāapzina banku un būvnieku
piedāvājumi attiecībā uz namā
veicamo darbu apjomu un to
izmaksām, jāsagatavo renovācijas
projekts; dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē jāizvēlas atbilstošākais
bankas un būvnieku piedāvājums
un lēmums jānoformē kopsapulces protokolā; bankā jāiesniedz
pieteikums, un pēc aizdevuma
izsniegšanas izvēlētais būvnieks
var sākt renovācijas darbus.

bija 18 tūkstoši lati, bet 2008.
gadā – 22 tūkstoši lati.
Dzīvojamās mājas renovācijas aizdevuma kā jebkura cita
aizdevuma procenta likmi tiešā
mērā ietekmē situācija starptautiskajā valūtas tirgū. Turklāt,
izvērtējot konkrētās dzīvojamās
mājas parādnieku īpatsvaru un
parādu apjomu, kā arī citus parametrus, procenta likmi nosaka
katrai mājai atsevišķi. Ievērojot
minēto, dzīvokļu īpašniekiem
katrā konkrētajā gadījumā būtu
jāinteresējas kredītiestādē par tā
brīža procenta likmi. Vienlaikus
jānorāda, ka dzīvokļu īpašniekiem rekomendējam dzīvojamo
māju renovācijai izvēlēties fiksētās procentu likmes, jo tad skaidri
ir zināms dzīvokļa īpašnieku
ikmēneša maksājums aizdevuma
atmaksai, kā arī dzīvokļu īpašniekiem nav jāuzņemas valūtas
riski. Kā piemēru var minēt: ja
23.09.2008. Hipotēku bankā
piešķirtu aizdevumu dzīvojamās
mājas renovācijai, tiktu piemērota fiksēta procentu likme EUR
valūtā ap 7% gadā.
Lai veicinātu dzīvojamo māju
renovāciju un sniegtu kompetentu informāciju par dzīvojamās mājas renovācijas aizņēmumiem, Hipotēku bankas speciālisti ir gatavi ierasties dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcēs.
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Siltums

Jaunā katlumāja jau iedarbināta
 Anna Afanasjeva

Šīs nedēļas sākumā
Jelgavas Pārlielupes
daļā testa režīmā izmēģināja jauno katlumāju. No trešdienas
tā jau iedarbināta un
nodrošina karsto ūdeni un siltumu daļai
pilsētas labā krasta
patērētāju, ko līdz šim
ar siltumu apgādāja
cukurfabrikas termoelektrocentrāle.
Tā kā cukurfabrikas centrāle
saskaņā ar uzņēmuma restrukturizāciju jānojauc, Pārlielupē
līdz šai apkures sezonai bija
jāuzbūvē jauns siltuma avots.
Piecos mēnešos, neskaitot projektēšanu, kopš pamatnes sagatavošanas maija otrajā pusē tas
izdevies. Uzņēmuma «Filter»
projektu un automātikas inženieris Andris Bēniņš gan atzīst,
ka būvfirmai līdz šim nav bijis
tik saspringta projekta.
Katlumājā uzstādīti trīs somu
uzņēmuma «Wapor» katli, kuru
kopējā jauda ir 28 megavati.
Vajadzības gadījumā vieta rezervēta vēl vienam. Pirmais
testa režīmā izmēģināts astoņu
megavatu katls, lai pārliecinātos
par kurināmā sadegšanu un
noregulētu automātiski vadāmo
procesu.
«Lai ūdens nonāktu siltumapgādes tīklā un tiktu nodrošināta
tā cirkulācija, izbūvēta sūkņu
sistēma un siltuma regulēšanas
mezgls. Savukārt uzstādītie
siltummaiņi un vārsti kalpo
temperatūras regulēšanai. Piegādei tīklos katli var nodrošināt
70 – 120 grādu lielu ūdens temperatūru. Pašlaik maksimālā
temperatūra nav nepieciešama.
Līdztekus ūdens sagatavošanas
sistēmai uzstādīta arī rezerves
tvertne, lai nodrošinātu ūdeni
iespējamo noplūžu gadījumā,»
A.Bēniņš saprotamā veidā cenšas izskaidrot nespeciālistam
sarežģīto katlumājas sistēmu.
Atsevišķs no trokšņiem izolēts
nodalījums izveidots katlumājas operatoram, lai gan faktiski
nākotnē iekārtas darbosies
automātiskā režīmā. Katlumājā
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Paaugstinās
dzīvokļa
pabalstu
 Anna Afanasjeva

Lai palīdzētu maznodrošinātajiem Jelgavas
iedzīvotājiem pārvarēt
apkures sadārdzinājumu, pašvaldība ir gatava palielināt pieejamās
sociālās palīdzības apjomu.

Pirmdien jaunās katlumājas būvnieki no uzņēmuma «Filter» veica pēdējos priekšdarbus un iekārtu pārbaudi, lai otrdienas pēcpusdienā jaunais siltuma avots sāktu ražot siltumu un karsto
Foto: Ivars Veiliņš
ūdeni Pārlielupes patērētājiem.
notiekošajiem procesiem līdzi
varēs sekot arī no centrālās
katlumājas.
«Nav tā, ka pašlaik visi darbi
ir pilnībā pabeigti. Būtiskākais,
kas vēl jāpaveic, ir katlumājai
pievadīto cauruļvadu izolācija
ar akmens vates slāni un skārda apvalku, kā arī apkārtnes
labiekārtošana. Pēc tam katlu
mājas teritoriju iežogos ar sētu,»
klāsta A.Bēniņš, piebilstot,
ka šiem mērķiem vēl palikuši
divi mēneši. Naudas izteiksmē
siltuma avots Pārlielupē izmaksāja vairāk nekā 1,6 miljonus
latu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
«Fortum Jelgava» sācis arī
izvērtēt alternatīvus kurināmā
veidus un pieļauj, ka ar laiku gāzi
varētu nomainīt pret izdevīgāku
kurināmo. Tas zemāka tarifa
veidā kalpotu kā ieguvums arī
patērētājiem. Līdz 2010. gada
oktobra beigām līdzās jaunajai
katlumājai Aviācijas ielā plānots
izbūvēt koģenerācijas staciju ar
2,5 megavatu jaudu.
Šopavasar koģenerācijas stacijas izbūve sākās Ganību ielā.
Projekts pretendē uz Eiropas

Reģionālās attīstības fonda
atbalstu un valsts līdzfinansējumu. Pie pašreizējās katlumājas
tiek būvēta mazāka ēka, kurā atsevišķi izbūvētos boksos izvietos
četras koģenerācijas iekārtas.
Katras jauda nepārsniegs vienu
megavatu. Savukārt augšstāvā
uzstādīs ventilācijas un siltumapmaiņas iekārtas. Speciālisti
raksturo, ka salīdzinājumā ar
parasto katlumāju koģenerācijas stacijas izveides process
ir krietni darbietilpīgāks un
sarežģītāks. Tai domāto iekārtu
uzstādīšana un regulēšana ilgs
visu ziemu, lai nākamvasar staciju varētu izmēģināt. Ganību
ielas katlumājā koģenerāciju
paredzēts ieviest no nākamā
gada 31. oktobra.
Koģenerācijas stacijā iegūto
elektroenerģiju «Fortum Jelgava» varēs realizēt uzņēmumam
«Latvenergo» un gūt papildu ieņēmumus. Rīgas un citu pilsētu
pieredze liecina, ka tur, kur jau
darbojas koģenerācijas stacijas,
siltuma tarifs ir mērenāks.
Būtiski, ka «Fortum Jelgava» nopietnus ieguldījumus
šovasar veicis arī siltumtrasēs

– tās renovētas 4,2 kilometru
garumā. Veco trašu nomaiņa
ar izolētajiem cauruļvadiem
būs sekmējusi siltuma piegādes
efektivitāti un siltuma zudumus
pilsētas tīklos ļaus samazināt
par četriem procentiem – no
22 līdz 18 procentiem, gadā
ietaupot 12 000 megavatus
siltumenerģijas jeb vairāk nekā
pusmiljonu latu naudas izteiksmē. Tas nozīmē, ka arī reāli patērētājiem vairs nebūs jāmaksā
par siltumzudumiem.
Siltumapgādes uzņēmums
vērtē, ka pašlaik siltumtrases,
kuru kopējais garums sasniedz
67 kilometrus, ir apmierinošā
stāvoklī. Labā kārtībā ir 90
procenti sistēmas, un visi neatliekamie darbi izdarīti šovasar.
Atlikušos siltumtrases posmus
situācija ļauj sakārtot pakāpeniski, jo tie nav kritiski.
Pašlaik siltumtrases posma
atjaunošana vēl nav līdz galam pabeigta Pulkveža Brieža
ielā un skar vienas dzīvojamās mājas un vairāku iestāžu
siltumapgādi. Bet pārējiem
patērētājiem nekas netraucē
nodrošināt siltumu.

Pēdējā sēdē Jelgavas dome nolēma jau šogad palielināt garantēto
minimālo ienākumu (GMI) līmeni
uz vienu ģimenes locekli līdz 37
latiem mēnesī. No nākamā gada
1. janvāra GMI plānots palielināt
vēl līdz 45 latiem. Jāpiebilst, ka no
2007. gada GMI valstī bija noteikts
27 lati mēnesī.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Irēna Škutāne papildina, ka arī
šomēnes domē izskatīs dzīvokļa
pabalsta piešķiršanas iespējas.
Paredzēts paaugstināt ienākumu
līmeni, pie kura iedzīvotāji var
saņemt šo pabalstu. Vientuļajiem
pensionāriem un invalīdiem ienākumu līmeni plānots palielināt
no 160 līdz 180 latiem mēnesī.
Savukārt trūcīgajām ģimenēm ienākumu līmeni uz vienu ģimenes
locekli paredzēts palielināt no 80
līdz 90 latiem. Savukārt malkas
piegādes pabalstu iecerēts palielināt no 100 līdz 115 latiem.
Pabalsts būs spēkā no 15. oktobra, kad stāsies spēkā jaunie
apkures tarifi. Izmaiņu segšanai
no pilsētas budžeta šogad izlietos
100 000 latu. Savukārt, izstrādājot
nākamā gada budžetu, projektā
paredzēts, ka dzīvokļa pabalsts,
kas saistīts ar siltumapgādes tarifu, pieaugs līdz 30 procentiem.
Tāpat speciālisti analizē iespējas
paaugstināt ne tikai dzīvokļa un
malkas, bet arī citus pabalsta
veidus.
«Žēl, ka valdība neizpildīja
premjera Ivara Godmaņa solījumu
segt iedzīvotājiem siltuma tarifu

sadārdzinājumu. Šos izdevumus
valsts pārlikusi uz pašvaldību pleciem,» stāsta I.Škutāne, uzsverot,
ka arī pašvaldības šajā pašā valstī
vien atrodas un arī tām situācija
ir līdzīga. Tāpat kā valsts, arī pašvaldību budžeta ienākumu daļā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pieaugums nav vērojams un papildus resursu nav, jo ienākumi ar
izdevumiem ir sabalansēti.
Jelgavā 100 000 latu novirzīti
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas izdevies tāpēc, ka
šogad atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem plānotajā apjomā nebija
nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
ES struktūrfondu projektiem, jo
to ieviešana aizkavējās. «Virknei
pašvaldību brīvu līdzekļu nav,
tādēļ atliek vienīgi kredīti,» pārstāvēdama arī Latvijas Pašvaldību savienību, ikdienu raksturo
I.Škutāne, piebilstot, ka Ministru
prezidents I.Godmanis, tiekoties
ar Lielo pilsētu asociācijas mēriem,
uzsvēris iespēju pašvaldībām
ņemt kredītus palīdzības sniegšanai saviem iedzīvotājiem. Tas nav
bijis aizliegts arī līdz šim, tomēr
no racionālā viedokļa naudas
aizņemšanās «apēšanai» nav īsti
saimnieciska un ekonomiska.
I.Škutāne norāda, ka Jelgavā
jau līdz šim kalkulētas gan esošās
iespējas, gan nākotnes ieceres.
Nākamgad jāpabeidz Olimpiskā
centra būvniecība, 4. vidusskolas
piebūve. Tāpēc, analizējot budžeta iespējas, tiek domāts par
pozīcijām, kur izdevumus varētu
samazināt.
Kā ne visai korektu I.Škutāne
vērtē Labklājības ministrijas
ieteikuma vēstuli pašvaldībām
palielināt garantēto iztikas minimumu. «Mēs paši zinām, ka tas ir
jādara, taču finansējums ministrijas ieteikumam līdzi neseko.
Tas atkal novirzīts uz pašvaldību
atbildību...»

Top praktiski ieteikumi māju siltināšanā
 Anna Afanasjeva

Neraugoties uz augošajām gāzes izmaksām,
mūsu pilsētas daudzstāvu namu dzīvokļu
īpašnieki šogad diemžēl nav nākuši klajā ar
rosinājumu veikt savā
namā siltuma taupības pasākumus, tāpēc
augstās gāzes un kurināmā izmaksas noteikti
atstās zināmu iespaidu
uz jelgavnieku ģimenes
budžetu.
No oktobra vidus SIA «Fortum
Jelgava» saražotās siltumenerģijas cena palielināsies līdz 54,33
latiem par megavatstundu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu
apkure sadārdzināsies par 32
procentiem. Eksperti, kas seko
resursu cenām, pieļauj, ka tuvākajos mēnešos gāzes cena varētu
kristies, tomēr no konkrētākām
prognozēm atturas. Tas, protams,
ir vājš mierinājums iedzīvotājiem,
taču, ja paredzētais piepildīsies,
siltuma izmaksas arī mūsu pilsētā
varētu kļūt zemākas, bet uz to
paļauties nevar.

Tāpēc ir skaidrs, ka apkures
izmaksu pieaugumu tā vai citādi
jutīs ikviens. Pēc siltumapgādes
uzņēmuma datiem, daudzdzīvokļu mājās, kas nav siltinātas, viena
kvadrātmetra apkures izmaksas
šosezon varētu sasniegt un pat
pārsniegt divus latus. Šā gada
janvārī, kad vidējā diennakts
gaisa temperatūra bija mīnus
deviņi grādi, namos ar sliktu siltumizolāciju viena kvadrātmetra
apsildes izmaksas bija ap 1,40
latiem par kvadrātmetru. Mājās,
kuru siltumnoturība vērtējama
kā vidēja, janvārī par apkuri
maksāja ap 90 santīmu. Šajā sezonā izdevumi par kvadrātmetru
varētu pieaugt līdz 1,30 latiem.
Savukārt renovētajā 4. līnijas 1.
mājā viena kvadrātmetra apsilde
vidēji izmaksāja 58 santīmus. Sadārdzinājuma dēļ šosezon apkures izdevumi šeit varētu pieaugt
līdz 90 santīmiem.
Šie skaitļi skaidri pierāda – atšķirība tarifos siltinātai un nesiltinātai mājai pārsniedz divas
reizes un lieku reizi apliecina, ka
siltināšana dod būtisku ieguldījumu, kas ilgtermiņā atslogo iedzīvotāju maksājumus. Līdz šim
energoefektivitātes risinājumi

Jelgavā nākuši grūti. Kompleksi
nosiltināts tikai viens nams. Arī
Hipotēku bankā, kas pirmā no
finanšu iestādēm daudzdzīvokļu
mājām pirms gandrīz desmit gadiem sāka piedāvāt aizņēmumus
ēku sakārtošanai un uzlabošanai,
atzīst, ka Jelgavas filiālē klienti
šajā ziņā ir kūtri. Akadēmijas
ielas 22. māja aizņēmusies naudu
jumta nomaiņai, savukārt grupa
iedzīvotāju no Mātera ielas 42.
nama vienojusies par kredītu
jumta un apkures cauruļu nomaiņai. Un tas arī viss. Divās mājās
no piepilsētas – Mežciema – bankas līdzekļi izmantoti apkures
katlu iegādei.
Tiek lēsts, ka tieši apkures
dārdzība būs tā, kas dzīvokļu
īpašniekus piespiedīs rīkoties.
Projektu vadītāja Benita Frēliha
un fiziķis Vilis Krūmiņš no Latvijas Universitātes Vācijas Vides
ministrijas atbalstītā projekta
gaitā mūsu pilsētai izstrādā ilgtermiņa koncepciju siltumenerģijas taupīšanai Jelgavas dzīvojamā
fondā. B.Frēliha atklāj, ka tas
lielākoties iekļaus speciālistu
ieteikumus un līdz šim namu
siltināšanā pieļauto kļūdu analīzi.
Abi speciālisti vairakkārt pabijuši

Jelgavā un iepazinuši konkrētu
māju stāvokli. Lielāku uzmanību
viņi pievērsuši siltuma noturības
ziņā problemātiskajām ēkām
– 103., 104. un 518. sērijas mājām.
Lai izvērtētu, par cik procentiem
iedzīvotājiem izdotos ietaupīt
līdzekļus, paredzēts iepazīties arī
ar siltuma patēriņu 12 stāvu namos. Tāpat analītiķi izmantojuši
ne vien pašu iegūtos datus, bet arī
apsaimniekotāju (SIA «Nebruk
Jelgava», «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» un «Rimidal
V») rīcībā esošos materiālus
par līdz šim veiktajiem energoauditiem un termogrāfijām.
Tāpat speciālisti izmanto vācu
sadarbības partneru pieredzi no
organizācijas «IVO – Enerģijas
iniciatīva Eiropai».
Aicināta īsumā iepazīstināt ar
ieteikumiem, B.Frēliha stāsta,
ka, nomainot vecos logus, jāizvēlas pakešlogi, kas izgatavoti
pēc skandināvu principiem, jo
Latvija pieder pie ziemeļvalstu
platuma grādiem. Vienlaikus ar
logu nomaiņu jānodrošina laba
ventilācija, lai ēkā neuzkrātos
mitrums. Veicot siltināšanu,
nedrīkst aizmirst mājas pagraba
sienu jeb cokola daļu. Termogrā-

Pieslēdzot daudzdzīvokļu mājas apkurei, samērā bieži gadās
problēmas. Šonedēļ, palaižot siltumu pirmajos sešos namos,
apsaimniekotāja pārstāvjiem no Nekustamā īpašuma pārvaldes
Foto: Ivars Veiliņš
nebija būtisku problēmu, ko novērst.
fiju rezultāti liecina, ka šī daļa
pieder pie energoefektivitātes
vājajām vietām. Savukārt, siltinot
bēniņus, izolācijas materiālu nevajadzētu lieki taupīt un vismaz
nedaudz uzlaist uz augšu gar
bēniņu sienu.
Speciālisti arī uzsver, ka ēku
siltināšana būtu jāveic šiem
darbiem piemērotā gadalaikā.
Tālab pašlaik ir īsti piemērots
brīdis, lai līdz pavasarim cilvēki
tam varētu sagatavoties. Atbalstu konsultāciju un ieteikumu

veidā par līdzekļu taupības
pasākumiem, ieguvumiem no
māju siltināšanas, finansējuma un atbalsta piesaistīšanas
iespējām un citiem energoefektivitātes jautājumiem pilsētniekiem sola nodrošināt Zemgales
reģionālā enerģijas aģentūra.
Pašlaik, kad Eiropas Komisija
atbalstījusi tās izveidi, nodrošinot nākamajiem trim gadiem 51
procentu no nepieciešamajiem
līdzekļiem, tiek komplektēts
aģentūras štats.
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Apmeklētāji atgriežas vietās, kas savulaik iepatikušās
 Anna Afanasjeva

Šodien Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā pašvaldība un Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju
asociācija paldies saka
konkursa «Jelgavas labākais veikalnieks un
krodzinieks 2008» uzvarētājiem un laureātiem.
Konkursa gaitā komisija
jutusi ekonomiskās situācijas ietekmi uz ikdienas norisēm un vienlaikus pārliecinājusies,
ka vislabākā reklāma
ikvienam uzņēmumam
ir apmierināti klienti.
Lai gan pilsēta nav tik liela un
pārmaiņas tik grandiozas, tomēr
ik gadu konkursā var atrast savas
«rozīnītes» un lietas, kas pārsteidz. Tā atzīst vairums veikalnieku un krodzinieku konkursa
komisijas locekļu. Komisijas vadītājs Sabiedrības veselības aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs Juris
Volostņikovs līdzās nolikumā uzskaitītajiem punktiem paliek uzticīgs divām pamatlietām – tam,
ko pakalpojumu sniedzējs dod
saviem apmeklētājiem, un tam, ko
tas nodrošina darbiniekiem.
Būtiski, ka, neraugoties uz ekonomisko situāciju, darba devēji
neaizmirst strādājošos, piešķirot
viņiem par brīvu vai daļēji apmaksājot pusdienas, nodrošinot
veselības apdrošināšanas polisi,
organizējot kopīgus pasākumus
vai apmaksājot darbinieku bērniem vasaras nometni. Lai kādu
neaizmirstu un neapvainotu,
viņš atturas nosaukt konkrētus
uzņēmumus, tomēr patīkami,
ka šādas tendences iet vairumā
– pirms dažiem gadiem šādus
konkursantus varēja saskaitīt uz
vienas rokas pirkstiem. Tagad par
bonusiem domā vai katrs otrais.
Savukārt «Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie uzņēmēji par darbiniekiem pieejamajiem labumiem
runā skopi, visbiežāk minot materiālos stimulus.

Kārtība vairo uzticību

Konkursa «Jelgavas
labākais veikalnieks
un krodzinieks 2008»
rezultāti
Lielveikali
Uzvarētājs «Rimi Latvia»		
Laureāti «Elvi», «Pērnava»
Tirdzniecības centri
Uzvarētājs «Vivo centrs»
Laureāts «Pilsētas pasāža»
Specializētie būvniecības veikali
Uzvarētājs «K-rauta»
Laureāti «Kurši», «Būvmateriālu
veikals «Pilsēta»», «MNL»

Komisija novērtējusi – restorānā «Madara» klientus apkalpo vislabāk Jelgavā. Taču tā vadītāja Līga Bila teic, ka līdz augstākajam
Foto: Ivars Veiliņš
līmenim vēl ir tālu, kur tiekties.
locekle Zigrīda Sokolova.
Ligita Vitovska no Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
norāda, ka arī citi pārtikas preču
tirgotāji uzmanību pievērsuši ne
vien tirdzniecības zālei, bet arī
aizmugurei jeb sētas pusei, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
arī pircējiem neredzamajā daļā
viss vairs neesot aizkrauts ar
kastēm un valdot lielāka kārtība.
V.Volostņikovs piebilst, ka, no
pieredzes meklējot vājās vietas,
apmeklējumu laikā nekur nav
izdevies konstatēt pārtikas preču
realizācijas termiņu pārkāpumus.
Tomēr cenu zīmju problēmas
gan «Maximā» joprojām pastāv,
arī citiem veikaliem, kas regulāri
organizē akcijas, cenu nesakritība
plauktos un pie kases retāk vai
biežāk sagādā raizes. Tas noteikti
atklātos patērētāju aptaujā. Ne
viens vien pircējs pēc vilšanās uz
tādu veikalu vairs neietu, taču reizēm, ja tas ir tuvākais vai lētākais,
nav citas iespējas.
Lielveikala «Pērnava» vadītāja
Rozālija Ziemele atzīst, ka dažkārt pārpratumi saistīti ar pašu
pircēju neuzmanību, kad sajauc
preču cenu zīmes vai uzmanīgi
neizlasa visu līdz galam. Citādi
veikala darbinieki strikti uzmanot
cenu atbilstības. Tomēr ir skaidrs,
ka šodien pircēji cītīgi seko akciju
preču piedāvājumam, lai iepirktos izdevīgāk. «Gribu justies kā
cilvēks un normāli ar iepirkumu
ratiem izbraukt, bet neizdodas.
Lai gan pircēji ne pie kā nav
vainīgi, tomēr tieši viņiem nākas
izbaudīt saspīlētas attiecības,»
J.Volostņikovu neapmierina, ka
lielveikalos vērojama aizvien lielāka pārblīvētība. Citi tādi bijuši no
laika gala, bet nu ar šo ligu grēko
arī «Rimi» un «Elvi»

Pārtikas preču grupā visiem
svaigā atmiņā palikusi ažiotāža
par problēmām lielveikalā «Maxima». Kaut arī neviens uzņēmuma veikals godalgoto vidū nav
ticis, komisijas pārstāvji apgalvo,
ka pārmaiņas ir acīmredzamas
un stāvoklis būtiski uzlabojies.
«Tirdzniecības zālē tas varbūt
nav tik redzams, tomēr pārliecinājāmies, ka secinājumi ir izdarīti
– situācija pārspriesta, ir atrasts
risinājums, sakārtotas noliktavu Nomnieku meklējumi –
telpas, lai neatkārtotos līdzīgi centru ikdiena
Visvairāk ekonomiskās situāciprecedenti,» ievērojusi komisijas

jas ietekme uz ikdienu vērojama
tirdzniecības centros, kurus ik
pa laikam pamet kāds nomnieks.
Lai gan pie tukšajām vietām pievienots uzraksts «Šeit atradīsies
jauns veikals», nav pārliecības, ka
tā tik tiešām būs. Centru «Valdeka» šogad pameta būvmateriālu
veikals «Nelss», «Pilsētas pasāžu»
– restorāns «Stolovaja Nr.5» un
vairāki citi nomnieki. Praktiski
nav tirdzniecības centra, kurš
to nebūtu izjutis. Tāpat centros
lielākā cilvēku plūsma vērojama
apakšstāvu pārtikas veikalos.
Citās tirgotavās pircēji iegriežas
retāk, turklāt biežāk, lai apskatītos, nevis iepirktos.
Centru pārstāvji uz tirdzniecības vietu aizpildīšanu raugās
optimistiski un problēmas neiezīmē. Gluži otrādi, katram ir savas
attīstības ieceres. Ja ekonomiskā
situācija neiespaidos, jau nākamvasar būtiskas pārmaiņas varēs
redzēt «Valdekā», kur paredzēts
izveidot pasaulē atzītu modes
brendu avēniju. «Iespējams, daļa
pašreizējās situācijas dēļ iespēju atvērt jaunu veikalu izsvērs
pamatīgāk, pārdomās,» pieļauj
Z.Sokolova. Centra pārstāve Inta
Stražinska atzīst, ka, projektējot
veikalu, nav īsti pārdomātas
pircēju plūsmas, tāpēc esošajās
telpās nepieciešamas pārbūves.
Arī komisija ievērojusi, ka līdz ar
veikala «Jysk» ienākšanu apmeklētāju kustība tirdzniecības centra
labajā spārnā ir atdzīvojusies. Kad
šajā pusē saimniekoja «Nelss»,
pircēju plūsma nebija liela.

Mazāku saimniecību
vieglāk pārskatīt

Komisija atzīst, ka «Vivo
centrs», būdams kompaktāks un
labāk pārdomāts, mazāk izjūt
nomnieku problēmas. To meklēšanā centrs izvēlas jau pārbaudītas
metodes un konsekventāk pieturas pie agrāko plānu īstenošanas,
apmeklētājus piesaistot arī ar

Specializētie veikali
Uzvarētājs «Stokker»
Laureāts «Pils putns»
Ēdināšanas uzņēmumi
Uzvarētājs «Crash»
Laureāts «Madara»
Skaistumkopšanas saloni
Uzvarētājs «Donna Bella»
Laureāti «Manikīru nams», «Stils»
Degvielas uzpildes stacijas
Uzvarētājs «Statoil» Brīvības bulvārī
Sporta un atpūtas centri
Uzvarētājs «Fitland»

citām aktivitātēm, kas nav tiešā
veidā saistītas ar tirdzniecību.
«Pilsētas pasāžā» visdzīvākais
ir pirmais stāvs, ar katru nākamo
apmeklētāju plūsma sarūk. Kā
veiksmīgs nomnieks vērtējama
Jāņa Rozes grāmatnīca, kas ir
labi apmeklēta. Citādi tirdzniecības centrs ir vēl meklējumos,
taustās. Šovasar ar anketu palīdzību aptaujāti gan apmeklētāji,
gan nomnieki un darbinieki, lai
noskaidrotu, cik bieži tiek apmeklēts centrs, lietas, kas patīk
vai neapmierina. Tāpat uzdoti
jautājumi par centra interjeru un
aktivitātēm, kas varētu uzrunāt.
Komisijas pārstāve Laima Šmelde no mārketinga un reklāmas
uzņēmuma «Maconi» pie «Pilsētas pasāžas» nav ievērojusi informāciju par birojiem, kas pieejami
centrā. «Nezinātājam biroji ir ļoti
grūti pieejami. It kā vieta pilsētas
centrā ir ļoti laba, bet tajā pašā laikā – ne,» teic L.Šmelde, piebilstot,
ka arī nomas maksa birojiem nav
atbilstoša vietai, telpu kvalitātei
un autostāvvietas pieejamībai.
Raksturīgi, ka Jelgavā atšķirībā
no Rīgas tirdzniecības centriem
telpu nomas maksa pagaidām
nav sākusi kristies. L.Šmelde
nav pamanījusi arī biroju cenu
kritumu, lai gan tajā pašā pasāžā
brīvu vietu netrūkst.
Būtisks bijis tirdzniecības centra «Kanclera nams» veikums,
kur nepilnos divos gados faktiski
visa ēka, nepārtraucot darbu, ir
pārbūvēta, saglabājot pieprasītāko preču sortimentu un papildinot
ar jaunu. «Brīžiem ir sajūta, ka
šeit visa kā ir par daudz, tomēr
atsevišķās mājsaimniecības preču
grupās citur piedāvājums nav tik
liels. Redzams, ka attīstība un
risinājumu meklējumi turpinās,
bet viss liecina, ka uzņēmums ir
uz pareizā ceļa,» spriež komisijas
loceklis.

Ekonomiskā situācija
arī kā dzinulis
Veikalā
«MNL» veiktas izmaiņas preču
sortimentā,
izveidojot
pievilcīgu, no
citiem atšķirīgu mēbeļu
sortimentu.

Nemainīgs dalībnieku kontingents ir būvniecības veikalu un
degvielas uzpildes staciju grupā.
Šogad pēc remonta pozīcijas
uzlabojis «Statoil» Rīgas ielā.
V.Volostņikovs bilst, ka pie vienas
reizes par ļaunu nenāktu arī vecā
bruģa nomaiņa, taču tas palicis
neizdarīts. Bet citādi degvielas
uzpildes stacijās pieejamie pakal-

Idejas
konkursa
atsvaidzināšanai
 Anna Afanasjeva

Pilsētas veikalnieku un
krodzinieku konkurss
šogad norisinās 14.
gadu. Tālab jautājām
komisijas pārstāvjiem
un dalībniekiem par
iespējām, kā tā norisi
atsvaidzināt.
Konkursa komisija piekrīt,
ka pasākumam par ļaunu
nenāktu kādas izmaiņas. Iespējams, katru gadu varētu
meklēt citus aspektus, kam
pievērst uzmanību, tādējādi
uzņēmējus vairāk motivējot.
Citādi gadu gaitā pilsētā izveidojušies līderi, kas, īpaši
nepiepūloties, savas pozīcijas saglabā.
Taču savā ziņā pasākumu
ierobežo Latvijas Tirgotāju
asociācijas konkursa nolikums, un komisijas pārstāvjiem vienlaikus prātā jāpatur, vai konkrētais objekts
varētu startēt valsts mēroga
konkursā. Ik pa laikam nomainās komisijas locekļi, kas
ienes savu redzējumu. Laima
Šmelde pieļauj, ka ik gadu
varētu nomainīt vismaz pusi
komisijas locekļu, pieaicināt
attiecīgās jomas ekspertus
no galvaspilsētas.
Tāpat sava viedokļa izteikšanā prasītos iesaistīt pircējus un pakalpojumu saņēmējus. Tehnoloģiju lietotāji
savas domas un vērtējumus
varētu izteikt internetā.
Savukārt pārējiem varētu
uz vietas organizēt aptauju,
ļaujot katru objektu novērtēt pēc piecu vai desmit ballu
skalas. Tāpat kā atsevišķi
tirgotāji, pārbaudot savu
darbinieku apkalpošanas
kultūru, izmanto kontrolpircējus, arī konkursa komisija
varētu darīt līdzīgi.

ka ēdināšanas uzņēmumos jūtami
samazinājies apmeklētāju skaits.
Tas savukārt ietekmē uzņēmumu
apgrozījumu un rentabilitāti un
agrāk vai vēlāk atsaucas arī uz
apkalpošanas kvalitāti. Izskaidrojums ir vienkāršs – cilvēki restorānus un kafejnīcas vairs neapmeklē
tik bieži, kā agrāk. «Kad jāmaksā
kredīti, vispirms līdzekļus izlieto
neatliekamajiem izdevumiem,»
spriež Z.Sokolova.
No konkursa dalībniekiem normāla apmeklētāju plūsma novērota abos «Čili picas» uzņēmumos,
arī restorānā «Crash». Neizdevīguma dēļ darbību pārtraucis
restorāns «Stolovaja Nr.5», kas
pērn ieguva laureāta titulu valsts
mēroga konkursā. Tāda paša titula ieguvējs restorāns «Silva» no
dalības konkursā šogad atturējās,
jo izdevīga telpu nomas piedāvājuma dēļ, neraugoties uz izdevīgo
vietu un iegūto cieņu, arī domā
pārtraukt darbību.

Garāmgājēji vairs
neiegriežas

Savukārt skaistumkopšanas
salonos, lai cik tas būtu paradoksāli, apmeklētāju netrūkstot. «Uz
salonu joprojām nevar ierasties,
kad iedomājies, ir jāpierakstās
labu laiku iepriekš,» konstatējusi
Z.Sokolova. Tiesa, kā norāda salona «Donna Bella» vadītāja Evita
Mīļā, viegli neiet. Pārsvarā saloni
balstoties uz pastāvīgajiem klientiem, garāmgājēji tāpat vien vairs
neiegriežoties. «Klients noteikti
kļūst vērtīgāks. Nākotnē izdzīvos tie, kam ir sava klientūra un
personīga attieksme pret klientu,
tāpēc pieaug attieksmes un kvalitātes nozīme. Jauniem saloniem
un meistariem apritē ieiet nav
viegli, cilvēki, kas pieraduši pie
zināmām lietām, baidās riskēt un
kaut ko mainīt,» tā E.Mīļā.
Arī skaistumkopšanas salona
«Stils», kurš darbojas jau labu
laiku, bet konkursā pieteikts pirmo gadu, vadītāja Ilze Pētersone
stāsta, ka klientēm no malas pie
viņiem nav viegli nonākt. Lielākās rindas, pat divi mēneši, ir pie
frizierēm, taču arī pie kosmētiķēm
un manikīra meistarēm jāpiesakās savlaicīgi. Vienas receptes,
kā klientu noturēt gadiem, nav.
«Vivo centrā» pārdevēji nekad nevar būt droši, ka kāds no apmeklētājiem nepieder pie tā sauktajiem
kontrolpircējiem, kas centra uzdevumā pārbauda pārdevēju apkalpošanas līmeni. Foto: Ivars Veiliņš kurā darba vietā. «Kolektīvs nav I.Pētersone to saista ar attieksmi:
liels, tāpēc ir vēlme, lai mēs būtu «Savu klientu pazīstam, tāpēc
pojumi ir labā līmenī.
vadītājs Dzintars Ozoliņš piekrīt, vietu pilsētā, kas veiksmīgi pre- kā viena ģimene, izprastu kopējos ievērojam pat garastāvokļa izmaiArī būvmateriālu veikali Jelga- ka ekonomiskā situācija zināmu tendē uz augstākās kategorijas mērķus,» teic vadītāja, piebilstot, ņas un attiecīgi varam kaut ko
vā labu laiku izceļas gan ar pro- ietekmi veido, tomēr līdz šim tā ēdināšanas uzņēmuma statusu. ka vairāk jūtas kā mamma, nevis piedāvāt, mūsu starpā notiek cita
dukcijas sortimentu, gan apkal- nav izteikti jūtama. Vienlaikus Padomāts ne vien par apkal- biznesmene. Savukārt reizēs, kad līmeņa sarunas.» Lai attieksmi sapošanas kultūru. Pagājuši laiki, tā kalpo kā dzinulis sasparoties. pošanas kultūru, bet arī citām skaidri redzams, ka cilvēkam nav glabātu, gluži tāpat kā pie ģimenes
kad konsultantiem bija vienalga, «Apstākļos, kad konkurence aug, niansēm, piemēārsta šeit katram
ko bez praktiskās izpratnes stāstīt ieguvēji būs tie, kas profesionālāk ram, ēdienkartē
klientam iekārtopar produkcijas īpašībām, ka tik to un kvalitatīvāk apkalpos klien- līdzās konkrēta sava kartotēizdodas pārdot. Tiesa, reizēm gan tus,» viņš atklāj, uzsverot stabila tiem ēdieniem
ka par veiktajām
pat visiem standartiem atbilstošā kolektīva nozīmi. Šo gadu laikā ieteikti piemēroti
skaistumkopšatirgotavā gadās, ka pēc žalūziju uzņēmums centies noturēt un sa- dzērieni. Varbūt
nas procedūrām,
iegādes skrūvju nodaļas darbinie- turēt savus labākos darbiniekus, telpām pietrūkst
izmantotajiem
ce pircējam nemāk ieteikt, kādas jo kadru mainība neliecina par plašuma, stila
līdzekļiem, lai gabūtu piemērotākās.
profesionālu pieeju.
ziņā, iespējams,
dījumā, ja pakalMazākas izmaiņas jūtamas
Nozarē gan ir veikali, piemē- ir lietas, kas ir
pojums jāsniedz
būvmateriālu un mājsaimniecī- ram, «Depo», kas sevi pozicionē pārāk izceltas,
citai kolēģei, viņa
bas preču centrā «K-rauta», kur citādi un lielākoties orientējas uz un citi interjera
zinātu klienta
līdz ar nodošanu ekspluatācijā preču piegādi, apejot konsultantu elementi netiek
priekšvēsturi,
nodrošināta visa infrastruktūra līmeni. Pēc Dz.Ozoliņa domām, tām līdzi, tomēr
matu vai citas
un ieviesti savi standarti. Pārējie šī tomēr ir joma, kur ienāk jau- tas ir katra gauīpatnības, reakciveikali ir elastīgāki. Tirdzniecības nas tehnoloģijas un produkcija, mes jautājums.
ju uz produktiem.
namā «Kurši» kopš pērnās vasa- tādējādi ierindas pircējam bez
Restorāna va«Vislabākā reklāras noasfaltēts jauns laukums, būvnieka zināšanām piedāvājumā dītāja Līga Bila
ma ir apmierināti
iekārtoti jauni āra stendi. «Pil- grūti orientēties.
teic, ka vadās pēc
Skaistumkopšanas salonā «Stils» orientējas uz to, lai cilvēks varētu klienti, kas lasēta» turpinājusi ieguldījumus
savām izjūtām
atpūsties un uzņemt enerģiju tālākajām gaitām. Pēdējos gados bās ziņas izplata
brīvās teritorijas apdzīvošanā, arī Restorānus un
un cenšas darīt
pakalpojumu klāsts paplašināts ar ezotēriku un enerģiju sakārto- citiem,» rezumē
veikalam «MNL» pievienojusies kafejnīcas apmeklē retāk
tā, lai vispirms
I.Pētersone, piešanu, kā arī ar podiatriju – kāju pēdu aprūpi.
piebūve.
Ēdināšanas uzņēmumu grupā pašai patiktu.
bilstot, ka visas
Veikala «K-rauta» vadītāja Sa- kādreizējo dalībnieku vidū būtis- «Tad arī citiem patiks. Bet ikviens izpratnes par apkalpošanas kultū- salona darbinieces ir mammas un
nita Koklīte atzīst, ka pagaidām kas izmaiņas vai izaugsme nav parasti atgriežas vietā, kur viņam ru, nākas šķirties.
viņām pirmajā vietā jābūt ģimeSaimniecisko situāciju L.Bila nei, tāpēc «nestrādājam, kamēr
tirgotāji būvniecības apjomu sa- novērota. Visus vienprātīgi pār- ļoti paticis,» tā L.Bila. Jautāta, ar
mazināšanos krasi neizjūt, jo re- steidzis restorāns «Madara», kura kādiem līdzekļiem izdodas notu- raksturo kā smagu. Ir dienas, kad krītam, jo mammas ir vajadzīgas
montu apjomi saglabājas, sarukuši atmosfēru pēc remonta nevar rēt līmeni, viņa teic, ka nekādu par restorāna apmeklējumu nevar arī mājās».
lielie jaunie projekti. Rūpniecības salīdzināt ar kādreizējo. Komisijas īpašu paņēmienu nav, vien zināmi sūdzēties, bet tad seko tukšais
Līdzīgi kā citi konkursa daielas «Kuršu» tirdzniecības nama pārstāvji to raksturo kā vienīgo noteikumi, kas jāievēro, kā jeb- laiks. Arī Z.Sokolova ievērojusi, lībnieki, arī saloni klientus

Ar dārza
precēm un
bērnu rotaļlaukumiem
saistīto koka
izstrādājumu tirdzniecības
laukums
Dobeles
ielā prasās
pēc uzlabošanas,
tomēr ideja
interesanta.
Būtiski, ka
šeit piedāvā
pašu ražoto
produkciju,
iespējams
iegādāties
arī sagataves.
cenšas piesaistīt ar kādu «rozīnīti» – viens piedāvā vīna
maskas un masāžas, cits vēl
kaut ko pilsētā nebijušu. No patērētājiem dzirdēts, ka ne vienā
vien vietā kosmētiķi strādā ar
noteiktu produktu līniju, bet
klientam, kam tā neder, piemērotu kosmētiku nespēj ieteikt.
Komisijas pārstāves pieļauj, ka
tā varētu būt, tomēr tik profesionālās niansēs saloni nav
vērtēti. J.Volostņikovs skaidro,
ka diplomēti kosmetologi atšķirībā no kosmētiķiem Jelgavā
patiešām saskaitāmi uz vienas
rokas pirkstiem. Tomēr tas ir
cita cenu līmeņa pakalpojums.
Tas ir pieejams, tomēr nav pārāk
pieprasīts, līdz ar to speciālists
nav tik brīvi pieejams.

stūrītis iesācējiem.
Cenu ziņā krasas atšķirības
klubu vidū nav vērojamas. Savukārt pirmie klienti ievērojuši,
ka SPA procedūru cenas līdzinās
Jūrmalas un Rīgas pakalpojumiem, lai gan pieejamas šaurākā
klāstā. «Fitland» pieļauj, ka
pašreizējos apstākļos cenas var
likties par dārgu, tomēr kluba
līmenis arī ir samērā augsts, turklāt, iegādājoties abonementu,
sākot no trim mēnešiem, norēķināties iespējams pa daļām.
Pagaidām kompleksā nav
pieejami rehabilitologa pakal-

pojumi, lai profesionāli izvērtētu
klienta veselības nostiprināšanai un tonusa uzlabošanai
piemērotāko slodzi. Tas svarīgi
cilvēkiem, kas līdz šim nav
praktizējuši aktīvu dzīvesveidu.
Treneris Andrejs Šimko piekrīt,
ka tas būtu lietderīgi, tomēr arī
pašlaik nodarbības apmeklētājiem tiek plānotas individuāli, ne
vien atbilstoši vēlmēm, bet arī fiziskajām iespējām. Pirmie darba
mēneši, kas zināmā mērā saistīti
ar iepazīstināšanas aktivitātēm,
liecina, ka līmeņa noturēšanai
kluba darbs pilnveidosies.

Pārsteidz ar atmosfēru
un piedāvājumu

«Lai gan mani maz kas vairs
spēj pārsteigt, tomēr sporta
centrs «Fitland» ar atmosfēru
un piedāvājumu Jelgavā ir kas
līdz šim nebijis,» teic L.Šmelde.
Arī citi komisijas locekļi atzīst,
ka šeit salīdzinājumā ar pērn atvērto «Atlētika Jelgava» vērojama lielāka daudzveidība, vairāk
domāts par dažādu vecumu apmeklētājiem, arī cilvēkiem gados Pilsētas veikalnieku un krodzinieku konkursa komisija piekrīt, ka
un bērniem. Izveidots atsevišķs arī tās darbam par ļaunu nenāktu jaunas ierosmes.

«Cilvēciskā puse iet mazumā»
 Anna Afanasfeva

Grūtākos laikos klientam tirgotāja un pakalpojumu sniedzēja
acīs būtu jākļūst vērtīgākam. Bet Patērētāju
tiesību aizsardzības
centrs atzīst, ka faktiski
pakalpojumu kvalitāte
pie mums neuzlabojas.
Konkursa komisijas pārstāve
Laima Šmelde no mārketinga un
reklāmas uzņēmuma «Maconi»
atzīst, ka savā ziņā mūsu pilsēta
ir apstājusies un Jelgavā varētu
vēlēties labāku līmeni apkalpošanas kvalitātes, preču sortimenta
un svaiguma ziņā. Šī iemesla dēļ
daļa sabiedrības saglabā uzticību
galvaspilsētas tirdzniecības un
pakalpojumu uzņēmumiem.
Jautājām, kā uz to raugās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes lektore Baiba Kizika. Viņa piekrīt,
ka cenu kāpumam būtu jāseko
kvalitātes pieaugumam, jo, neraugoties uz to, ka sadārdzinās
uzturēšanas izmaksas, klientam
ir kaut kas jādod pretī, viņu
nevar barot ar solījumiem, ka
kādreiz būs labāk. Diemžēl pie
mums tā nenotiek. Iespējams,
Jelgava ir par mazu un konku-

rence īsti nedarbojas. Varbūt vainojamas izmaiņas tirdzniecības
struktūrā, mazajiem veikaliem
pirms lielveikalu ienākšanas
tiešām bija savas tradīcijas un
citādāka pieeja pircējam. Lielie
«iziet» uz apgrozījumu, uz tā rēķina kaut kam cenu var atļauties
samazināt, kaut kam palielināt,
bet visam pa vidu prātā paturot
savu peļņu.
Tomēr patērētāji, aizvien rūpīgāk sekodami ikdienas pirkumiem, prātā patur daudz ko.
«Pietiek kaut reizi pieķert, ka
cena plauktā atšķiras no cenas
pie kases, lai veikals pircēja acīs
iegūtu sliktu nokrāsu. Nevar
apgalvot, ka tirgotājs to dara speciāli, un tomēr... Bēdīgākais, ka
cietēju vidū ir cilvēki, kas tiešām
skaita santīmus. Tajā pašā laikā
cilvēks ar lielajiem iepirkumu
ratiem pat nepamana, ka ir apskaitīts,» ikdienas novērojumus
atklāj B.Kizika.
Pieaug arsenāls, kas tiek izmantots klientu piesaistīšanai.
Uz vieniem vairāk iedarbojas
bonusu kartītes kādu preču iegādei vai loterijas kuponi, citi
vairāk aizraujas ar atlaižu kartēm. Ir uzņēmumi, kas šajā jomā
sadarbojas. Piemēram, «Jelgavas
baltajos kreklos» pēc noteikta
skaita maltīšu ieturēšanas var
saņemt atlaižu karti uz solāriju.

Neviens gan neseko, vai šīs
kartes tiešām tiek izmantotas.
Savukārt jauniešu auditorijā labi
darbojas «Čili picas» uzsaukums
katru desmito ēdienreizi ieturēt
uz uzņēmuma rēķina. B.Kizika
kā iedarbīgu vērtē pastkastītēs
iemesto informāciju par veikalu
atlaižu akcijām. Sevišķi cilvēki
ar ierobežotiem ienākumiem
dodas tieši uz konkrēto veikalu.
Tiesa, tirdzniecības uzņēmumu
taupības vai pasta nolaidības dēļ
pēdējā laikā informācijas izdevumi pastkastēs nonāk retāk.
Ārzemēs iecienīto atlaižu kuponu krāšana pie mums vēl nav
tā iegājusies. Varbūt tāpēc, ka
pie mums ārpus pilsētas nav angāros izvietotu atlaižu veikalu.
Varbūt vēl neesam tik pārtikuši,
lai aizietu tādā azartā.
Tomēr aiz mārketinga pasākumiem nedrīkstētu aizmirst
pakalpojumu sniedzēju cilvēcisko
pusi. Ir kāds savs pienākums,
ko nevar izmērīt tikai ar algu
vien, turklāt, palielinot algu, ne
vienmēr proporcionāli uzlabojas
attieksme. Jābūt cilvēciskajam
faktoram, darbiniekam jābūt
iekšā attiecīgās profesijas dzirkstelītei,» teic B.Kizika, atzīstot, ka
ikdienā pārsvaru ņem materiālā
motivācija, savukārt ētiskā puse
un cilvēciskā attieksme katastrofāli mazinās.

8
Pirmdiena, 6.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 622.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4872.sçrija.
10.20 «Neprâta spogulî».*. 10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve»*.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Bânîtis.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Operdziedâtâjs A.Antoòenko.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Slazdâ». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.20 «Brînumainâ koledþa». Animâcijas
seriâls. 37. un 38.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 622.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4873.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 362.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
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 «Smalkâ dâma». Seriâls. 9.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 15.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 360.sçrija.
14.00 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
BK Barons - BK Siauliai.*

tv programma
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 5.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Soda mçrs». LNT dokumentâlâ filma.
22.00 «Deksters». ASV seriâls. 1.sçrija.
23.05 «Supernatural». ASV seriâls. 1.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 6.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 63.sçrija.
2.05 «Godîga spçle». ASV trilleris. 1995.g.
3.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 131.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 222.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93.sçrija.

10.30 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 26.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 4».
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 41. un 42.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 25.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 94.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». Seriâls. 6.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 10.sçrija.
0.35 «Riska zona». Raidîjums.
1.10 «Gribi - tici, gribi - netici». Raidîjums
2.05 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 5.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 41. un 42.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».

TV5
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 9.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 166.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo - Minskas Dinamo.
21.55 «112 hronika».
22.10 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».
23.05 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
19. un 20.sçrija.
0.35 «Çnas zona».*
1.05 «Tavs auto».*
1.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 166.sçrija.
2.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un
ASV seriâls. 26.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Ceïð uz sirdi».
Vâcijas melodrâma. 2005.g.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 124.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 3».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 26.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 167.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls..
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Otrdiena, 7.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 623.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4873.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 362.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».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.25 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 623.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4874.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 363.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Ðokolâde». ASV un
Lielbritânijas romantiska drâma.
23.15 Nakts ziòas.
23.30 «Ðeit un tagad».
0.10 «Galva. Pils. Sçta».*
0.25 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs». Ârsti - autoritâtes.
Bçrnu kardioíirurgs A.Lâcis.*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 10.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 16.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 361.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo - Minskas Dinamo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 10.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 167.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 16.sçrija.
20.10 «Manimalia».
Dokumentâla filma. 29. un 30.sçrija.
21.05 «www.olimpiade.lv».
21.35 «Sporta studija».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 167.sçrija.
23.35 «Anekdoðu klubs».
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 27.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija:
Mîla vasaras vidû». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 5.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 125.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 3».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 27.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 168.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 6.sçrija.

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Septembra mîla».
Vâcijas melodrâma.
22.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 5.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 18.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 64.sçrija.
1.55 «Simone». ASV drâma. 2002.g.
4.05 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 132.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 223.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 94.sçrija.
10.30 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 153.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 27.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 53.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 6.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 43. un 44.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 26.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 95.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4». ASV detektîvseriâls.
17.sçrija. Lomâs:
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Plçsoòa». ASV trilleris.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 27.sçrija.
1.35 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 6.sçrija.
2.30 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 43. un 44.sçrija.

5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 26.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.
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18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4875.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 364.sçrija.
20.30 «Panorâma».
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».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 11.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 17.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 362.sçrija.
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
FK Daugava - FK Ventspils.*
16.00 «Smalkâ dâma».
Venecuçlas seriâls. 11.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 168.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 17.sçrija.
20.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 12.sçrija
21.00 «Tîìera impçrija».
Francijas piedzîvojumu filma. 1.sçrija.
22.45 «Nâkotnes parks».
23.15 «LRM rallija apskats».
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 168.sçrija.
0.30 «Anekdoðu klubs».
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 28.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija:
Vasara uz salas». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 6.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 126.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 4».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 28.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 169.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 7.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Klejotâjs». Francijas un Kazahstânas
piedzîvojumu filma.
0.15 «Draugi 6». ASV seriâls. 20.sçrija.
0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 65.sçrija.
1.40 «Dzîves aizkadrâ». ASV komçdija. 2000.g.
3.35 «Îstâm sievietçm ir apaïumi».
ASV komçdija.

Treðdiena, 8.oktobris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 624.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4874.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 363.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. 41. un 42.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 624.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».

5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 133.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 224.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 95.sçrija.
10.30 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 154.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.

13.00 «Medikopters». Seriâls. 28.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 1.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 45. un 46.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 27.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 96.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»

21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Zvejas nacionâlâs îpatnîbas» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
0.20 «Medikopters». Seriâls. 28.sçrija.
1.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 1.sçrija.
2.20 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 45. un 46.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 27.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi»* (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Ceturtdiena, 9.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 625.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4875.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 364.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 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas dievnami». Telefilmas Rîga
dokumentâlâ filma. 1991.g.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 625.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4876.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 365.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sporta ziòas. Laika ziòas.
20.59 «100. pants». Speciâlizlaidums.
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 2. oktobris
22.30 «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «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». Seriâls. 12.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 18.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 363.sçrija.
14.00 PM atlases spçle futbolâ.
Latvija – Moldova.*
16.00 «Smalkâ dâma».
Venecuçlas seriâls. 16.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 169.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ. Rîgas
Dinamo – Sanktpçterburgas SKA.
21.55 «112 hronika».
22.10 «Ar makðíeri».
22.40 «Âtruma cilts».
23.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 169.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
29.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija:
Vientuïais vilks». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 7.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 127.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 4».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 29.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 170.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 19.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 8.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 2.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
265. un 266.sçrija.
0.10 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11. un 12.sçrija.
2.10 «Klejotâjs». Francijas un Kazahstânas
piedzîvojumu filma. 2005.g.
4.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 134.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 225.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 96.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 155.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 29.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 55.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 2.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 47. un 48.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 28.sçrija.

17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Kurjers 2». ASV un Francijas trilleris.
23.15 «Latvija. Ulmaòlaiki».
Dokumentâlo filmu cikls. 3. un 4.sçrija.

0.55 «Medikopters». Seriâls. 29.sçrija.
1.50 SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 47. un 48.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 28.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Piektdiena, 10.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 626.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4876.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 365.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Abi labi».*
12.55 «Emîls Dârziòð».
LTV iestudçjums. 2.sçrija.
13.50 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei - 20.
14.20 «Dabas grâmata».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Brînumainâ koledþa». Animâcijas
seriâls. 45. un 46.sçrija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 626.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4877.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî». Raidîjums par seriâlu
«Neprâta cena».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 10.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 13.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 19.sçrija. 1
10.55 «Ar makðíeri».*

11.25 «www.olimpiade.lv»*.
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2».Seriâls. 364.sçrija.
14.00 PM atlases spçle futbolâ.
Latvija - Grieíija.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 13.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 170.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 19.sçrija.
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 22.sçrija
21.00 «Liecinieku aizsardzîbas programma».
Kanâdas drâma.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.35 «24 stundas 4». ASV seriâls. 7.sçrija.
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 170.sçrija.
1.05 «Bikini meitenes». 14.sçrija.
1.35 «Anekdoðu klubs».
1.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
30.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Ferma pie
Mçlera ezera». Vâcija melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 8.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 128.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 4».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 30.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 1.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 20.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 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»
TV vakara ðovs.
22.55 «Zâìis 3». ASV ðausmu filma. 2006.g.
1.15 «Jaunâkais brâlis». ASV trilleris. 1989.g.
3.25 «Aukstuma faktors». ASV un Lielbritânijas
piedzîvojumu filma. 2000.g.
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 20.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Laikmeta anekdotes. Hruðèovs» (ar
subt.). Krievijas dokumentâla filma.
22.50 «Silva» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.10 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 11.oktobris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena». LTV seriâls.
362. un 363.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kinozvaigznes.
Filips Voltçrs». Dokumentâla filma.
13.05 «Mçs esam!»*
13.35 «Latvijas vçsture». Agrârâ reforma
un saimniecîba Latvijas Republikâ
20.-30.gados. 1.daïa.
14.00 «Tu esi Latvija».
14.40 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 10.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Latvijas meþa stâsti».
16.15 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 5.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 135.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 226.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
10.30 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 156.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 30.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 56.sçrija.

14.20 «Mans necilais vecpuisis». Seriâls. 3.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 49. un 50.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 29.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 98.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL».
6.raidîjums.
21.20 «Íertais profesors 2». ASV komçdija.
23.30 «Comedy club» (ar subt.).
0.40 «Panikas cçlâjs». ASV komçdija.
2.20 «Slepkavîbas scenârijs». Mâkslas filma.
3.45 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 49. un 50.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 29.sçrija.

17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Rakstnieks Ç.Hânbergs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Kâ vilks sivçntiòu apçda».
Animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 3.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 23.sçrija
22.05 Koncerts-veltîjums
LTV 20.dibinâðanas gadskârtai.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Mana dzîve». ASV drâma. 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 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».
14.30 «Tavs auto».
15.00 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 9.filma.
15.50 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ. Rîgas
Dinamo - Èerepovecas Severstaï.
18.30 PM atlases spçle futbolâ. Ðveice - Latvija.
21.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
21.30 «Strana.LV» (krievu val.).
22.00 «Antisnaiperis». Krievijas kriminâldrâma.
23.40 «Seksa faili». Baudu pasaule.
1.15 «Bikini meitenes». 15.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
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8.00 F1 Japânas GP kvalifikâcijas brauciens.
9.05 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Dzimis brîvîbai». ASV un Japânas
piedzîvojumu komçdija.
12.30 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.00 «Izmisîgi meklçjot Suzannu».
ASV romantiska komçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 3.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 95.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». Realitâtes ðovs.
22.10 «Mis Slepenâ aìente». ASV komçdija.
0.20 «Pçdçjâs disko dienas».
ASV liriska komçdija. 1998.g.
2.25 «Klikt 7». ASV erotiska filma.
4.00 «Zâìis 3». ASV ðausmu filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 136.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 18.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 21.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Debija». ASV komçdija.
11.50 «Âdamsoni». Humora seriâls.
12.50 «TV3 koru kari». Sadziedâðanâs ðovs.
15.45 «Íertais profesors 2». ASV komçdija.
17.55 «Vidusskolas mûzikls». ASV mûzikls.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Aladins». ASV animâcijas filma. 1992.g.

22.40 «Beidzot pieaugt». ASV kriminâldrâma.
1.15 «Ðîna, dþungïu karaliene». Mâkslas filma.
3.15 «Mâjupceïð». Mâkslas filma.
4.45 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 137.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Laikmeta anekdotes. Hruðèovs» (ar
subt.). Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Ârpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Dzîve ir piedzîvojumu pilna» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 12.oktobris
LTV 1
7.35 «Garîgâ dimensija».
8.05 «Sargâjiet bçrnus!»
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 364. un 365.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Kapteiòa Enriko pulkstenis».
Rîgas kinostudijas komçdija. 1967.g.
15.00 «Kurp doties?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Slepenie arhîvi».
17.30 «Latvijai-90. Vienaudþi».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
Siguldas prospekts.
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Re, kâds gadîjums!»
Animâcijas filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 22.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Ðahs briljantu karalienei». Rîgas
kinostudijas kriminâldrâma, 1973.g.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks». Skaòu telpa.
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
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 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Draudi jûras dzelmç». ASV trilleris.
14.55 «Emija un Izabella». ASV drâma. 2001.g.
16.30 «Nâkotnes parks».*
17.00 «Bezgalîba». ASV biogrâfiska drâma.
19.05 «Meþonîgais skrçjiens».
19.35 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.05 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 4.sçrija.
21.00 NBA spçle basketbolâ. Òûdþersijas Nets
- Maiami Heat. Tieðraide.
23.30 «Krçjums... saldais».
24.00 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 20.sçrija.
0.45 «Bikini meitenes». 16.sçrija.

LNT
6.15 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
7.15 F1 Japânas GP izcîòa.
9.35 «Dþima dçï». ASV komçdijseriâls. 105.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Uz pilnu klapi».
ASV romantiska komçdija. 2006.g.
12.30 «Latvijas princese». *
13.30 «Amulets 8». ASV seriâls. 14.sçrija.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.15 «A projekts 2». Honkongas un
Íînas piedzîvojumu komçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 4.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis.».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 96.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2». Muzikâls ðovs.
23.30 «Nikita». ASV seriâls. 18.sçrija.
0.30 «Vismeklçtâkais». ASV trilleris. 1987.g.
2.20 «Mis Slepenâ aìente». ASV komçdija.
4.30 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 6.sçrija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 138.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 19.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Sportiskais pçrtiíçns».
ASV un Kanâdas komçdija.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 21. un 22.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 196.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 6.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
12.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 5.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3
Koru kari. Ðovs. Tieðraide.
23.00 «Ârlingtonas ceïð». ASV trilleris.
1.25 «Uz naþa asmens». Mâkslas filma.
3.05 «Mîïotais dçls». Mâkslas filma.
4.40 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
12.sçrija.

TV5
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.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Ârpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
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 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Ceturtdiena, 2008. gada 2. oktobris

Šis amats tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
2009. gadā darbību uzsāks biedrība «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra»
ar mērķi veicināt energoefektivitātes paaugstināšanos publiskajā un privātajā
sektorā. Biedrības uzdevumi: sniegt iedzīvotājiem konsultatīvos, informatīvos un
mācību pakalpojumus enerģētikas jomā; veikt reģiona un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi enerģētikas nozarē un koordinēt to ieviešanu; piesaistīt
investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai; veicināt sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī enerģētikas jomā; piedalīties tiesību aktu, politika
plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē.

Darbam biedrībā «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra»
Jelgavas dome izsludina konkursu uz vakanci

direktors.

Galvenie pienākumi:
• vadīt un organizēt biedrības darbu;
• veikt biedrības darbinieku piesaisti, noteikt viņu kompetenci
un atbildību;
• konsultēt biroja apmeklētājus par energoefektivitātes jautājumiem;
• organizēt papildus finansējuma piesaisti biedrības mērķu
un uzdevumu izpildei;
• nodrošināt projektu realizāciju saskaņā ar finansētāja prasībām un
LR normatīvajiem aktiem;
• nodrošināt sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
• rīkoties ar biedrības mantu un finanšu līdzekļiem.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība inženierzinātnēs vai ekonomikā;
• valodu zināšanas: ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas prasmes;
• prasme strādāt ar datoru
(«Internet Explorer», «MS Excel», «MS PowerPoint», «MS Word»);
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
Papildus prasības:
• komunikabilitāte;
• pozitīva attieksme pret darbu un klientiem;
• spēja organizēt savu darbu un ātri reaģēt uz notiekošo;
• pieredze projektu vadībā, enerģētikas jomā un vismaz 2 gadu
pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt
Jelgavas domes Informācijas aģentūrā 20 dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un mājas lapā
www.jelgava.lv. Uz aploksnes norādīt: «Biedrības «Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra» direktora vakancei».
Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, 131. kabinets.

«Swedbank» – vēl lielākas iespējas klientiem
Latvijas banku jomas līderim šis laiks ir īpaši nozīmīgs – no 15. septembra Hansabankas jaunais
vārds ir «Swedbank» – «Swedbank» grupa ir Ziemeļeiropas finanšu jomas līderis un Hansabankas
stratēģiskais investors jau gandrīz desmit gadus.
Turklāt pēdējie dati rāda, ka «Swedbank» ir bijusi arī vispelnošākais uzņēmums Latvijā 2007. gadā
– pērn a/s «Hansabanka» nopelnījusi 98,95 miljonus latu. Latvijas vēsturē tas ir lielākais uzņēmuma
sasniegtās peļņas rādītājs.
Par to, ko no šiem bankas jaunumiem un sasniegumiem iegūs klienti, stāsta «Swedbank» vadītājs
Latvijā Māris Avotiņš.
Swedbank vadītājs
Latvijā Māris Avotiņš
– Kā Hansabankai – nu jau «Swedbank» – izdevās sasniegt
vislabākos peļņas rādītājus Latvijas vēsturē un ko tas dod
klientiem?
– Galvenie faktori, kas ir pamatā šiem sasniegumiem, ir trīs:
klientu apkalpošana, mūsu piedāvājuma nepārtraukta attīstīšana
un efektīvāks darbs. Šie faktori ir svarīgi arī kopējai ekonomikas
attīstībai un labklājības pieaugumam valstī. Svarīgi atzīmēt, ka
peļņa ir gūta no pamata darbības, proti, sniedzot mūsu klientiem
– jau kopā 900 000 – jaunus, ērtus un vajadzīgus pakalpojumus
un produktus. Turklāt pagājušā gada peļņa, tāpat kā visus iepriekšējos gadus, ir ieguldīta tālākai uzņēmuma izaugsmei un
paliek tepat Latvijā.
Peļņas rezultāti atkal apliecina mūsu klientiem, ka esam stabils
un uzticams partneris. Tas cilvēkiem ir īpaši svarīgi laikā, kad
ekonomikas attīstība piebremzējusies, – grūtos laikos ir labāk būt
kopā ar stipru partneri. Arī vienotā vārda ieviešana «Hansabank»
grupai visā Baltijā ir tiešs apliecinājums «Swedbank» grupas
– Ziemeļeiropas finanšu jomas līdera, kura aktīvi ir 170 miljardus
eiro lieli – ilgtermiņa plāniem Baltijas tirgū. Līdz ar to tas ir labs
signāls visai Latvijas ekonomikai.
– Pārmaiņas vienmēr rada jautājumus – pastāstiet, lūdzu,
kāpēc Hansabankai, kura Latvijā bija ļoti iecienīta, tagad ir
jauns vārds?
– Pašā sākumā gribētu pateikt, ka Hansabanka pēc būtības
nekur nepazūd, jo pamati, uz kuriem darbojas visa «Swedbank»
grupa – pieeja biznesam, servisa principi, rūpīgi attīstītās vērtības

– ļoti lielā mērā ņemti tieši no Hansabankas pieredzes Baltijā. Tā
tiek papildināta ar Skandināvijas bankas pieredzi un pakalpojumu
klāstu.
Vienota vārda ieviešanas mērķis ir ļoti skaidrs – mēs kā banka
attīstāmies un turpinām izaugsmi jau jaunos mērogos, lai sniegtu
mūsu klientiem jaunas iespējas. Jau ilgus gadus esam ne tikai
Latvijas banku jomas līderis, bet arī reputācijas līderis Latvijā,
labākais darba devējs, servisa līderis un līderis arī daudzās citās
jomās. Tagad ar vienotu vārdu varēsim attīstīties jau starptautiskā
mērogā.
Mūsu mērķis paliek nemainīgs – sniegt vislabāko apkalpošanu
mūsu klientiem – tagad, ar vienotu vārdu visās 14 valstīs, kur
darbojas «Swedbank» grupa, tam būs vēl vairāk resursu un jaudas,
kā arī iespējas vēl vairāk pārņemt kolēģu pieredzi, lai piedāvātu
jaunus produktus un attīstītu servisu.
– Vai varat minēt kādus praktiskus ieguvumus klientiem?
– Ieguvumi ir jau patlaban. Piemēram, jau tagad visās 14 valstīs
mūsu klienti var izmantot «Swedbank» bankomātus par vienotu
cenrādi, nemaksājot papildus. Vēl viena būtiska joma, kur varēsim
piedāvāt jaunumus, ir dažādi investīciju un ieguldījumu produkti,
kas pagaidām pieejami tikai Skandināvijā. Te būtu vērts atzīmēt,
ka fondu pārvaldnieku kompānija «Swedbank Robur» ir vairakkārt
saņēmusi apbalvojumus kā labākais fondu pārvaldītājs Skandināvijā un viens no labākajiem Eiropā. Nākotnē klientu ieguvumu
klāsts arvien paplašināsies un par visiem jaunumiem noteikti
informēsim mūsu klientus!

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 ik nedēļu
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 trešais vēsturiskais posms
– no 1938. līdz 1948. gadam.
P.S. Varbūt arī jūsu ģimenes albumā saglabājušās
interesantas vēstures liecības par Jelgavu un jūs esat
gatavi tajās dalīties?! Fotogrāfijas, īpaši par laika
posmu no 1940. gada, gaidīsim redakcijā Svētes ielā
33, 211. kabinetā, tālrunis 63048801, vai aicinām
tās iesūtīt pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.

Kara laikā Jelgava tika nopostīta un nodedzināta. No 80 procentiem ēku pāri palikušas bija tikai drupas. Šāds skats 1945.
gadā pavērās no ūdensvada torņa uz tagadējo Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēku.

Lūk, cik pamatīgs
bija vācu armijas virsnieku
parādes duncis ar visu maksti Otrā
pasaules kara laikā.

Pirmās padomju varas vēlēšanas, kurās piedalīšanās, protams,
Omulīgas un smaidošas savus klientus kafejnīcā gaida pārde- ir obligāta, taču, neraugoties uz to, aģitācijas kampaņa izvērsta
vējas. Uzmanīgi ielūkojoties, var pamanīt, ka arī 1940. gadā visai plaša.
tiek izmantots mušu ķeramais papīrs!
Lādiņa čaula? Jā, bet
vēl pēckara
gados tā tika
izmantota
pavisam citam, daudz
ikdienišķākam mērķim. Proti,
lādiņa čaulā
ielēja degmaisījumu,
bet augšdaļā
piestiprināja
lupatiņu, kas
degot radīja
Jauni laiki, citas avīzes – 1941. gadā pēc padomju okupācijas. Kara laikā Zemgales gebītsko- p i e t i e k a m u
misārs fon Medems lika nokalt
bruņinieka tēlu no pieminekļa gaismu, lai pie
«Jelgavas atbrīvotājiem». Tāds tās pat skolēni vapēc kara piemineklis stāvēja rētu mācīties. Tolaik elektrība vēl bija retums.
pie stacijas.

Vēl pēdējie skati
no Jelgavas ielām
– pilsētnieču
mierīgas
pastaigas
1940. gadā.

1940. un 1941. gadā
jelgavnieki norēķinājās
ar Padomju Sociālistisko
Republiku Savienības
rubļiem, bet jau no 1941.
līdz 1945. gadam apgrozībā bija vācu okupācijas
markas.

1848. gadā laikraksts «Zemgales Komunists» raksta: «Poligrāfijas tresta 23. tipogrāfijā Jelgavā strādā neliels, bet draudzīgs
kolektīvs. Burtliči, iespiedēji, brošētāji, sietuves darbinieki un
citi speciālisti savu saliedētību parādīja ne tik vien uzņēmuma
plāna izpildē, bet arī mūsu pilsētas atjaunošanas darbos. Kad
šogad sākās Raiņa parka izveidošana, visi darbinieki sava
brigadiera biedra Stuba vadībā organizēti piedalījās darbos.
Tipogrāfijas kolektīvā ir biedri, kas nedēļas laikā nostrādāja
nevis 3, bet gan 7 – 8 stundas. Velta Zeltiņa, Olga Gružiņa jau
nostrādājušas pa 50 stundām. Pirmajos mēnešos kolektīvs
savas saistības jau bija izpildījis par 80 procentiem. Saskaņā ar
pilsētas izpildkomitejas un partijas pilsētas komitejas lēmumu
tipogrāfijas kolektīvs kā pirmais šogad saņēma Sarkano Karogu
par labām sekmēm sabiedriskajos darbos.»

Zīmīgākie notikumi
Jelgavā no 1938.
līdz 1948. gadam

Šādus manikīra piederumus
līdz pat kara laikam izmantoja
Jelgavas dāmas.

Četrdesmitajos gados šādas
ķemmes izgatavoja kāds
Siera muižas nometnē ieslodzītais.
Vēl trīsdesmito gadu beigās
tieši šādi Polijā ražoti svari
bija plaši izmantoti. Protams, ne līdz gramiem precīzi, bet lielāku smagumu
svēršanai visai parocīgi.
Skaidrības labad jāpiebilst, ka pēc līdzīga
principa veidoti svari
tika izmantoti pat
līdz 80. gadiem.
Šādi 1944. gadā Jelgavas ielās jeb kauju laikā pārvietojās sarkanarmieši.

• 1939. gadā – Lielupe tiek bagarēta, lai pilsētā no jūras varētu ienākt
lielāki kuģi. Pie pils iebrauc Latvijas
armijas karakuģi.
• 1940. gadā – liels notikums pilsētā
– Pils teātrī demonstrē latviešu skaņu mākslas filmu «Zvejnieka dēls».
• 1940. gada 17. jūnijā – Jelgavā
iebrauc padomju okupācijas karaspēks, tanki.
• 1940. gada jūlijā – mainās vara,
pseido Saeimas vēlēšanas, mainās
pilsētas vadība. Aizbrauc pēdējie
pilsētas vācu tautības iedzīvotāji.
• 1941. gadā – padomju armija
izbūvē kara aerodromu, jelgavniekiem jābrauc šķūtīs.
• 1941. gada 22. jūnijā – sākas
karš, 29. jūnijā vācu armija ienāk
Jelgavā.
• Līdz 1944. gada jūlija beigām
– Jelgava vācu okupācijas varā.
Pilsētas galva ir K.Frickauss.
• 1944. gada jūlija beigās, augusta sākumā – pilsētā norit kaujas,
kas noposta Jelgavu. Atjaunojas
padomju vara.
• 1945. gada 5. februārī – no
Cukurfabrikas stacijas uz PSRS
ziemeļiem tika izvesti pirmie deportēto iedzīvotāju vagoni.
• Pēc kara pilsēta ir drupās, pamazām sākas drupu novākšana. Tiek
plānota jaunas pilsētas celšana, izstrādājot jaunu ģenerālplānu, kas
neparedz daudzu kultūrvēsturisku
objektu atjaunošanu.

Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu
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notikumi

Kultūras pasākumi
 3. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas
sarīkojums (kultūras namā).

Ādolfa Alunāna 160. dzimšanas dienas svinības Jelgavā:

 No 7. līdz 9. oktobrim – jauno talantu konkurss «Vecais
– jaunais Ādolfs».
 7. oktobrī pulksten 11 – Vēstuļu konkurss Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā (Filozofu ielā 3).
 8. oktobrī pulksten 11 – Erudītu konkurss Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (Akadēmijas ielā 10).
 9. oktobrī pulksten 11 – Teatrālo uzvedumu konkurss Jelgavas
1. ģimnāzijā (Meiju ceļā 9).
 10. oktobrī pulksten 11 – Zinātniskā konference «Ādolfs Alunāns: mūsdienu interpretācijas un viedokļi».
 11. oktobrī pulksten 13 – Dailes teātra viesizrāde. Dziedošo aktieru koncertuzvedums «Tiem, kas dzer, bet nestreiko...». Režisors
Valdis Liepiņš. Biļešu cenas – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 17 – «Sauciet veco Ādolfu!» Ā.Alunāna
Jelgavas teātra koncertuzvedums, veltīts teātra tēvam. Jauno
talantu konkursa «Vecais – jaunais Ādolfs» laureātu apbalvošana.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 19 – Piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna
pieminekļa (Alunāna parkā).

Dzimšanas dienas svinības
ieskandinās Rīgā
 Ritma Gaidamoviča

Atšķirībā no iepriekšējiem deviņiem festivāla
gadiem 10. festivāls
«No aktiera nāk joki...»
un reizē arī Ādolfa Alunāna 160. dzimšanas
diena tiks svinēta ne
tikai Jelgavā, bet arī galvaspilsētā – Rīgā. Līdz ar
to lielie svētki ar pirmo
viņa opereti Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra
aktieru izpildījumā un
Latvijas teātru koncertuzvedumu tiks ieskandināti jau sestdien, 4.
oktobrī, Rīgas Latviešu
biedrības namā, kaut
arī Ā.Alunāna īstā dzimšanas diena tiks svinēta
tikai pēc nedēļas.

Izstādes
 Līdz 30. oktobrim – fotokonkursa «Vai pazīsti Jelgavu?»
laureātu fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 No 2. oktobra – Jāņa Siliņa lielformāta fotogrāfijas «Dejas uz
veļas virves». Tikšanās ar autoru – izstādes noslēgumā 30. oktobrī
pulksten 14 (kultūras namā).
 No 6. līdz 30. oktobrim – Sadarbībā ar Jelgavas baltkrievu
kultūras biedrību «Ļanok» izstāde «Lielformāta oriģināltekstīlijas
no Baltkrievijas» (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 2. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta hallē).(Spēļu kalendārs pieejams portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.)
 3. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta hallē).
 4. oktobrī pulksten 9 – Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta hallē).
 4. oktobrī pulksten 10 – «Swedbank» Jaunatnes basketbola
līgas čempionāts (meitenes) (Jelgavas Sporta hallē).
 4. oktobrī pulksten 11 – Jelgavas un LR atklātais GPC čempionāts pauerliftingā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 4. oktobrī pulksten 11.30 – LR un Jelgavas atklātais GPC čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 4. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas čempionāts futbolā «Tranzīts»
– FK «Jelgava» (Ventspilī).
 4. oktobrī pulksten 12 – Zemgales rudens maratons – Latvijas, Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Airēšanas
bāzē Pasta salā).
 4. oktobrī pulksten 16 – LR čempionāts orientēšanās sporta
maratonā.
 4. oktobrī pulksten 17 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss «Zemgale» – «Valga WELG» (Jelgavas Sporta hallē).
 4. un 5. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 10. kārta (6. vidusskolā).
 5. oktobrī pulksten 9.30 – Jelgavas atklātais čempionāts
makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri (dalībnieku reģistrācija sacensību
vietā no pulksten 8) (pie Airēšanas bāzes Pasta salā).
 5. oktobrī pulksten 11 – «Swedbank» Jaunatnes basketbola
līgas čempionāts (meitenes) (Jelgavas Sporta hallē).
 8. oktobrī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts «Zemgale» – «Ventspils» (Jelgavas Sporta hallē).
 9. un 10. oktobrī pulksten 15.30 – Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas sezonas atklāšanas sacensības (LLU baseinā).

Par godu teātra tēva dzimšanas
dienai Rīgā paredzētas ne tikai
teātru izrādes un koncerti, bet
arī izstāde, ko organizē Jelgavas
Ādolfa Alunāna memoriālā māja.
Rīgas Latviešu biedrības namā
būs iespēja apskatīt izstādi «Ādolfa Alunāna lugu iestudējumi».
Ādolfa Alunāna teātra direktors Arvīds Matisons stāsta, ka
šajā dienā būs apskatāma arī
scenogrāfu veidota izstāde «Laiku
lokos» – latviešu dramaturgu darbi Nacionālā teātra mākslinieku
skatījumā.

Zināšanas, atraktivitāte, interese par vēsturi
un šodienu – tas viss
būs nepieciešams jauniešiem, lai piedalītos
talantu konkursā no 7.
līdz 9. oktobrim.
Ādolfa Alunāna memoriālās
mājas direktore Maija Matisa
stāsta, ka jaunais talantu konkurss
sāksies otrdien, 7. oktobrī, pulksten 11. «Šajā dienā vidusskolēni
aicināti apskatīt Ā.Alunāna memoriālo māju un pēc tam rakstīt
vēstuli Ā.Alunānam par savām
izjūtām,» tā direktore. Visas Alunānam adresētās vēstules vērtēs
ekspertu komisija, kas noteiks
sirsnīgākās, par to piešķirot punktus, kas summēsies ar pārējiem
diviem konkursiem – erudītu un
teatrālo uzvedumu konkursu, lai
kopvērtējumā noteiktu rezultatīvāko komandu.
Trešdien, 8. oktobrī, pulksten

11 skolēni gaidīti Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, kur norisināsies erudītu
konkurss. «Šeit trīs pārstāvjus
no katras skolas vai vidusskolas
klases sagaida dažādi jautājumi un
uzdevumi – krustvārdu mīla, fotogrāfiju atpazīšana un citi darbi, kas
saistīti ar Ā.Alunānu un pilsētu,»
skaidro M.Matisa. Arī šo aktivitāti
vērtēs ekspertu komisija: Jelgavas
Latviešu biedrības pārstāvis Modris Ziemelis, muzejnieki M.Matisa,
Austra Strautniece, Marija Kaupere un Laila Galeniece.
Savukārt trešajā jauno talantu
dienā, 9. oktobrī, pulksten 11
skolēni ekspertu komisijai 1. ģimnāzijā rādīs savu aktiermākslu teatrālo uzvedumu konkursā. «Līdz
10 minūtēm garajā uzvedumā
jauniešiem jāizspēlē kāda Alunāna
kupleja, anekdote vai kāds cits
darbs,» skaidro M.Matisa.
Bet 10. oktobrī pulksten 11
ikviens interesents, kas vēlas uzzināt ko vairāk par Ā.Alunānu,
aicināts uz Ģederta Eliasa Jelga-

Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra aktieri teātra tēva 160 gadu dzimšanas dienu ieskandinās ar Alunāna
pirmo opereti «Mucenieks un Muceniece» Rīgas Latviešu biedrības namā, taču Jelgavā teātrinieki
Foto: no Ādolfa Alunāna teātra arhīva
rādīs koncertuzvedumu «Sauciet veco Ādolfu!».
Svinīgajā svētku atklāšanā uzrunu teiks arī Jelgavas Alunāna
teātra patrons – Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs. Pēc atklāšanas norisināsies
zinātniska konference «Latviešu
teātra pamatlicējam Ādolfam
Alunānam – 160».
Savukārt pulksten 12 uz skatuves kāps Jelgavas Ādolfa Alu-

nāna teātra aktieri un spēlēs
pirmo Ā.Alunāna opereti «Mucenieks un Muceniece». Bet pulksten 16 savu skanējumu sāks
Latvijas teātru aktieru muzikāls
iestudējums «Lai sasaucamies,
lai dziedam» – arī tajā mūsu
pilsētas aktieri startēs ar divām
Ā.Alunāna kuplejām, bet viņa
domugraudus paudīs aktieris

Jānis Kirmuška. Pirms koncerta
uzrunu teiks arī Jelgavas pilsētas
mērs Andris Rāviņš.
Pasākumā ar dziesmām un dažādiem Ā.Alunāna lugu fragmentiem līdztekus Jelgavas teātrim
piedalās arī Latvijas Nacionālā,
Dailes, Daugavpils, Valmieras
drāmas, Liepājas un Ventspils
teātra aktieri.

Jelgavniekiem dāvana no Dailes teātra
 Ritma Gaidamoviča
Līdz šim Ādolfa Alunāna dzimšanas dienā – festivālā «No aktiera
nāk joki...» – bijām raduši skatīt
pašmāju teātru un ciemiņu sagatavotas izrādes, taču šogad par
godu Ādolfa Alunāna 160 gadu
dzimšanas dienai festivāls tiek svinēts citādāk. Šogad amatierteātri
no citām Latvijas vietām aicināti,
nevis lai radītu svētkus, bet gan lai
paši piedalītos dzimšanas dienas
svinībās, kas pilsētā tiks aizvadītas
ar vairākiem pasākumiem.
«Uz svētkiem esam uzaicinā-

Jauno talantu konkurss
un zinātniska konference
 Ritma Gaidamoviča
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vas Vēstures un mākslas muzeju,
kur notiks zinātniska konference
«Ādolfs Alunāns: mūsdienu
interpretācijas un viedokļi».
M.Matisa stāsta, ka no Jelgavas
konferencē uzstāsies Ā.Alunāna
teātra režisore Lūcija Ņefedova.
«Stāstījumu vēlos ilustrēt ar
dažiem fragmentiem, lai konferences klausītājiem nebūtu
garlaicīgi. Padziedāsim kādu
kupleju, izspēlēsim fragmentiņu
no pirmās operetes «Mucenieks
un Muceniece», varbūt būs arī
kāds duets no pusoperas «Sādžas
dakteris». Vārdsakot – mazas
ilustrācijas, lai stāstījums atdzīvojas,» tā režisore.
Savukārt ar stāstījumu par
mantojuma saglabāšanu un memoriālās mājas kolekciju uzstāsies
M.Matisa, bet pārējos referātus
lasīs Latvijas Universitātes mācībspēki. Konferences laikā apbalvos
arī jauno talantu konkursa dalībniekus. Direktore min, ka galvenā
balva komandai – vienas dienas
ekskursija pa Latviju.

juši Rīgas Latviešu biedrības
pārstāvjus, kas organizē svētkus
Rīgā, aicināti arī teātru eksperti,
kas desmit gadu garumā piedalījušies festivāla izrāžu vērtēšanā,
– Viktors Hausmanis, Māris Vīre,
Pauls Putniņš, Jānis Jurkāns, teātra zinātnieces Līvija Akurātere
un Rita Melnace un citi –, kā arī
visi tie, kas šos gadus strādājuši, veidojot Alunāna festivālu.
Protams, arī ikviens jelgavnieks
ir mīļi gaidīts visos dzimšanas
dienas pasākumos. Svinēsim šos
svētkus kopā!» tā pašvaldības
aģentūras «Kultūra» direktora

vietniece Inta Englande.
Kamēr amatierteātru kolektīvi, viesi un jelgavnieki aicināti
baudīt svētkus, par īpašo sajūtu
gādās Dailes teātris – Valda Liepiņa režijā īpaši jelgavniekiem
tieši Ā.Alunāna 160. dzimšanas
dienā, kas ir 11. oktobrī, tas būs
sagatavojis koncertizrādi «Tiem,
kas dzer, bet nestreiko...» ar
dziedošu aktieru piedalīšanos.
Koncertuzvedumā, kas izskanēs
uz Jelgavas kultūras nama lielās
skatuves, spēlēs Artūrs Skrastiņš,
Artis Robežnieks, Jānis Paukštello, Valdis Liepiņš, Ģirts Ķeste-

ris, Ilze Ķuzule, Ieva Pļavniece,
Rudīte Būmane, Ilona Balode.
«Uzvedums būs jautrs, skanīgs
un humora pilns, tieši tāds, kāds
bijis mūsu teātra tēvs Alunāns,»
saka I.Englande.
Skatītāji biļetes uz šo viesizrādi
var iegādāties kultūras nama
kasē.
Pēc šī uzveduma – neliels starpbrīdis, un jau pulksten 17 visi
pulcēsies Jelgavas Ādolfa Alunāna
teātra sagatavotā koncertuzvedumā, lai vēlāk dotos uz piemiņas
brīdi pie teātra tēva pieminekļa
Alunāna parkā.

10 kuplejas, anekdotes un...
 Ritma Gaidamoviča

«Abi labi, bāz tik maisā!», «Brauciet lēnām
pār tiltu, draugi», «Par
Ādamu paradīzes dārzā» – šādas un vēl citas
Ādolfa Alunāna kuplejas, teksti un anekdotes izskanēs īpašā koncertuzvedumā «Sauciet
veco Ādolfu!» 11. oktobrī pulksten 17 Jelgavas kultūras namā.
«Iesākumā bija iecerēts izdziedāt tikai Ādolfa Alunāna kuplejas,
taču tad pārdomāju un sapratu, ka
nedrīkstu atteikties no tekstiem,
kuri rosina cilvēkus domāt. Citiem
vārdiem sakot – uzvedumā caur
tekstiem, kuplejām un anekdotēm
vēlos maksimāli dot priekšstatu
par Alunānu, lai arī skatītāji par
viņu zinātu vairāk. Tieši tādēļ
atlasīju tādus materiālus, lai reizē
tur ir humoriņš un reizē – vēstošais moments,» tā par jaunizveidoto koncertuzvedumu teic režisore
Lūcija Ņefedova.

«Ņemot vērā, ka kupleju izdziedāšana nebūt nav viegla,
to mācīšanās jau mums ilgst
aptuveni pusgadu. Dailes teātris
parasti dzied kuplejas, kurām
mūziku komponējis maestro
Raimonds Pauls, – tās ir daudz
melodiski vieglākas un modernākas, bet mēs stingri pieturamies
pie Nikolaja Alunāna, Ādolfa
Alunāna tēva brāļa, komponētās
mūzikas, līdz ar to tas ir nedaudz
grūtāk. Savu sarežģījumu dod arī
antīkie teksti, kas ne tik viegli
«sēžas» aktieru galvās,» atzīst
režisore.
Ņemot vērā teātra tradīcijas, režisore stāsta, ka sestdienas vakars
sāksies ar mūziķa Rūdolfa Šteina
sacerētu melodiju «Šurp lai sanāk
jauns un vecs, šurp lai steidz, šurp
lai steidz, teātri te katrs redz, veco
Ādolfu sveic...», kas izdziedāta
katros svētkos, kā arī tiks lūgta
Ā.Alunāna atļauja izspēlēt viņa
kuplejas. Ā.Alunāna loma uzticēta
teātra direktoram aktierim režisoram Arvīdam Matisonam.
Pēc tā sekos kupleju virkne ar
dziesmām un dejām Alunāna te-

ātra aktieru izpildījumā. Pa vidu
skatītājiem būs arī iespēja noklausīties pa kādai anekdotei.
«Savulaik bijām pirmie, kas
iestudēja pusoperu «Sādžas dakteris», un tieši šajā reizē vēlamies izspēlēt arī dažus fragmentus no šīs
pusoperas. Kopā ar mums dziedās
arī kādreizējais teātra aktieris Juris Vizbulis, kas piedalījās «Sādžas
dakterī»,» stāsta režisore.
Taujāta par vizuālo noformējumu, L.Ņefedova atklāj, ka par
godu svētkiem Nacionālā teātra
māksliniece Valentīna Romanovska-Freiberga aktrisēm uzšuvusi
jaunas kleitas, bet skatuves dekorācijā tiks izmantota Edvīna
Kalnenieka savulaik veidotā vecā
Jelgavas māja.
Pēc koncertuzveduma visi aicināti uz Alunāna parku. «Pulksten
19 visi ar svecītēm un ziediem
aicināti pie teātra tēva pieminekļa
uz svinīgu brīdi,» tā aģentūras
«Kultūra» direktora vietniece Inta
Englande. Piemiņas brīdī uzrunu
teiks pilsētas mērs Andris Rāviņš,
aktieru izpildījumā skanēs arī
Alunāna vārdi un dziesmas.

