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Ginesa rekordu
uzstādīs arī mūsējie

Neliela iesildīšanās pirms lielā skrējiena – arī SIA «Jelgavas mēbeles» gandrīz 30 darbinieki pieteikušies startam Ginesa rekorda
skrējienā «Skrien! Par Latviju». Paredzēts, ka viņi diennakts 100 metru stafetes skrējienā distanci veiks sestdien, 18. oktobrī,
ap pulksten 18.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šajās brīvdienās stadionā «Daugava», Rīgā
norisināsies Ginesa rekorda skrējiens «Skrien!
Par Latviju». Diennakts
100 metru skrējiena
stafetē, kas ilgs no 18.
oktobra pulksten 11
līdz 19. oktobra pulksten 11, pieteikušies
arī jelgavnieki – uzņēmums SIA «Jelgavas
mēbeles», bērnu un
jauniešu deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš», Jelgavas sporta klubs «KC»,
kā arī individuālie skrējēji. Reģistrēties skrējienam vēl var pagūt līdz
šodienas, 16. oktobra,
pulksten 15.

Rekorda labošanas mēģinājums
iecerēts kategorijā «Vislielākais
dalībnieku skaits, kas 24 stundās
piedalās 100 metru stafetes skrējienā». Pašreizējais rekords stafetes skrējienā pieder Singapūras
Svētā Nikolasa meiteņu skolai,
kas rekordu sasniedza šī gada 29.
martā ar kopējo dalībnieku skaitu
1848 cilvēki.
Jauna Ginesa pasaules rekorda
sasniegšana iecerēta kā ikviena
iedzīvotāja dāvana Latvijas 90.
dzimšanas dienā.
Organizatoru pārstāve Līga
Ivanova informē, ka nedēļas laikā
skrējienam pieteikušies jau vairāk nekā 2000 dalībnieki, tostarp
SIA «Jelgavas mēbeles» kolektīvs,
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš»
un Jelgavas sporta klubs «KC»,
kā arī individuālie skrējēji no
pilsētas un rajona, taču precīzs

to skaits nav zināms.
SIA «Jelgavas mēbeles» valdes
loceklis Māris Upenieks stāsta, ka
skrējienam kolektīvs pieteicies,
jo, pirmkārt, tas esot veselīgi,
otrkārt, laba ideja un, treškārt,
rezultāts virzīts uz Ginesa rekordu. «Pie reizes nolēmām darbiniekiem sarīkot kolektīvu pasākumu
– pirms skrējiena visi sacentīsimies kartingu čempionātā, bet
tam visam noslēgumā – jautrs
skrējiens,» tā valdes loceklis. Viņš
arī min, ka skrējienam pieteikti
28 uzņēmuma darbinieki, kuriem
līdzi būs arī bērni, un kopumā
uz Rīgu došoties vairāk nekā 30
cilvēki, kas arī startēs stafetē.
«Ideja par skrējienu tiešām ir
lieliska. Apzināmies, ka nevaram
startēt maratonā, taču katram
ir iespēja savu varēšanu parādīt
jautrā stafetē. Katrā gadījumā

sports mums nav svešs,» stāsta
M.Upenieks. Ņemot vērā, ka
viņi bijuši vieni no pirmajiem,
kas pieteikušies dalībai, varējuši
izvēlēties starta laiku. Plānots,
ka savu skrējienu SIA «Jelgavas
mēbeles» darbinieki sāks sestdien
ap pulksten 18.
Reģistrēties skrējienam ikvienam vēl ir iespēja līdz šodienas,
16. oktobra, pulksten 15 Latvijas jubilejas dienasgrāmatas
www.lv90.lv sadaļā «Skrien!
Par Latviju». Taču arī tie, kas
nebūs reģistrējuši dalību elektroniski, varēs piereģistrēties
stafetes norises vietā un startēt.
Pēc «Guinness World Records»
skaidrojumiem, skrējienā var
piedalīties arī cilvēki ratiņkrēslā. Īpaši tiek aicināti pieteikties
iedzīvotāji, kas būtu gatavi
startēt nakts laikā.

Stādu parādei jauna koncepcija
 Zane Auziņa

nekādu iebildumu pret sadarbību
ar Jelgavas pašvaldību saistībā ar
Šonedēļ plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija,
parādes organizēšanu. Līdz šim
ka tradicionālā Stādu parāde pamet Jelgavu, taču, kā
pašvaldības vadība ar tai pakļautanoskaidroja «Jelgavas Vēstnesis», tas gluži neatbilst
jām institūcijām un Latvijas Laukpatiesībai. Stādu parādes organizators un Latvijas
saimniecības universitāti ir ļoti
Stādu audzētāju biedrības valdes loceklis Guntis
palīdzējusi parādes organizēšanā,»
Vītoliņš uzsver, ka parāde tikai maina koncepciju un
uzsver G.Vītoliņš. Viņš min, ka
turpmāk ik gadu ceļos pa dažādām Latvijas pilsētām.
atbalsts saņemts arī, organizējot
Izmaiņas ieviestas, lai parādi ērtāk varētu apmeklēt
autotransporta satiksmi, iesaistot
dažādu Latvijas novadu iedzīvotāji.
Pašvaldības policiju, kas gādā par
drošību un kārtību. «Esam saņēG.Vītoliņš arī pilnībā atspēko starp Stādu parādes organizē- muši atbalstu, labiekārtojot parāizskanējušās ziņas par to, ka šāds tājiem un pašvaldību. «Stādu des norises vietu, kā arī veidojot
solis būtu saistīts ar nesaskaņām audzētāju biedrības valdei nav interesantu kultūras programmu.

Taču vēlamies, lai Stādu parādi
var novērtēt ne vien Jelgavas un
Zemgales iedzīvotāji, bet arī cilvēki
Kurzemē, Vidzemē un Latgalē.
Tieši tādēļ no šī gada mainām parādes koncepciju – katru gadu tai
izvēlēsimies jaunu norises vietu,»
uzsver G.Vītoliņš. Īstenojot jauno
koncepciju, iecerēts, ka nākamajā
pavasarī Stādu parāde risināsies
Tukuma rajona Jaunmoku pilī,
par aiznākamo gadu interesi
izrāda Ogres un Bauskas rajons,
bet pēc gadiem četriem tā varētu
atkal notikt Jelgavā.
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Jelgavā aizvērtas
piecas spēļu zāles
 Anna Afanasjeva

Pašlaik Jelgavā darbību
apturējušas četras spēļu zāles, bet viena to
pārtraukusi pavisam.
Šī biznesa organizatori
teic, ka, līdzīgi kā citās
jomās, arī azartspēļu tirgū ekonomiskās situācijas ietekmē pozīcijas
nostiprina spēcīgākie
spēļu biznesa organizatori, bet mazākie spiesti
izstāties no konkurences. Jelgavas pašvaldības nostāja pret azartspēlēm nav mainījusies
– tā atzīst, ka spēļu zāļu
pilsētā ir par daudz un
to darbības pārtraukšana konkurences ietekmē
ir apsveicama.
Jelgavā, kā stāsta Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) Licencēšanas nodaļas
vecākā referente Ineta Romanovska, šogad licenci anulējusi
viena – SIA «Altea» – azartspēļu
zāle. Savukārt uz nenoteiktu
laiku darbību apturējušas četras
– abas «Admirāļu kluba», kā arī
«Favorīts favr» un «Bliks» – zāles.
Pilsētā turpina darboties 18 spēļu
zāles. Pēc pašvaldības domām, tas
joprojām ir par daudz.
Pēc IAUI datiem, līdz ar īpašnieku maiņu no jūlija slēgtas visas 55
«Admirāļu kluba» spēļu zāles. Dažas no tām Rīgā darbu atsākušas.
Mēnesi agrāk īpašnieki mainījās
«Favorīts favr» un «Amugames»

spēļu zālēm. Arī tā rezultātā daļa
«spēļu eļļu» vairs nedarbojas.
Kopumā deviņos mēnešos valstī
slēgtas simts spēļu zāles. Nozares
pārstāvji domā, ka, visticamāk, šis
process turpināsies. IUAI priekšnieces vietnieks Edvīns Priede
teic, ka spēļu organizatori izvērtē,
kuras zāles ir vajadzīgas un kuras
nepietiekamās rentabilitātes dēļ
slēdzamas.
Darbību pārtraukušo Jelgavas
spēļu zāļu īpašnieki komentāru
sniedz atturīgi. SIA «Bliks» pārstāve zina teikt, ka spēļu zāles
darbība Uzvaras ielā apturēta uz
rekonstrukcijas laiku, līdz gada
beigām remontu plānots pabeigt
un darbību atsākt. Ar pārējo darbību apturējušo spēļu zāļu īpašniekiem sazināties jāmēģina ar citas
azartspēļu firmas starpniecību,
jo telefoni vai nu izrādās neizpaužami, vai arī nedarbojas. SIA
«Alfor» līdzīpašnieku vidū ir gan
SIA «Foroms», kas pārņēmusi
«Favorīts favr» spēļu zāles, gan
«Austrian Gaming Industries
Gmbh», kas kļuvis par «Admirāļu
kluba» īpašnieku. Pa tālruni firma
informāciju nesniedz. Uzņēmuma
pārstāve sākotnēji sola sniegt
rakstisku atbildi, bet pēc atkārtotas sazināšanās informē, ka
uzņēmuma vadība, kas ir tiesīga
sniegt atbildes, no komandējuma atgriezīsies pēc 20. oktobra.
«Admirāļu kluba» zāļu jaunais
īpašnieks darījuma laikā paudis,
ka par turpmāko darbību pāragri
runāt, jo, lai turpinātu biznesu, vajadzīgas pamatīgas investīcijas.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pārdod «Crash»
 Zane Auziņa

Grūtā ekonomiskā situācija un «valsts politika», kas biznesu sarežģī,
nevis veicina, uzņēmēja
vārdiem sakot, kļuvis
iemesls tam, ka tiek
pārdots boulinga centrs
«Crash».
«Mēs pagaidām nestrādājam
ar zaudējumiem. Taču, ņemot
vērā notiekošo, uzskatām par
pareizāku pārdot biznesu, kamēr
tas vēl ir veiksmīgs un strādā ar ienākumiem, nevis gaidīt situācijas
pasliktināšanos,» skaidro boulinga
centra valdes priekšsēdētājs Jānis
Podnieks.
«Crash» darbu sāka pirms trim
gadiem, taču J.Podnieks uzsver,
ka turpināt biznesu esošajos
apstākļos nav iespējams. «Šodien
cilvēkiem viss ir dārgs, turklāt

dārdzības apziņa, kas aizvien
biežāk liek no kaut kā atteikties,
tikai vairojas. Gada laikā mums
nāk virsū pat piecas sešas valsts
iestāžu pārbaudes, kas piekasās,
nevis vērtē uzņēmumu pēc būtības. Nu, piemēram, saņēmām
sodu par to, ka restorāna virtuvē
atkritumu spainis nav atverams
ar kāju! Šādā valstī mēs neredzam
iespēju biznesu turpināt, tāpēc to
pārdodam,» kritisks ir J.Podnieks,
piebilstot, ka, pārdodot šo uzņēmumu, pagaidām neesot domas
celt ko jaunu. Savukārt, ja pircējs
netiks atrasts, ēka, iespējams, tiks
izmantota citam biznesam. Objekta pārdošanas cena – 1 265 048 lati.
Jāpiebilst, ka, strādājot šādos pat
apstākļos, savu biznesu nedomā
pārdot boulinga centra «Zemgale»
īpašnieks, arī komplekss «Tonuss»
nav mainījis savus plānus pēc
rekonstrukcijas jaunajās telpās
ierīkot arī boulingu.

20. oktobrī pulksten 14

Jelgavas radio «Zaļais vilnis» (94,9 FM)
tiešajā ēterā uz klausītāju jautājumiem par
jauno Zemgales enerģētikas aģentūru atbildēs
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks

Aigars Rublis.
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«Paveras durvis, un pa tām cits aiz
cita zālē ienāk 15 vecāki, kuriem
bailīgi, nedroši pie rokas seko viņu
bērni – kādam garīgās attīstības
traucējumi, citam fizikās attīstības
problēmas. Es stāvu un nespēju valdīt
emocijas. Tobrīd man galvā pazib
tikai viens jautājums: «Kas ir laime?»
Es stāvu šo bērnu priekšā un jūtu, ka
emocijas ņem virsroku. Saprotu, tā
nevar, jāsaņemas. Droši skatos viņiem
acīs un, velkot ārā no kabatas kabatlakatiņu, mēģinu aizbildināties. «Re,
skolotājai iesnas piemetušās. Vai,
un tieši šodien...»,» tā Ruta Kļaviņa
atceras nu jau pirms 16 gadiem savu
pirmo tikšanos un nodarbību ar bērniem invalīdiem. Tieši 1. sanatorijas
internātpamatskolas direktors Henrijs
Kress, varbūt pats to neapzinoties, deva pirmo grūdienu, kas vēlāk radīja Invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubu «Cerība», kuru nu jau 15 gadus vada R.Kļaviņa. «Tas bija viņa lūgums – vadīt vingrošanas nodarbības
šiem bērniem. Tā viss sākās. Protams, viegli nebija, Latvijā vispār nebija nekādas pieredzes šajā jomā. Sapratu
– viena lieta ir skola, kur daļai šo bērnu vēl bija iespēja izkļūt sabiedrībā, ar kaut ko nodarboties, bet – ko darīt
pēc skolas beigšanas? Tāpēc jau «Cerība» radās kā tāds loģisks turpinājums – 1993. gadā,» saka R.Kļaviņa.
Lielākajai daļai sabiedrības «Cerība» šodien noteikti vairāk asociējas ar mūsu veiksmīgajiem paraolimpiešu startiem
nu jau četrās paraolimpiskajās spēlēs – Atlantā, Sidnejā, Atēnās, Pekinā. Taču tā ir tikai aisberga redzamā daļa – 15
gadu laikā «Cerību» apmeklējuši ap simts invalīdu, kuri šeit raduši pamudinājumu, iespēju un atbalstu, kas mainīja
viņu dzīvi. 17. oktobrī pulksten 17 kultūras namā «Rota» invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība» draugu
pulkā svinēs jau savu 15. dzimšanas dienu, uz kuru īpaši aicināti visi esošie un bijušie «Cerības» dalībnieki.

«Man ir darbs!»
Ingrīda Priede, vecākā pārdevēja veikalā «Kreicis»:
«Kas ir mans lielākais sasniegums? – tas, ka man ir darbs.
Es patiesi jūtos laimīga, ka varu
strādāt īstu darbu. Man ir paveicies! Un zināmā mērā tas ir,
pateicoties «Cerībai». Klubā es
sāku darboties no 1993. gada.
Protams, ja tobrīd man kāds teiktu, ka es piedalīšos Eiropas vai
Pasaules čempionātos, kur nu vēl
startēšu paraolimpiskajās spēlēs,
es tikai pavīpsnātu. Ne kas tāds
man pat sapņos nerādījās. Man
bija tikai 12 gadi, es gāju skolā un
domāju, ka «Cerība» varētu būt
iespēja uzlabot veselību. Taču
es aizrāvos! Gan Ruta Kļaviņa,
gan trenere Maija Ukstiņa mani
ir radījušas par to, kas es esmu
šodien. Taču sports ir viena lieta
– ir taču arī dzīve ārpus sporta,
un tas jau ir krietni grūtāk.
Pats smagākais, man šķiet, ir
tādiem cilvēkiem kā mēs atrast

darbu. No
vienas puses, kādam
varbūt vēl
ir aizspriedumi pret
cilvēku ar
īpašām vajadzībām,
bet, no otras – darbs
vēl ir jāspēj
savienot ar sportu. Un man ir
iznācis tā, ka sports pat mēdz
būt lielāks šķērslis, nekā manas
īpašās vajadzības. Iedomājieties,
kurš būs gatavs pieņemt darbā
cilvēku, kas gatavojas paraolimpiskajām spēlēm?! Tā kā
šogad, piemēram, – visu vasaru
ik pārnedēļas nometnes, tad vēl
uz vairākām nedēļām Pekina.
Es jau saprotu darba devējus,
bet arī man gribas pilnvērtīgi
dzīvot. Tieši tāpēc uzskatu, ka
šobrīd man ir ļoti palaimējies

bija mūsu lielākā uzvara? Iļja
pirmo reizi pats devās uz skolu.
Kā jutos es? (Smaida.) Ziniet, es
nenoturējos, iesēdos mašīnā un
sekoju viņam – skatos: dēls mierīgi izkāpj no autobusa, kārtīgi pāriet ielu un nonāk līdz skolai. Tas
bija tāds sasniegums! Ja nebūtu
Rutas, es noteikti vēl tagad bērnu
no acīm neizlaistu un ikdiena
mums pārsvarā paietu mājās. Ar
Foto: Ivars Veiliņš

Skaitļi runā

«Ingrīda Priede ne ar
ko īpašu neizcēlās»
Henrijs Kress, 1. sanatorijas
internātpamatskolas direktors:
«Mana nopelna jau nu gan tur
nav – tā ir Ruta Kļaviņa, kas to
aizsāka, īstenoja un sasniedza to,
ko mēs šodien pazīstam ar vārdu
«Cerība». Jā, mēs toreiz pašos
pirmsākumos viņiem iedalījām
telpu skolā, kur darboties, bet tas
viss entuziasms jau nāca tikai no
Rutas. Ir jau tā, ka tagad cilvēki
skandina un atpazīst mūsu paraolimpiešus Ingrīdu Priedi, Ivitu
Strodi, Edgaru Bergu, vēl Maiju
Emulovu, bet man jau šķiet, ka
tas augstākais sasniegums ir nevis šie sportiskie rezultāti, bet tā
iespēja, kas jauniešiem pavērās.
Ruta kaut kā spēj mudināt cilvēku sākt rīkoties, nepadoties. Jā,
protams, mūsu skola lepojas ar
savu kādreizējo audzēkni Ingrīdu
Priedi, kura pavisam nesen vēl
labi startēja Pekinā, taču atceros
skolas laiku – arī es biju viņas
skolotājs un teikšu: uz pārējo
bērnu fona viņa ne ar ko īpašu
neizcēlās. Viņa bija parasts bērns
– grūtības sagādāja mācības, bet
patika sportošana, taču tādu
lielisku rezultātu viņai nemaz
nebija. Bet paskatieties, kas no-

tika, tiklīdz viņa sāka darboties
«Cerībā» – viņu aizrāva! Un te jau
nav runa par talantu vai spējām,
te ir runa par izpratni. Rutai tas
kaut kā padodas, tāpēc mēs visi
redzam rezultātu, kas sasniegts
15 gadu laikā. Paskatieties, kas
ir noticis ar tiem cilvēkiem, kuri
iesaistījušies «Cerībā», – viņiem
atgriežas dzīvotspars, viņi atsāk
mācības, tiek pie aroda, dzīves
nokārtojas, un, manuprāt, tas ir
galvenais.»

«Viens no labākajiem invalīdu
sporta klubiem Latvijā»
– esmu atradusi darbu, kur uzņēmējs un viss darba kolektīvs
ir ļoti saprotošs, atsaucīgs un
manu aizraušanos neuzskata
par traucēkli.
Taču arī manā gadījumā «Cerība» nav tikai sports. Patiesībā
mans pirmais oficiālais darbs bija
tieši «Cerībā», kad Ruta, iesaistoties invalīdu nodarbinātības
projektā, radīja man pirmo darba
vietu – biju kluba lietvede. Ja ir
pieredze, pēc tam jau nākamo
soli spert ir daudz vieglāk...»

«Iesēdos mašīnā un izsekoju dēlu»
Nadežda Domanova, Iļjas
mamma:
«Es domāju, ka mans bērns ir
īpaši jāaizsargā, jāapčubina, un
iedomājieties – Ruta mani par
šādu gādību tā kārtīgi sabar...
Es taču nemācēju citādāk dzīvot,
bet Ruta man iemācīja. Viņa man
pierādīja pretējo – arī mans Iļja
var tikt galā pats, arī viņam var
uzticēt uzdevumus. Ziniet, kāda
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to es gribu teikt, ka šie seši gadi
«Cerībā» apliecina – šis nav tikai
sporta klubs. Es pat neiedomājos,
kā būtu, ja toreiz mana kautrība
būtu ņēmusi virsroku. Un gandrīz jau ņēma. Pirmo reizi par
«Cerību» uzzināju jau tad, kad
Iļjam bija kādi septiņi gadi, bet
nokautrējos – ko nu es, manam
bērnam ir tik īpašas vajadzības, es
negribu, lai citiem viņš būtu par
nastu, es pati varu par viņu parūpēties... Kāda sportošana? Iļja
taču nespēj ātri reaģēt, viņam ir
palēnināta reakcija. Bet izrādās,
ka ar pastiprinātiem treniņiem iespējams panākt ne to vien. Tagad
mūsu ikdiena ir kārtīgi saplānota
un mājās sēdēšanu esam aizmirsuši – mums ir «Cerība» ar regulārām nodarbībām, mums ir Dienas
centrs, un dzīve iegūst pavisam
citu jēgu. Arī man kā mammai tas
ir neatsverams ieguvums – vien
jūtot, ka savam bērnam varu
uzticēties, es kļuvu mierīgāka,
tik ļoti par visu neuztraucos, un
to jūt visa ģimene.»

Juris Kaminskis, Sporta
servisa centra direktors:
«Mēs varam būt gandarīti, ka
esam vieni no pirmajiem Latvijā,
kas ir aizsākuši invalīdu sportu.
Super! Jelgavā tas saistās ar
Kļaviņu ģimeni – gan Rutu, kas
jau 15 gadus vada klubu «Cerība», gan viņas meitu Aiju, kas
vada Latvijas Bērnu un jauniešu
invalīdu sporta federāciju. Un
«Cerība» neapšaubāmi ir viens
no labākajiem šādiem klubiem
Latvijā, kas īpaši attīstās vieglatlētikas jomā. Arī pašvaldības
atbalsts šo gadu gaitā sportistiem ir bijis ievērojams – esam

c e n tušies
arī izmantot
katru
iespēju
p i e saistīt
finansējumu.
Tāpat
arī mēs
bijām
pirmie
valstī, kas savā sporta skolā savulaik atklāja divas grupas bērniem ar īpašām vajadzībām.»

«Ja kāds būtu teicis, ka basīti
var spēlēt, sēžot krēslā...»
Guntars Skrabis, strādā IT
jomā:
«Man «Cerība» ir Ruta Kļaviņa.
Tas nu ir viennozīmīgi. Nezinu,
kā viss būtu iegrozījies, ja nebūtu
viņas... Droši vien ieslīgtu milzīgā
depresijā un nezinātu, kā no tās
izkļūt. Bet man paveicās, jo tieši
tajā brīdī, kad es pēc traumas biju
palicis ratiņkrēslā, manā dzīvē ienāca Ruta. Es pat tā īsti vēl nebiju
aptvēris, kas notiek, – gulēju slimnīcā, un mana vienīgā doma bija:
gan jau tūlīt iziešu rehabilitāciju
un atkal varēšu staigāt... Bet tā īsti
to visu apdomāt man pat nesanāca,
jo Ruta mani ierāva tādā kā virpulī
– pēc rehabilitācijas uzreiz sāku
darboties «Cerībā». Sāku grūst lodi,
mest disku un šķēpu, bet vēlāk arī
nodarboties ar ratiņbasketbolu.
Ja man – jaunam, fiziski aktīvam
– kāds agrāk būtu teicis, ka bas-

ketbolu var spēlēt, sēžot krēslā,
es tikai pasmaidītu... Bet var, un
tagad ar savu komandu jau esam
pabijuši mačos Portugālē, Polijā,
Lietuvā, nupat kā atgriezāmies
no Spānijas. Jā, no vienas puses,
varbūt citiem šķiet, ka tas ir tikai
sports, taču, no otras puses, daudz
svarīgāka ir tev dotā iespēja – ja
es nebūtu «Cerībā», manas dzīves
kvalitāte būtu daudzreiz švakāka. Es pat augstskolu pabeidzu!
Kādu? Vienīgo, kurā varēju bez
grūtībām iekļūt, un te es domāju
nevis zināšanas, bet gan fizisku
iekļūšanu. Baltijas Krievu institūts
bija vienīgais, kurā varēja ar ratiem
iebraukt un ar liftu tikt līdz visām
auditorijām. Tā nu pabeidzu juristus. Tagad arī strādāju – draugi
palīdzēja, un nu darbojos IT jomā.
Dzīve jau neapstājas tad, kad tu
pēkšņi nonāc ratiņkrēslā.»

Dzīvojamais fonds lielajās Latvijas pilsētās vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2

Daugavpils

21,3

Liepāja

Jelgava

24,3

Rēzekne

Jūrmala

26

Ventspils

28,9

23,5

24,4
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

-292
Rēzekne

Pilsētnieks vērtē

Ko, izņemot
lielāku algu,
jūs vēlētos
sagaidīt no
arodbiedrībām?
Inta Vīksna,
izglītības metodiķe:
– Mēs, pedagogi, jau esam
sagaidījuši apdrošināšanu
pret nelaimes
gadījumiem,
un tas ir arodbiedrību nopelns.
Protams, labi darba apstākļi arī
nekad nevar būt par daudz.
Manuprāt, izglītības darbinieku
arodbiedrība ir ļoti aktīva un
cīnās par saviem cilvēkiem.
Natālija, auklē bērniņu:
– Izņemot
algu, protams,
svarīga ir vide,
kurā jāstrādā.
Gribas, lai būtu
gādāts par cilvēcīgiem apstākļiem darba vietā – atpūtas
stūrītis, nepieciešamo lietu nodrošinājums, lai nebūtu pašiem
par savu naudu tās jāiegādājas.
Arodbiedrība varētu arī rīkot kopīgus pasākumus darbiniekiem,
lai saliedētu kolektīvu.
Igors,
pakotājs:
– Neko nevēlos sagaidīt,
jo galvenais
ir strādāt un
vēlreiz strādāt.
Neesmu domājis, kā gan
arodbiedrības varētu mums
palīdzēt. Ko gan vairāk arī mums
vajag? – tikai darbu!
Tamāra Jevsjukova, šuvēja:
– Tās varētu
būt dažādas
atlaides, piemēram, bērnu
nometnēm,
pulciņiem. Iespējams, par
brīvu arodbiedrības biedru bērniem varētu pasniegt angļu
valodu. Bet pieaugušajiem – bezmaksas kursus datorapmācībā.
Sandra Bubindusa, strādā
Mūzikas skolā:
– Agrāk mums
darba vietā bija
arodbiedrība,
kas organizēja
dažādus pasākumus, taču,
kopš ir centralizētā Kultūras darbinieku arodbiedrība, nekas vairs
nenotiek, daudzi arī vairs netic tās
darbam, tādēļ izstājušies. Labprāt
gribētu atpakaļ tos pasākumus, ko
rīkoja mūsu arodbiedrība.
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Jelgavā aizvērtas
piecas spēļu zāles
(No 1.lpp.)
Latvijas Spēļu biznesa asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts
Ludeks atzīst, ka ekonomiskā
situācija ietekmē arī azartspēļu
biznesu – nozares apgrozījuma
pieauguma tempi turpina samazināties, bet izdevumi – augt. Viņš
pieļauj, ka liela daļa kādreizējo
«Admirāļu kluba» un «Favorīts
favr» spēļu zāļu pēc īpašnieku
maiņas darbību vairs neatsāks.
Asociācijas padomnieks Arnis
Marcinkēvičs papildina, ka, sadārdzinoties pirmās nepieciešamības
precēm un pakalpojumiem, daļai
iedzīvotāju paliek mazāk līdzekļu
izklaidei un azartspēles vairs nav
prioritāte. Mainoties arī spēlētāju
paradumi – viņi pārsvarā izņemot
jebkura lieluma laimestu, nevis
turpinot spēli. «Uzņēmumu rentabilitātei būtiski samazinoties,
mazākie tirgus dalībnieki spiesti
izstāties no konkurences. Tādējādi
tirgū paliks uzņēmumi, kas spēs
piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī veiksmīgi ieviest visās
azartspēļu organizēšanas vietās
spēļu automātu sertifikāciju, kas
uzlabos pakalpojuma kvalitāti,»
domā A.Marcinkēvičs.
Ģ.Ludeks prognozē, ka līdz
nākamā gada jūnija beigām azartspēļu tirgus un tā struktūra sakārtosies. Šajā laikā organizatoriem
jāsertificē visi spēļu automāti un
programmas. Ne vienam vien tas
varētu nozīmēt papildus izdevumus, jo spēļu automātu ražotāji
peļņas gūšanas nolūkos varētu
atteikties sertificēt iekārtas, kas
jau tiek ekspluatētas. Tādējādi automātu «parku» nāksies atjaunot.
Viens automāts maksā tikpat, cik
jauna «lētākā gala» automašīna
– vidēji 10 000 – 15 000 latu.
Asociācijas valdes priekšsēdētājs
piebilst, ka biznesu ietekmē arī
sabiedriskā doma, tostarp prese,
kas spēļu zāles sauc par spēļu

ellēm.
Pēc LSBA datiem, asociācijas
biedru pirmā pusgada apgrozījums
no azartspēlēm palielinājies par
četriem procentiem, savukārt izdevumi pieauguši par piekto daļu.
Pēc IUAI informācijas, apgrozījums būtiski (par 40 procentiem)
palielinājies vienam uzņēmumam
(«Olympic Casino»), bet vairāk
nekā pusei nozares pārstāvju
samazinājies par 10 – 20 procentiem.
Jelgavas pašvaldībā šogad no
azartspēlēm plānoti 250 000 latu
ieņēmumi. Deviņos mēnešos
iegūti 205 943 lati. Pērn plānoto
225 000 latu vietā ieņēmumi no
azartspēlēm bija 257 157 lati.
Izpilddirektors Gunārs Kurlovičs
uzsver, ka pašvaldības nostāja šajā
jomā nav mainījusies. «Pilsētā
vairs nevēlamies nevienu jaunu
spēļu zāli, jo jau esošo ir par daudz.
Tas, ka konkurences iespaidā atsevišķas zāles pārtraukušas darbību,
ir apsveicami,» tā G.Kurlovičs. Pēc
neoficiālas informācijas, atsevišķas spēļu zāles klientu piesaistīšanas nolūkā apsver iespēju pārcelt
darbību uz pilsētas centra daļu,
piemēram, ēdināšanas uzņēmuma
«Silva» telpām. G.Kurlovičs uz to
atkārtoti norāda, ka pašvaldība
nevienai spēļu zālei neplāno dot
šādu atļauju. Protams, biznesa
pārstāvji lēmumu parasti apstrīd
tiesā, kā to darīja firmas «Altea»
un «Neogao», kas pērn vēlējās
atvērt spēļu zāles Pētera un Skolotāju ielā. Tiesvedības apjoma dēļ
Administratīvā tiesa šogad pretenziju nav paredzējusi izskatīt.
Pašvaldība arī uzskata, ka normatīvajos aktos jānosaka pieļaujamais spēļu iekārtu daudzums
uz noteiktu iedzīvotāju skaitu,
kas pašvaldībai dotu iespējas ierobežot teritorijas. Spēkā esošais
likums vairāk aizsargā azartspēļu
organizatorus.

Sākam cīņu ar
pseidoinvalīdiem
 Zane Auziņa

Šovasar sods par nepamatotu automašīnas novietošanu invalīdu transportam paredzētajās stāvvietās
palielināts līdz 40 latiem. Diemžēl policija atzīst, ka
Jelgavā tas situāciju nav būtiski uzlabojis un mūsu
pilsētā joprojām netrūkst fiziski veselo, bet acīmredzot garā vājo, kas nekaunas savu, nereti lepno
automašīnu novietot invalīdiem paredzētajā stāvvietā. Portāls www.jelgavasvestnesis.lv nāk talkā
likumsargiem un ir apņēmies fiksēt katru pamanīto
automašīnu, kas novietota invalīdu stāvvietā, lai
publiski kauninātu tās vadītāju. Šajā darbā ceram
arī uz jelgavnieku atbalstu.
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām katra kustība prasa
nesalīdzināmi lielāku piepūli
nekā mums, veselajiem, tieši
tādēļ viņiem ir nepieciešamība novietot savu automašīnu
iespējami tuvu iestādes, tirdzniecības vietas vai uzņēmuma
ieejas durvīm. Paldies tiem
uzņēmumiem, kas to respektē
un ierīko invalīdu stāvvietas,
diemžēl joprojām netrūkst
nekauņu, kas iedomājas sevi
pārāku par citiem un, ignorējot likumu, nemaz nerunājot
par morāli, ētiku un cieņu,
savu mašīnu mēdz novietot
invalīdiem paredzētajā stāvvietā. Tikmēr tie, kuriem tā ir
izveidota, spiesti meklēt vietu
kaut kur tālākajā stāvvietas
galā, lai pēc tam ratiņkrēslā vai
uz kruķiem turpinātu ceļu līdz
vajadzīgajai vietai. Vairākkārt
ir aktualizēts jautājums par
pseidoinvalīdiem – it kā fiziski
veselajiem, taču nekaunīgajiem
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Izgaismos
Jāņa baznīcu

Īsi
 No janvāra nākamos 12 gadus

sabiedriskā transporta pakalpojumus Latvijas dienvidu reģionā
nodrošinās Jelgavas un Dobeles autobusu parku apvienība.

To paredz otrdien paziņotie Valsts
autotransporta direkcijas izsludinātā
konkursa par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem reģionālajos starppilsētu
nozīmes maršrutos rezultāti. SIA
«Jelgavas Autobusu parks» komercdirektore Viktorija Ļubļinska gan uzsver,
ka būtiskas izmaiņas pasažieriem nav
gaidāmas. Jelgavas un Dobeles autobusu parki turpinās apkalpot tos pašus
maršrutus, ko līdz šim, bet galvenais
ieguvums ir līgums uz 12 gadiem, kas
uzņēmumiem ļaus mērķtiecīgi plānot
savu darbību.

 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka sakarā ar Jelgavas pilsētas
ūdens padeves iekārtu profilaksi
šodien, 16. oktobrī, visā pilsētā
iespējams pazemināts ūdens
spiediens. Uzņēmuma interneta mājas lapā publicētā informācija liecina,
ka profilakses darbi paredzēti šodien
no pulksten diviem līdz trijiem naktī.
Pazemināts ūdens spiediens iespējams
visā pilsētā. SIA «Jelgavas ūdens» atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām.

Šonedēļ sākti darbi, lai pēc mēneša arī Jāņa baznīca diennakts tumšajā laikā būtu izgaismota.
Interesanti, ka, veicot rakšanas darbus, uzieti vairāki seni krusti un plāksnes.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone
kārt baznīcas krustu izgaismos un izcels Jelgavai tik nozīmīgos
no divām pusēm ar prožekto- vēsturiskos objektus,» viņa paPēc mēneša līdzīgi kā
riem, kuri tiks stiprināti uz teri- skaidro, piebilstot, ka baznīca
citas baznīcas Jelgavā
torijas izgaismošanas balstiem. tiek izgaismota par pašvaldības
tiks izgaismota arī EvaņBaznīcas priekšējās fasādes līdzekļiem.
ģēliski luteriskā Jāņa
divas ieloces tiks izgaismotas
Darbi teritorijā sākti šonedēļ
baznīca un tai piegulošā
ar prožektoriem, kas iebūvēti un tie saskaņā ar līgumu jāpateritorija. Tādējādi ar
zemē,» izgaismošanas ieceri, beidz mēneša laikā.
gaismām tiks akcentēts
kuras projektu izstrādāja SIA
E.Kidere norāda, ka cenu apvēl viens vēsturisks ob«Volts 1», ieskicē pašvaldības taujai par Jelgavas Evaņģēliski
jekts pilsētā.
aģentūras «Pilsētsaimniecība» luteriskās Jāņa baznīcas teritoriprojektu vadītāja Eva Kidere. jas izgaismošanu bija pieteikušies
«Baznīcas priekšējā fasāde Viņa norāda, ka lēmums izgais- pieci pretendenti. «Darbu veicējs
tiks vienmērīgi izgaismota ar mot arī Jāņa baznīcu pieņemts noteikts, izvērtējot lētāko piedāprožektoriem no zemes, kuri pēc baznīcas draudzes lūguma. vājumu,» projektu vadītāja skaidstiprināti uz betona pamatnes, «Tādējādi tiks turpināta 2003. ro, ka baznīcas izgaismošanu
ar siltu, baltu krāsas gaismu. gadā pašvaldības uzsāktā Jel- veic SIA «EMPOWER». Kopējās
Torņa izgaismošana tiks veikta gavas baznīcu izgaismošana, darbu izmaksas ir 9342,30 lati
no visām fasādes pusēm, savu- kas pilsētu padarīs vēl gaišāku (ieskaitot PVN).

«Fortum» piedāvā veidot karjeru
 Anna Afanasjeva

Siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava»
līdz šī mēneša beigām
gaida pieteikumus no
jauniešiem, kas ieguvuši
augstāko izglītību inženierzinātnēs, finansēs
vai citā sfērā un vēlas veidot savu karjeru
enerģētikas jomā.

Guntra Matisa no «Fortum Jelgava» skaidro, ka siltumapgādes
uzņēmuma mātes uzņēmums
«Fortum» no Somijas ik gadu
iedzīvotājiem, kas bez sirdsapvairākiem jauniem un daudzsoziņas pārmetumiem izmanto
lošiem speciālistiem dod iespēju
cilvēkiem ar invaliditāti pareuzsākt karjeru ar tālāko izaugsmi
dzētās automašīnu stāvvietas,
taču situācija joprojām ir tāla
no vēlamās.
Portāls www.jelgavasvestnesis.lv ikvienu pilsētnieku  Ritma Gaidamoviča
aicina palīdzēt noskaidrot
nekauņas Jelgavā – pseidoJelgavas reģionālā Pieinvalīdus. Esam apņēmušies
augušo izglītības centra
fiksēt un pie publiskā «kauna
jauniešu atbalsta grupa
staba» likt katru, kurš savu
«Jaunie līderi» pirmo
spēkratu novietojis invalīdu
reizi rīko sporta sacenstāvvietā, un darbā ceram arī
sības pilsētas skolu
uz pilsētnieku atsaucību.
skolotājiem. Pedagogi
Aicinām pilsētniekus katru
Jelgavas Sporta hallē uz
šādu pseidoinvalīdu nobildēt
sacensībām gaidīti 28.
un fotogrāfiju ar īsu skaidoktobrī pulksten 10.
rojumu par to, kur un kad
pārkāpums fiksēts, sūtīt uz e«Mācību gada laikā skolotājiem
pastu: zane.auzina@zi.jelgava. bieži vien nepietiek laika, lai
lv. Kopā mums izdosies gādāt iesaistītos sportiskās aktivitātēs,
par kārtības vairošanu un ne- pabūt kopā ar kolēģiem, atpūsties
kauņu mazināšanos! Akcijas no ikdienas darbiem. Tādēļ mēs
norisei sekojiet portālā www. vēlamies piedāvāt skolotājiem tikjelgavasvestnesis.lv!
ties ne tikai kursos vai semināros,

starptautiskā enerģētikas biznesā.
Šogad iespēja piedalīties jauno
speciālistu apmācības programmā
«Fortum Forerunner» tiek piedāvāta ne tikai Somijas un Zviedrijas
jauniešiem, bet arī vienam pārstāvim no Latvijas un Polijas.
Uzņēmums «Fortum Jelgava»,
izvērtējot esošos kadru resursus,
nolēmis apmācīt attīstības un
izaugsmes speciālistu, kurš pārzinātu enerģijas ražošanas procesus
un tehnoloģijas. Viņam būs jāpārzina jaunākās tendences, to plusi
un mīnusi, jāizvērtē un jāiesaka
risinājumi, kā arī jāpalīdz vadībai
īstenot uzņēmuma izaugsmes un
attīstības mērķus.
«Fortum Jelgava» aicina pieteikties jaunus cilvēkus, kuri

nesen ieguvuši bakalaura grādu
inženierzinātnēs, siltumenerģētikā vai finansēs vai kuriem
ir augstākā izglītība citā jomā,
toties ir liela vēlēšanās veidot
savu karjeru enerģētikā. Pirmās
kārtas atlase notiks Somijā, pēc
tam sekos kandidātu intervijas
tepat Jelgavā.
Apmācību programma sāksies
nākamā gada janvārī. Tās gaitā
pirmos sešus mēnešus jaunais
speciālists strādās un mācīsies
Zviedrijā, bet pārējos 12 mēnešus
– SIA «Fortum Jelgava». Paralēli
darbam izvēlētais pretendents
piedalīsies arī semināros un
pieredzes apmaiņas braucienos
kopā ar citiem jaunajiem speciālistiem.

Skolotājus aicina sportot
bet aktīvi pavadīt laiku arī sporta
zālē,» tā «Jauno līderu» rīkotās
Sporta dienas skolotājiem koordinators Armands Onzuls.
Sporta pasākumā aicināti piedalīties skolu kolektīvi, izveidojot
komandu, kuras sastāvā ir vismaz
seši dalībnieki. Skolēni iesaka pedagogiem arī padomāt par kopēju
komandas noformējumu, lai atšķirtos no pārējiem dalībniekiem.
Atbalstīt savas skolas skolotājus
tiek aicināti arī līdzjutēji.
A.Onzuls stāsta, ka sporta spēlēs skolotājiem būs jāparāda sava
veiklība, atjautība un arī loģiskā
domāšana, kā arī komandas saliedētība, veicot netradicionālus
un aizraujošus uzdevumus, piemēram, lekšana maisā, balonu

pārvietošana komandā, «slepenā
koda uzlaušana» un citus. Izveicīgākās, sportiskākās un radošākās
komandas noslēgumā saņems
organizatoru sarūpētas balvas.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atzīst, ka
jauniešu solis rīkot pasākumu
pilsētas pedagogiem vērtējams
pozitīvi, jo tādējādi viņi iegūs pieredzi, parādīs savu radošumu, kā
arī uzņemsies atbildību. «Manuprāt, arī skolotāji būs ļoti priecīgi
un labprāt piedalīsies. Tā ir laba
iespēja jauniešiem parādīt savas
spējas, rīkojot tik lielu pasākumu,
savukārt skolotāji varēs pārbaudīt
savu varēšanu un uzzināt, kāda
ir viņu fiziskā sagatavotība,» tā
G.Auza.

 Jelgavas pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv jelgavniekiem elektroniskā veidā iespējams izteikt viedokli par pašvaldības darbu. Ar šīs anketas palīdzību

pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju
viedokli par Jelgavas pašvaldības darbību. Aptaujas rezultātu mērķis ir pilnveidot un uzlabot pašvaldības sniegto
pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks
izmantoti tikai apkopotā veidā.

 Iespējams, arī jelgavnieki būs
to vidū, kas kāps uz Nacionālā
teātra skatuves, lai kopā ar
Valsts prezidentu Valdi Zatleru
simboliski no jauna proklamētu
Latviju. Latvijas institūta aicināju-

mam «Meklējam nākamos 90», kas
noslēdzās septembra vidū, atsaukušies
515 bērni un jaunieši no visas Latvijas.
15 vēstules saņemtas arī par Jelgavas
un rajona skolēniem. Pašlaik visus
pieteikumus izskata žūrija, lai noteiktu 90 skolēnus, kurus 18. novembrī
visa Latvija ieraudzīs TV ekrānos uz
Nacionālā teātra skatuves, simboliski
no jauna proklamējot Latviju. «Vizuāli
tiks atveidota V.Rīdzenieka vēsturiskā
fotogrāfija – Latvijas proklamēšana
1918. gada 18. novembrī –, kur bērni
un jaunieši veido savdabīgu vēstījumu
valsts neatkarības 100 gadu jubilejā,»
norāda LI pārstāve Inga Domka. 90
jauniešus, kas piedalīsies simboliskajā
pasākumā, paziņos šomēnes.

 LLU pieciem pamatstudiju,
maģistrantūras un doktorantūras studentiem piešķirtas SIA
«DeLaval» un SIA «Kesko Agro
Latvija» stipendijas. SIA «DeLaval»

stipendija – 50 lati mēnesī pusgadu
– atkārtoti piešķirta Veterinārmedicīnas
fakultātes doktorantei Santai Skujai
zinātniskā darba «Augļa segu aiztures
ārstēšanas metožu un turpmāko reprodukcijas rādītāju salīdzinošs vērtējums
govīm» izstrādei, Tehniskās fakultātes
otrā kursa maģistrantam Ansim Saliņam zinātniskā darba «Kombinētās
spēkbarības izdale robotizētā mācību
un pētījumu saimniecības «Vecauce»
fermā «Līgotnes»» izstrādei un maģistrantūras pirmā kursa studentam
Mārtiņam Puriņam, kurš izstrādā
zinātnisko darbu «Piena ražošanas
tehnoloģisko variantu ekonomiskā
izdevīguma pētījumi». Savukārt kompānijas «Kesko Agro Latvija» stipendija
piešķirta TF maģistrantam studentam
Guntim Rušķim zinātniskā darba
«Saules pozicionēšanas kolektora
enerģētiskie pētījumi» izstrādei, kā arī
tās pašas fakultātes bakalaura trešā
kursa studentam Mārim Freimanim
zinātniskā darba «Lopbarības izdales
risinājumi liellopu fermās» izstrādei.
Stipendija 70 lati mēnesī piešķirta uz
pieciem mēnešiem.
Ritma Gaidamoviča
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Veļas mašīna un duša –
palīdzība, ko novērtē no sirds
 Zane Auziņa

Higiēnas centra pakalpojumi:

Ik pēc pāris stundām
cits pēc cita veļas mašīnā tiek satilpināts
kārtējais netīro drēbju
maiss, kāda no tīrajām drēbju «porcijām»
tiek ievietota veļas
žāvētājā, bet citas
– atpakaļ maisos un
plauktos, kur tās gaida
savus īpašniekus. Taču
mašīnu rūkšana un
dūkšana te turpinās
visas dienas garumā
un rimstas tikai, beidzoties darba laikam,
lai jau atkal sāktos
nākamajā darba dienā. Tas ir galvenais
apliecinājums tam, ka
Higiēnas centrs pilsētā
ir vajadzīgs un šobrīd
– nedaudz vairāk kā
pēc gadu ilgas centra
darbošanās – tiek plānots, kā tā aprīkojumu un pakalpojumus
pilnveidot. Bet centra
apmeklētāji, kas līdz
mielēm labi zina, kā
ir tad, kad nav nekā
– vien aukstā ūdens
krāns mājas pagalmā
–, nebeidz teikt paldies
tiem cilvēkiem, kas
iestājās par Higiēnas
centra izveidi un uztur
to šodien.

– veļas mazgāšana – 70 santīmi par 5 kilogramiem veļas, reālā pašizmaksa – Ls 2,19;
– dušas pakalpojumi – 50 santīmi par 30 minūtēm, reālā pašizmaksa
– Ls 1,65;
– veļas žāvēšana – 20 santīmi par 3 kilogramiem veļas (ieviests no šā
gada septembra), reālā pašizmaksa – Ls 0,56.
• Pakalpojumu var saņemt trūcīgas ģimenes, pensionāri un invalīdi.
• Personai jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam,
invalīda apliecība vai pensionāra apliecība.
• Higiēnas centrs atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 (ieeja no sētas
puses).
• Centrā ir nodrošināta iekļūšana cilvēkiem ratiņkrēslā.
• Darba laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz
17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12.

Kārtībai ir jābūt, tā arī te tiek
nodrošināta,» teic I.Leite. Bet
L.Ronzina, atzīstot, ka vidēji
mēnesī centrā veļas mazgāšanas pakalpojumus izmanto
ap 160, bet iespēju ieiet dušā
– ap 150 cilvēku, teic, ka nupat
aktuāls kļūst jautājums par
veļas mašīnu maiņu. «Centrā ir
Higiēnas centrā veļas mašīnas nebeidz rūkt visas dienas garumā, bet centra aprūpētāja Inta Leite
ierīkotas labas, modernas veļas
teic, ka troksni vairs nedzirdot, pie tā tik ļoti pierasts. Bet, vērojot aizvien pieaugošo apmeklētāju
mazgājamās mašīnas, taču tās
pieplūdumu, kā arī redzot, ka veļas mašīnām slodzes kļūst par daudz, arī viņa piekrīt, ka šeit
nav paredzētas tik intensīvai,
Foto: Ivars Veiliņš
vieta būtu profesionālai tehnikai, kas domāta lielākai slodzei.
profesionāla līmeņa cienīgai
dzīvokļi, kuru iemītniekiem bija – divas no tām pielāgotas cilvē- rāmies ar jelgavniekiem, kas izmantošanai. Reti kuru dienu
jānodrošina arī pienācīgi aps- kiem ar kustību traucējumiem šurp veda savu veļu, jo tā vien- kāda no veļas mašīnām tiek
tākļi sanitāro vajadzību apmie- –, bet kopš septembra ir arī kārši ir lētāk, nekā pašiem drē- izmantota tikai vienas vai divu
rināšanai. Pusceļa mājās, kas viena veļas žāvējamā mašīna. bes mazgāt mājās, taču bijām veļas «porciju» mazgāšanai.
darbojas pansionātos, cilvēkiem Centrs ir apmeklēts, un tas spiesti viņus raidīt prom – šī Lielākoties tās griežas visu
ar garīgiem traucējumiem tiek vien apliecina, ka tas patiesi ir tomēr ir pašdienu, attiecīgi
iemācītas iemaņas, kas viņiem vajadzīgs,» pārliecināta Jelgavas valdības nodro- Higiēnas centru
arī mums gapalīdz integrēties sociālajā un Sociālo lietu pārvaldes vadītāja šināta sociālā Jelgavā var izmantot:
dās piedzīvot,
darba tirgū. Tās apgūstot, pus- Rita Stūrāne. Viņa atgādina, ka palīdzība, kas
ka kāda no
ceļa māju iedzīvotāji pārceļas uz centrs ir palīdzība tiem pilsēt- paredzēta no- • apmēram 600 ģimenes, kas mašīnām «nitā saucamajiem grupu dzīvok- niekiem, kam citviet izmazgāt teiktai cilvēku saņēmušas trūcīgās ģimenes ķojas». PagaiPirmdienas rīts Higiēnas ļiem, kur, jau izmantojot gūtās veļu un pašiem nomazgāties grupai,» skaid- statusu;
dām gan mūsu
centrā ir rosīgākais laiks – vai iemaņas un zināšanas, cenšas nav iespējams invaliditātes, ro Jelgavas So- • 13 050 pensionāri;
pašu meistari
nu cilvēkiem patīk nedēļu sākt iekļauties sabiedrībā, darba trūkuma vai cienījamā vecuma ciālo lietu pār- • 1847 invalīdi.
ir tikuši galā ar
ar tīrības darbiem – pašiem no- tirgū. «Sociālā māja atrodas dēļ – attiecīgi ieeja centrā un tā valdes Sociālo
visām ķibelēm,
mazgāties un drēbes izmazgāt kopmītņu tipa ēkā. Kaut arī tajā pakalpojumu izmantošana par pakalpojumu nodaļas vadītāja taču, zinot, ka to izmantošanas
ir dušas, tuale- simbolisku samaksu ir pieeja- Larisa Ronzina. Bet Higiēnas intensitāte var tikai augt, ne–, vai nu brīvtes un līdzīgas ma pilsētas administratīvajā centra aprūpētāja Inta Leite vis samazināties – pilsētā ir ļoti
dienas parasti Centra apmeklētība
sanitārās telpas, teritorijā reģistrētajiem pensio- piebilst, ka pēdējā laikā uz daudz cilvēku, kas būtu tiesīgi
ir tik pilnas ar pa mēnešiem šogad
nekad nav tā, nāriem, cilvēkiem ar invaliditāti centru tomēr nākot vairs ti- izmantot mūsu pakalpojumus,
šmucīgiem darMēnesis Veļas
Duša
lai nevarētu būt un trūcīgajām personām, kas kai tie cilvēki, kam palīdzība bet tos vēl neizmanto –, plānobiem, ka vēlāk
mazgāšana
vēl labāk. Tā- var uzrādīt attiecīgu izziņu.
patiesi vajadzīga, un raidīts jam arī profesionālas tehnikas
gribot negribot Janvāris 186
105
dēļ, piedaloties
prom tiek vien retais, turklāt iegādi. Tiesa, tā būs atkarīga
jāmazgājas, lai Februāris 149
122
pansionāta
proVēlas
izmantot
arī
tie,
kam
lielākoties tie ir cilvēki, kas no budžeta iedalītajiem līdzeknedēļu tīrs var Marts
151
118
jektā, nolēmām īsti centrs nepienākas
ignorē centra iekšējās kārtības ļiem. Zinot šā brīža taupības
nodzīvot. Bet Aprīlis
168
165
izveidot papil«Bija mums sākumā ne viens noteikumus – ir ieradušies režīmu, nav izslēgta iespēja, ka
nu tāda ir Hi- Maijs
109
135
93
100
dus centru, kur vien gadījums, kad labi izre- spēcīgā alkohola reibumā vai pirkumu nāksies arī uz laiku
giēnas centra Jūnijs
189
198
cilvēki var ne montētās, ērtās un arī atbil- pat mēģinājuši tepat centra atlikt,» stāsta L.Ronzina.
statistika. Tas Jūlijs
195
vien apmeklēt stoši šodienas prasībām iekār- telpās sarīkot dzeršanu. «Ir
Jelgavā darbojas Augusts 176
35
dušas, bet arī totās telpas vēlējās izmantot gadījies, ka kāds ienāk centrā Higiēnas centra klientu
nedaudz vairāk Septembris138
(Septembrī siltumtrases rekonstrukcijas
kā gadu – kopš laikā centrā ilgstoši nebija karstā ūdens.) izmazgāt veļu. arī tie jelgavnieki, kam uz tām un, samaksājot noteikto cenu, loks var paplašināties
Idejai attīsto- īsti nav tiesību. Kā nekā veļas dodas mazgāties uz dušām, bet
pagājušā gada
Vienlaikus tiek gādāts arī par
t i e s , s o c i ā l ā s mazgāšana maksā tikai 70 viņa «kolēģis» pa logu cenšas citām izmaiņām. Tā visu okseptembra, kad,
īstenojot Eiropas Reģionālās at- mājas pagrabā radām vietu santīmus, ieiešana dušā – 50 padot šņabja pudeli, lai pēc tam tobri Higiēnas centrā turpinās
tīstības fonda projektu, pansio- Higiēnas centram, kur sākot- santīmus, bet veļas žāvēšana arī pats nāktu telpās. Bet šādi klientu aptauja, lai noskaidnātā «Jelgava» pilsētas sociālajā nēji pilsētas trūcīgo iedzīvotāju – 20 santīmus, bet līdz šā gada izgājieni te netiek pieļauti, un, rotu viņu viedokli par centra
mājā Pulkveža O.Kalpaka ielā vajadzībām bija novietotas trīs aprīlim šie pakalpojumi bija vienreiz aizraidīti, noteikumu darbu, tā pakalpojumiem. «Šotika izveidoti tā saucamie grupu veļas mašīnas un četras dušas vēl lētāki. Tad arī mēs saskā- ignorētāji atpakaļ vairs nenāk. brīd centrs strādā katru darba

dienu, bet lielākā aktivitāte
jūtama pirmdienās. Iespējams,
iedzīvotājiem būtu ērtāk, ja
centrs strādātu piemēram,
daļu sestdienas vai svētdienas,
bet slēgts būtu piektdienā vai
ceturtdienā. Šo un arī citus
jautājumus ceram noskaidrot
aptaujā,» stāsta L.Ronzina,
piebilstot, ka vienlaikus notiek
arī darbs pie centra iekšējās
kārtības noteikumu pilnveides,
kas vairos gan apmeklētāju atbildību, gan arī tiesības. «Centra ģērbtuvēs pie dušas telpām
esam ierīkojuši slēdzamus
skapīšus un vēlamies, lai apmeklētāji tos arī izmanto. Tas
ļautu vairāk nodrošināties pret
negodprātīgiem iedzīvotājiem
un zādzībām – pagaidām gan
ar tām neesam saskārušies, bet
papildus punkts noteikumos to
nodrošinātu arī turpmāk. Tāpat vēlamies paredzēt punktu,
kas nosaka: atnesot mazgāt
veļu, klientam jāiesniedz arī
saraksts ar apģērbu skaitu,
precīzāk vēlamies noteikt dušu
izmantošanas laiku un citas
lietas, kas vairos precizitāti
un kārtību,» teic Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja,
piebilstot, ka šobrīd noteikumu papildinājumi esot saskaņošanā pie Jelgavas domes
juristiem. L.Ronzina atzīst,
ka pilsētā ir vairāk nekā 15
tūkstoši iedzīvotāju, kas būtu
tiesīgi izmantot tā pakalpojumus, tādēļ sagaidāms, ka ar
laiku tā apmeklētāju skaits tikai palielināsies. «Mēs neesam
īpaši reklamējušies, kaut arī
par centra darbību esam stāstījuši katram Sociālās pārvaldes
apmeklētājam. Gribas ticēt,
ka pēc publikācijas šo iespēju
izmantos arī daudzi citi, kuru
dzīves kvalitātes vairošanai to
esam ieviesuši,» tā L.Ronzina.

Vērtē Higiēnas centra apmeklētāji
Inta:
«Es nevaru teikt, ka
jūtos lepna,
ka šo centru
izmantoju.
Tomēr ir sāpīgi apzināties, ka visu
dzīvi esi kārtīgi strādājis, bet
beigās esi pliks un nabags.
Tas tiešām sāp... Bet esmu
pateicīga, ka mums ir vieta,
kur atnākt nomazgāties, vešu
izmazgāt. Pati vienkārši nevaru atļauties veļas mašīnu,
tāpat kā pensijas nepietiek
arī, lai samaksātu par karsto
ūdeni. Ja valsts mums nespēj
pienācīgas vecumdienas nodrošināt, tad jābūt pateicīgai,

ka vismaz pašvaldība gādā par sam apmierināti. Agrāk bieži
to, lai mēs tās varētu nodzīvot braucu uz publisko pirti, kur
tīri.»
arī var nomazgāties, tiesa,
tur tas «pasākums» ir daudz
Dace:
dārgāks un, tā kā mums katrs
«Protams,
santīms ir svarīgs, būtu grēks
ka man šeit
neizmantot iespēju, ko sniedz
patīk! Un
Higiēnas centrs.»
cenšos arī
atnākt katGunārs:
ru nedēļu
«Jau ilgu
– nevar taču
laiku izmanstaigāt, ieaugot netīrumos! toju šeit duMājās man nav karstā ūdens, šas un veļas
tāpēc mazgāšanās ir sarežģī- mazgāšanas
ta, bet te – skaisti! Atnāc uz p a k a l p o j u dušu un iznāc ārā ar pavisam mus – varu
citām, daudz tīrākām domām. teikt vien to, ka tas bija viens
Tiešām prieks, ka mums ir svētīgs darbs, ko pilsēta šeit
šāda vieta. Bet, ja te vēl būtu izdarīja. Mājās man ir tikai
pirtiņa, mēs varētu būt pavi- aukstais ūdens, bet tā vārī-

šana ir smags un arī dārgs
«pasākums». Kādreiz gāju uz
pirti, bet tur tagad piecus latus prasa – vai tad pensionārs
to var atļauties? Te cenas ir
pieņemamas un ūdens mazgā
tikpat tīri... Bet tas, ko esmu
dzirdējis arī citus sakām, ka
šeit pirti varētu ierīkot, no
tiesas būtu svētīgi – veciem
kauliem patīk, ja tos kārtīgi
izsilda.»
Va l e n t ī na:
«Es jums
nevaru pateikt, cik laimīga esmu,
ka uzzināju
par Higiēnas

centru. Nāku šurp kopš septembra un arī draugiem, kaimiņiem to iesaku. Mājās man
nav karstā ūdens, bet apkārt
staigāt sašmucējies arī nevar,
tāpēc biju spiesta katru nedēļu
braukt uz Pārlielupi, kur ir
publiskā pirts. Bet nu teikšu,
kā ir, – salīdzināt nevar ne
to kvalitāti, ne maksu, kas ir
vienā un otrā vietā. Par pirti
man bija jāmaksā trīs ar pusi
latu plus vēl par biļeti autobusā, bet tagad es varu šurp
ērti ar riteni atbraukt, un tie
50 santīmi ir daudz mazāks
«sitiens» pa maciņu. Un te
arī cilvēki labi strādā, telpas
smukas... Nu ļoti feina vieta
šis Higiēnas centrs, esmu
bezgala pateicīga.»

Jāzeps un Tija:
«Dzīvojam tepat netālu un
šurp nākam ar prieku. Pašiem
mājās ir tikai aukstā ūdens pieslēgums, bet karsto varam dabūt,
kurinot titāna krāsni. Tas nav
ne vienkārši, ne arī lēti, tāpēc
labāk atnākam reizi nedēļā šurp
nomazgāties un dzīvojam viegli.
Un arī publika šeit ir normāla,
katrā ziņā ne nepatīkama, tāpēc
nevienu ļaunu vārdu nevaru
sacīt. Tikai paldies.»
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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 piektais vēsturiskais posms – no 1958.
līdz 1968. 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 1970. gada, gaidīsim redakcijā Svētes ielā
33, 211. kabinetā, tālrunis 63048801, vai aicinām
tās iesūtīt pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.

Kamēr šobrīd vēl tikai ceram
uz Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa rekonstrukciju, izrādās,
1967. gadā tajā jau bija ierīkots skatu tornis tūristiem.

Kociņi tikko iestādīti, celiņi tikko izbūvēti, visapkārt viens liels klajums – tāds izskatījās centrālais laukums 1964. gadā.

Tagad, ja dodamies ekskursijā un mērojam tālāku ceļu, gluži
vai neapstrīdama prasība ir pēc iespējas ērtāks autobuss, kurā
būtu kondicionieris un citas ērtības, taču 60. gados par ko Laukumu Pasta salā, Lielupes krastā, kādreiz izmantoja kā satādu neviens pat nesapņoja – ekskursijās vai uz laukiem talkās cīkšu vietas motosportistiem. 1965. gada 23. maijā tur notika
G.Ozola kausa izcīņas sacensības motosportā.
brauca kravas mašīnās.
Tāds it kā neliels
«kičs», bet sešdesmitajos gados
tas bijis ļoti
populārs – pilsētā
daudzviet izvietoti šādi betona
vai ģipša veidojumi, lai daiļotu
Jelgavas kopējo
tēlu. Šķiet, vienīgā no šādām
skulptūriņām, kas
saglabājusies līdz
šodienai, vēl atrodama Stacijas
parkā – «Lācītis
ar medus podu».
Foto: Ivars Veiliņš
Tāda, lūk, pie Jelgavas viesnīcas 1964. gadā izskatījās autobusu
pietura. Jāpiebilst, ka tolaik pilsētā bija trīs autobusu maršruti, Zīmīgākie notikumi Jelgavā
no 1958. līdz 1968. gadam
bet rajonā brauca 30 autobusi.

Padomju laikos publiskos
pasākumos Ziemassvētkus
atzīmēt bija liegts. Tolaik
Ziemassvētku vecīti aizstāja
ar Salaveci un svētkus svinēja
vecā gada pašā nogalē. Bildē
– kāds Salavecis bērnu pasākumā 1963./1964. gadu mijā.

Vēl ne tik sen – universālveikals «Laimdota», nu
– «Kanclera nams», bet sešdesmitajos gados to ikviens
atpazina kā universālveikalu «Družba».

Vieni no pirmajiem smaiļotājiem Jelgavā pēc tam, kad
Ļeņina piemineklis pie stacijas 1965. gadā. sākas nopietna sportistu trenēšana smaiļošanā.

Pilsētā, propagandējot ve
selīgu – padomju – dzī
vesveidu, vairākās vietās bija
izvietotas ģipša skulptūras.
Pasta salā, kur atradās publiskā pilsētas peldētava, ģipsī
bija atveidots šāds atlētisks
«Peldētājs».

• 60. gadi Jelgavā ir intensīvs būvēšanās laiks. Tiek apbūvēts pilsētas
centrs ap centrālo laukumu, celtas daudzdzīvokļu mājas, uz Jelgavu atkal
pārceļas Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
• Aktīvāk sāk darboties pretpadomju darbību meklētāji, jo 1959. gadā sāk
atgriezties no Sibīrijas izsūtītie. Vēršanos pret padomju varu, kaitniecību
saskata pat tur, kur tās nav. Tā 1961. gadā arestē un tiesai nodod 3. un
5. vidusskolas jauniešu grupu, kas, kavēdami skolu, slēpās pilsētas centrā
zem svētku vajadzībām veidotajām tribīnēm un bija tās aizdedzinājuši.
• Attīstās 1957. gadā treneres Elzas Krūmiņas aizsāktais airēšanas sports,
tiek gūti pirmie panākumi smaiļošanā.
• 1958. gadā – pirmais mācību gads jaunā ēkā ir LLA Mežsaimniecības
fakultātei.
• 1959. gadā – Jelgavas teātrim režisora Jāņa Lūsēna vadībā tiek piešķirts
Ādolfa Alunāna Tautas teātra nosaukums. 1965. gadā Ādolfa Alunāna
Tautas teātris darbību uzsāk pilsētas kultūras namā galvenās režisores
Lūcijas Ņefedovas vadībā.
• 1960. gadā – valsts drošības dienests atmasko Jelgavas izpildkomitejas
priekšsēdētāja pirmo vietnieku V.Deneškānu, kurš bija noslēpis faktu, ka
1944. gadā iesaukts latviešu leģionā. Viņš tiek izslēgts no komunistiskās
partijas un zaudē darbu.
• 1961. gadā – uzceļ jauno Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultātes
ēku.
• 1962. gadā – uzceļ arhitekta Ā.Krūmiņa izloloto jauno Jelgavas kultūras namu.
• 1962. gadā laikraksta «Zemgales Komunists» vietā sāk iznākt avīze «Darba Uzvara» – LKP Jelgavas rajona un Jelgavas pilsētas komitejas, Jelgavas
rajona un Jelgavas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes orgāns.
• Par nevardarbīgās pretošanās padomju varai aktivitātēm – pretpadomju
lapiņu izplatīšanu – 1963. gadā tiek sodīti vairāki jaunieši. Grupas vadītāju
notiesā, piespriežot četrus gadus cietumā.
• 1966. gadā – uzbūvē LLA Sporta namu, kurā ir slēgtais baseins. Līdz
tam peldētāji izmantoja 1958. gadā Lielupē pie Pasta salas iekārtoto
peldētavu ar lecamo torni.
• 1966. gadā Jelgavā izbūvē dabas gāzes vadu.

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

6., 7.

arodbiedrības

Jaunas arodbiedrības vēl būs
Lai gan Jelgavā tīri teorētiski atrodas viens no
četriem Latvijas arodbiedrību koordinācijas
centriem, kam būtu
jābūt plašam redzējumam par arodbiedrību
darbu pilsētā, faktiski
tas šobrīd vairāk strādā
teorētiski nekā praktiski. Pārmaiņas gan tiek
solītas, jo koordinācijas
centrs ir reorganizācijas
gaidās, un līdz ar jaunu
vadītāju varētu sākties
arī aktīvāks darbs. Bet,
kamēr tas nenotiek, lai
izzinātu, kā tad darbojas
arodbiedrības pilsētā,
nākas vien klauvēt pie
dažādām durvīm.

Kaut arī pasaules prakse pierādījusi, ka arodbiedrības ir efektīvākais veids, kā strādājošs cilvēks var
aizstāvēt savas tiesības, pašlaik
Latvijā to dibināšanā vērojams
tāds kā panīkums. Speciālisti
skaidro, ka tas, visticamāk, tādēļ,
ka pietiekami grūtajos ekonomiskajos apstākļos iedzīvotāji baidās
eksponēt savu viedokli, kas, dažkārt būdams kardināli pretējs darba devēja uzskatiem, var draudēt
ar izrēķināšanos.
Par to pārliecinājās arī «Jelgavas Vēstnesis», interesējoties
par arodbiedrībām mūsu pilsētas
uzņēmumos. Izrādās, Jelgavā
arodbiedrības, kas aktīvi darbojas
un pārstāv savā nozarē strādājošo
intereses, galvenokārt uzņēmumā saglabājušās vēl no padomju
laikiem un, Latvijai atgūstot
neatkarību, transformējušās un
atdzimušas jaunā kvalitātē. Tiesa
gan, piemēram, Jelgavas Cukurfabrikas un Jelgavas maiznieka

arodbiedrības darbību bija spiestas
pārtraukt uzņēmumu slēgšanas
dēļ. Savukārt privātajos uzņēmumos, kaut arī ļoti lielos, darbinieki
arodbiedrības nedibina tikai tā
vienkāršā apsvēruma dēļ, ka baidās pazaudēt darbu.
«Jautājums par arodbiedrības
izveidi mūsu uzņēmumā pat netiek apspriests – tas ir vienkārši
neiespējami, ja vēlies saglabāt
savu darba vietu,» teic kāda Jelgavas uzņēmuma darbiniece, gan
norādot – protams, ja būtu līderis,
kas uzņemtos iniciatīvu, atrastos
arī sekotāji, taču pati, visticamāk,
arodbiedrībā nestātos. «Neticu, ka
tas kaut ko mainītu,» viņa nosaka,
atminoties gan, ka pirms vairākiem gadiem šāda iespēja pavīdējusi, taču rezultātā aktīvistam tika
uzteikts darbs. Un šādu viedokli
nācās dzirdēt vēl no virknes citu
uzņēmumu darbiniekiem.
Aptaujājot vairāku uzņēmumu
vadītājus un strādājošos, izrādās,
šāda situācija Jelgavas uzņēmumos ir ierasta: no vienas puses,
strādājošais, kurš sūkstās par
darba apstākļiem, taču rīkoties
baidās; no otras – darba devējs,
kurš arodbiedrības izveidē saskata sava uzņēmuma stabilitātes
apdraudējumu. Tiesa gan – tajā
pašā laikā tiek arī norādīts, ka
darba apstākļu, sociālo garantiju,
atalgojuma uzlabošanai līdzekļi
taupīti netiek.
«Manuprāt, nav ne mazākās
nepieciešamības mūsu uzņēmumā
strādājošajiem dibināt arodbiedrību, jo vadība par darbiniekiem
rūpējas – ir gan sociālās garantijas,
gan veselības apdrošināšana, tiek
izmaksāti arī pabalsti svarīgos
dzīves notikumos, darbiniekiem
rīkoti pasākumi,» norāda kādā
firmā, pieļaujot gan, ka arodbied-

Arodbiedrība:
• pārstāv darbinieka tiesības un intereses attiecībās ar darba devēju;
• piedalās darba koplīgumu slēgšanā ar darba devēju, lai nodrošinātu
labākus darba un dzīves apstākļus;
• sniedz biedriem bezmaksas juridisko palīdzību darba tiesisko attiecību,
darba aizsardzības un sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā;
• izglīto biedrus darba tiesību, darba aizsardzības un sociāli ekonomiskajos
jautājumos;
• dod iespēju veidot un izmantot krājaizdevumu sabiedrības, bezdarba un
cita sociālā riska apdrošināšanas fondus;
• sniedz informāciju par arodbiedrību darbību Latvijā un pasaulē;
• dod iespēju līdzdarboties arodbiedrību aktivitātēs, mācībās, kursos, semināros un citos pasākumos, kā arī tikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem
Latvijā un ārvalstīs.

rības esamība uzņēmumā tomēr
liecina par kādām problēmām.
Arī kādā citā uzņēmumā teic, ka
darbiniekiem neesot ne laika, ne
arī vajadzības «ņemties ar arodbiedrībām». «Turklāt uzņēmuma
iekšējās kārtības likumā arī ir
norādīts, ka nekādas arodbiedrības dibināt nedrīkst.» Pirms
kādiem trijiem gadiem darbinieki
šādu domu apsvēruši, taču no tās
atteikušies par labu darbavietas
saglabāšanai.
Uzrunātie darba ņēmēji sākumā
runā negribīgi – sak, mums viss
kārtībā, darba apstākļi normāli,
vadība par mums rūpējas. Taču
sarunas gaitā atklājas, ka viss nemaz tik gludi nav un arodbiedrība,
kaut arī būtu nepieciešama, netiek
dibināta, lai nesekotu sankcijas no
vadības. Uz norādi, ka arodbiedrību var dibināt, darba devējam
nezinot, tā iegūstot arī juridisko
aizsardzību, strādājošie vien nopūšas: «Labāk nevajag, mums taču
ģimene jāuztur.» Turklāt, izrādās,
ir uzņēmumi, kuros, stājoties darbā, arī jānorāda piederība kādai
arodbiedrībai, un, ja tāda ir, tas par
labu darba ņēmējam nerunājot.
Jau nodibināto arodbiedrību
pārstāvji, runājot par pašrei-

zējo situāciju, norāda uz vairākām problēmām. Būtiskākā
no tām – biedru «staigāšana».
Izrādās, šajā ziņā izveidojas tāds
kā apburtais loks, jo ikmēneša
biedra nauda tieši atkarīga no
atalgojuma apmēra – jo lielāks
atalgojums, jo attiecīgi lielāka
summa jāmaksā, un strādājošie
nav tam gatavi: no vienas puses,
arodbiedrības cīnās par lielāku
atalgojumu, no otras, – tādējādi
viņi arī pakļauj riskam savu
biedru skaitu – tam ir tendence
samazināties. «Bijuši gadījumi,
kad darbinieks no arodbiedrības Vairums darba devēju gatavi darīt visu, lai tikai nepieļautu arodbiedrības izveidi savā uzņēmumā, jo apzinās, ka
izstājas, taču ar viņu notiek kāda tādējādi darbinieku prasību nodrošināšanā būs jāiegulda daudz vairāk laika un līdzekļu.
nelaime, piemēram, salauž kāju,
Ilustrācija un foto: Ivars Veiliņš
un tad nu arodbiedrība ir teju pirmā, kur izbijušais biedrs vēršas,
lūdzot viņu pieņemt atpakaļ un
sagādājot iespēju saņemt šādos
gadījumos paredzēto materiālo
riem, pārstāvot viņu intereses. tuvā tai ir kādu
«Diemžēl jelgavnieku
pabalstu,» situāciju ieskicē kādas
Pieļauju, ka šādā situācijā lielāku s e š u , I g a u n i j ā
aktivitāte
arodbiedrīarodbiedrības vadītājs.
atsaucību sagaidīsim arī no citiem – astoņu gadu
bā
ir
ļoti
vāja.
Varbūt
Visticamāk, par dažādu nozaru,
policistiem – viņi jutīsies apdrau- pieredze, tādēJelgavas
policisti
ir
piekas būtiskas arī Jelgavai, arodbieddēti un meklēs risinājumu.»
jādi arī biedru
ticīgāki savās prasībās,
rībām vēl dzirdēsim – pašlaik, kā
Jelgavas likumsargi, izņemot skaits ir ievēvarbūt
vēl
nesaprot,
ka
noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis»,
pāris cilvēku no dzelzceļa po- rojami lielāks – tur policistu
par savām tiesībām ir
tapšanas stadijā ir vismaz divas
licijas, nav arī otras policistu arodbiedrība apvieno ap 70 projācīnās,» teic Latvijas
šādas organizācijas, kas vērstas
arodbiedrības – Neatkarīgās centiem strādājošo.
Apvienotās
policistu
uz strādājošo darba tiesisko aizpolicijas arodbiedrības (NPA)
Uz jautājumu, kāarodbiedrības
(LAPA)
stāvību.
– sastāvā. «Tas nebūt nenozīmē, pēc Latvijā nepiecieprezidents Agris Sūna.
ka policisti no Jelgavas ar paš- šamas divas arodbiedrības,
A.Sūna norāda, ka kopumā reizējiem apstākļiem, tostarp kas pārstāv likumsargu intešajā arodbiedrībā iesaistījušies a t a l g o j u m u , i r a p m i e r i n ā t i reses, arodbiedrību pārstāvji
vien divi policijas darbinieki no – vienkārši mūsu arodbiedrība atbild izvairīgi – no vienas puJelgavas. «Piemēram, no Vents- ir salīdzinoši jauna – tā dibināta ses, abu organizāciju mērķis ir
pils mūsu arodbiedrībā ir ap 90 pirms diviem gadiem, tiklīdz to kopīgs; no otras puses – tās savā
procentiem valsts policistu un atļāva likums –, un jāpaiet vēl starpā konkurē, jo ikviena arodpilnīgi visi ugunsdzēsēji,» A.Sūna zināmam laikam, lai mainītos biedrība cīnās par savu biedru
viss, ko izdodas panākt arod- «Kopš 2004. gada obligāts nosa- par jelgavnieku zemo aktivitāti ir cilvēku apziņa,» spriež NPA skaitu. Un apvienoties tās nebiedrībai, attiecas uz visiem šajā cījums skolotājiem ir augstākā neizpratnē, piebilstot: «Ja valstī centrālās valdes priekšsēdētājs grasās, norādot uz dažādām
jomā strādājošajiem, tādēļ daudzi, pedagoģiskā izglītība. Tolaik bija notiks lielāks satricinājums, pie- Armands Augustāns, piebils- problēmām otras arodbiedrības
iespējams, neuzskata par vaja- divas iespējas – iet prom no darba mēram, štatu samazināšana, kas tot, ka kaimiņvalstīs policistu «virtuvē».
dzību kļūt par biedriem. Mazliet vai studēt. Bet, lai studētu, nepie- jau pašlaik draud, mēs varēsim arodbiedrībām jau ir spēcīgākas
Zīmējums no www.policistutomēr pietrūkst
ciešami līdzekļi, palīdzēt tikai arodbiedrības bied- tradīcijas, jo, piemēram, Liearodbiedriba.lv
tās apziņas: jo LIZDA materiālā palīdzība kurus liela daļa
vairāk mēs esam, arodbiedrības biedriem
ieguva, ņemot
jo spēcīgāki kļūskredītus bankā.
tam, ietekmējot • Ārstēšanās izdevumu segšana sa- Un Jelgava bija
norises valstī.» karā ar nelaimes gadījumiem – līdz vienīgā pilsēta,
Kādi ir ieroči, 400 latiem;
kur sadarbībā ar
ar kādiem mēr- • Darba nespēja nelaimes gadījumā: pašvaldību Izglīķi sasniedz LIZ- – slimnīcas dienas nauda (4 lati dienā tības pārvalde
DA? Tie ir, pie- x 100 dienas) – 400 lati,
rada iespēju izvilkt» arodbiedrības aktivitātes,»
«Pēc kārtējā piketa ir tāds
– darba nespējas dienas nauda (1 lats
mēram, piketi,
veidot fondu, kur
teic E.Lismente.
patiess gandarījums, ka
dienā x 100 dienas gadā) – 100 lati;
streiki, pārrunas • Kaulu lūzumi nelaimes gadījumā studējošie skoloViņa norāda, ka apmēram divas
neesam bijuši vienalar Saeimas depu- – līdz 1500 latiem;
tāji bez procentrešdaļas arodbiedrības finansēdzīgi, bet gan pauduši
tātu frakcijām, • Traumas nelaimes gadījumā – līdz tiem varēja aizjuma «aiziet» materiālajam atsavu viedokli, aizstāvot
nevalstiskajām 1500 latiem;
ņemties naudu
balstam arodbiedrības biedriem.
visu medicīnas darbiorganizācijām, • Paliekoša invaliditāte nelaimes mācībām,» teic
«Mums ir arī fiziski smags darbs,
nieku un līdz ar to visas
un A.Piļņikova gadījumā – līdz 1500 latiem;
priekšsēdētāja,
un darbinieku veselības stāvoklis
sabiedrības
intereses,»
pārliecināta, ka • Nāve nelaimes gadījumā – 1500 lati. piebilstot, ka noar gadiem kļūst kritiskāks. Ir labi,
atzīst psihoneiroloģiskās
tas attaisnojas.
zīmīgs atbalsts ir
ja var rēķināties ar zināmu naudas
slimnīcas «Ģintermuiža»
«1999. gadā skolotāja alga par lik- arī citas pašvaldības aktivitātes,
summu veselības uzlabošanai,»
arodbiedrības pārstāvji.
mi bija mazāka par 70 latiem. Mēs piemēram, šogad sāktā veselības
teic medicīnas māsa Anna Bikova.
noorganizējām pirmo streiku, apdrošināšana, 50 latu pabalsts
No kopumā aptuveni 500 dar- «Ģintermuižas» arodorganizācijas
pieprasot atalgojumu palielināt, par likmi, uzsākot jauno mācību biniekiem šajā arodorganizācijā pārstāvji neslēpj, ka pēdējos gaun tika izveidots pedagogu darba gadu, dažos gadījumos dienesta iesaistījušies vairāk nekā 300. dos tieši materiālā palīdzība tiek
algu palielināšanas grafiks. 2004. dzīvokļa piešķiršana.
Būtiska «biedru staigāšana» šajā novērtēta visvairāk – jā, protams,
gadā par likmi skolotāji saņēma
Kaut arī arodbiedrības «izka- arodbiedrībā nav novērota, kaut daži vēlas no ikdienas izrauties, aizjau 164 latus. Pēc gada sākām rotie labumi» attiecas uz visiem arī priekšsēdētāja Edīte Lismente braucot ekskursijā, taču vairumā
jaunu cīņu, un jau pašlaik grafiks izglītības jomā strādājošajiem, neslēpj, ka pēdējā laikā cilvēki ie- gadījumu sadzīviskās problēmas Psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» arodbiedrības pārstāvizstrādāts līdz 2010. gadam,» pa- A.Piļņikova akcentē, ka LIZDA saistās kūtrāk. «Iespējams, tāpēc, gūst virsroku, un cilvēki domā, ji – Edīte Lismente, Anna Bikova un Raimonds Krūms – ir satraukti,
mato priekšsēdētāja, norādot, ka biedriem ir zināmas priekšrocības. ka no tā jau niecīgā atalgojuma kā izdzīvot. «Pirms daudziem ga- ka aizvien vairāk un vairāk medicīnas darbinieku dodas strādāt
tas, visticamāk, netiktu panākts, «Arodbiedrības dalībnieki novērtē jāatlicina līdzekļi biedru naudai, diem mūsu arodbiedrībai bija pat uz ārzemēm, tādējādi arodam uzticīgi paliek vien «medicīnas dija problēmas risināšanā neiesais- materiālo palīdzību, ko varam taču arodbiedrību panāktais at- koris un teātra pulciņš,» atminas nozauri». Pašlaik aktuāls ir jautājums, kā atbalstīt arodbiedrības
tītos arodbiedrība.
sniegt nelaimes gadījumos,» teic tiecas uz visiem. Būtiski arī tas, A.Bikova, piebilstot, ka pašlaik biedrus pirmspensijas un pensijas vecumā.
Tiesa gan – A.Piļņikova, salī- priekšsēdētāja, norādot, ka iemak- ka vairums medicīnas darbinieku līdztekus iespējai gūt materiālu ties dažādos semināros par darba šīs arodorganizācijas prioritātes,
dzinot izglītības jomā strādājošo sātās biedru naudas tiek izlietotas strādā vēl vismaz vienā divās citās atbalstu darbinieki novērtē arī drošību, aizsardzību un citiem pārstāvji norāda: sakārtoti darba
situāciju citos reģionos, norāda, kopējiem mērķiem – gan sociālajai darbavietās, un viņiem vienkārši viņu bērniem rīkotos Ziemassvētku jautājumiem.
apstākļi un lielākas algas – gluži
ka Jelgavā tā ir krietni labāka. palīdzībai, gan arī kopīgai atpūtai. vairs nav ne laika, ne spēka «pa- pasākumus, kā arī iespēju izglītoUz jautājumu, kas tad pašlaik ir tāpat kā citur strādājošajiem.

Jelgavas policistiem problēmu nav?

Materiāls un garīgs atbalsts
izglītības jomā strādājošajiem
Skolotājiem jāstrādā
bez pārslodzes un jāsaņem cilvēka cienīgs
atalgojums – tāds ir
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) viens
no svarīgākajiem mērķiem, kura sasniegšanā
aktīvi iesaistās arī šīs
arodbiedrības Jelgavas
organizācija.
«Izglītības darbinieku arodbiedrība ir bijusi vienmēr, un vairāku
desmitu gadu garumā tās mērķi
un intereses nav mainījušās. Būtiski nav mainījušās arī izglītības
jomā strādājošo problēmas, taču
nu tām ir cits raksturs. Piemēram, darba apstākļi, tehniskais
nodrošinājums uzlabojies, toties

audzis skolotāju kontrolējošo
institūciju skaits, līdz ar to pedagogam daudz laika nākas pavadīt,
kārtojot papīru gūzmu. Aizvien
aktualitāti nezaudē jautājums par
skolēnu un skolotāju tiesībām un
pienākumiem, vecāku atbildību
pret bērnu,» problēmas ieskicē
LIZDA Jelgavas organizācijas
priekšsēdētāja Anastasija Piļņikova. Viņa stāsta, ka pašlaik
Jelgavas organizācija apvieno
ap 700 cilvēku – kā skolotājus,
pirmsskolas izglītības iestādēs
strādājošos, tā arī tehniskos darbiniekus. Mūsu pilsētā visplašāk
arodbiedrībā pārstāvēti vispārējo
izglītības iestāžu skolotāji.
Uz jautājumu, vai mazinājusies
izglītības darbinieku aktivitāte,
iesaistoties arodbiedrībā, viņa
skaidro: «Jāņem vērā fakts, ka

«Vairāku desmitu
gadu garumā izglītības jomā strādājošo
problēmas būtiski
nav mainījušās, taču
mūsdienās tās ieguvušas citu raksturu,»
teic Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības
Jelgavas organizācijas
priekšsēdētāja Anas
tasija Piļņikova.

Prioritātes visiem līdzīgas –
labi darba apstākļi un lielākas algas

Ceturtdiena, 2008. gada 16. oktobris

«Disciplinē darba devēju»
«Latvenergo» Dienvidu
reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivars
Āboliņš arodbiedrību
salīdzina ar jebkuru instrumentu, ar kuru var
sasniegt nepieciešamo
mērķi. Lai sienā iedzītu
naglu, ņemam āmuru: ja
māki ar to apieties, naglu
iedzīsi bez problēmām; ja
ar to apieties nemāki, tad
arī naglas iedzīšana sagādās grūtības. Protams,
galu galā jau vainīgs būs
«sliktais āmurs», lai gan
patiesībā... «Un tad nu
arodbiedrība ir šis instruments, kas dots darba
ņēmējam, lai sasniegtu
savu mērķi, taču ar to
jāmāk apieties,» uzsver
A.Āboliņš.
Ne vienam vien vārds «arodbiedrība» saistās ar padomju laikiem,
kaut gan tieši tā visprecīzāk raksturo attīstītu, demokrātisku sabiedrību un ir ļoti izplatīts darba ņēmēju
«ierocis» Eiropā. «Arodbiedrība
ir likumdošanā paredzētā forma
cilvēkam caur organizētu rīcību
mēģināt panākt sev labvēlīgākus
nosacījumus: darba apstākļus,
vidi, samaksu – jebko, kas izriet
no apstākļa, ka cilvēks kļuvis par
darba ņēmēju,» skaidro A.Āboliņš,
atgādinot, ka tieši darba vietā mēs
pavadām ļoti nozīmīgu daļu sava
laika, tādēļ drīkstam gribēt, lai
mēs tur justos droši, aizsargāti un
komfortabli. Arodbiedrība kā forma
ir viens no izteiktākiem pilsoniskās
sabiedrības izpausmes piemēriem.

Tiesa gan – arodbiedrības absolūtajā vairākumā ir pārstāvētas
valsts un pašvaldības institūcijās.
«Ja arodbiedrība nodibināta privātajā sektorā, tad tas drīzāk ir
izņēmums, nevis likumsakarība,»
spriež A.Āboliņš, minot, ka viens
no iemesliem, kāpēc tā, varētu būt
fakts, ka vairums darba devēju labprāt nepieļautu pat domu par arodbiedrības iespējamību uzņēmumā,
un strādājošais, lai saglabātu savas
pozīcijas, dažkārt arī darbavietu,
spiests šim spiedienam pakļauties. Otrs iemesls varētu būt tas,
ka valsts un pašvaldības iestādēs
tiek nomaksāti visi nodokļi, nav
«aplokšņu algas», bet bez tām bieži
vien neiztiek privātajā sektorā,
un darba ņēmēji, kuri ir iesaistīti
šajā situācijā, diemžēl nereti jūtas
līdzvainīgi, tādēļ iestāties par taisnīgumu un labākiem apstākļiem
pat neuzdrošinās.

Strādājošajiem jārīkojas gudri

«Lai darba vietā nodibinātu
arodorganizāciju, pirmām kārtām
nepieciešama pašu strādājošo vēlme un ieinteresētība kaut ko darīt,
mainīt situāciju. Neviens no malas
neatnāks un to nedarīs,» skaidro

nebaidoties no iespējamām sankcijām,» viņš paskaidro.
Tieši šāda situācija ir arī uzņēmuma «Latvenergo» vairākumā
arodorganizāciju.

Vienotībā spēks

Arodbiedrības uzdevums ir pirmām kārtām atbalstīt savus biedrus, kaut arī prakse apliecina, ka
augļus plūc arī tie, kas tajā nav
iesaistījušies.
Arodbiedrības finansējumu veido
biedra naudas maksājumi viena
procenta apmērā no mēneša darba
algas. «Tas ir arī vienīgais iespējamais finansējums,» A.Āboliņš
nenoliedz, ka tieši šī biedru nauda
ir viens no iemesliem, kādēļ kāds
parasti nevēlas iesaistīties arodbiedrībā: kāpēc šo summu ik mēnesi
«likt kopējā katlā», ja var iztērēt
savām vajadzībām? «Tikai dažkārt
cilvēki aizmirst, ka šo naudu darba
ņēmējs ilgtermiņā atgūst normālos
darba apstākļos, strādājošajam
saistošos nosacījumos, sociālajās
garantijās,» tā A.Āboliņš, norādot,
ka viņa vadītajā arodorganizācijā
apvienojušies 95 procenti dienvidu
reģionā strādājošo, un tas neapšaubāmi ir ļoti nozīmīgs faktors,

Sabiedrotais,
nevis ienaidnieks

Vairums darba devēju gatavi
darīt visu, lai tikai nepieļautu arodbiedrības izveidi savā uzņēmumā, jo
apzinās, ka tādējādi darbinieku prasību nodrošināšanā būs jāiegulda
daudz vairāk laika un līdzekļu. «No
vienas puses, ja arodbiedrība uzņēmumā darbojas veiksmīgi, lielākie
ieguvēji neapšaubāmi ir tās biedri,
no otras puses, arī darba devējs, ko
diemžēl ļoti daudzi neapzinās, jo
tādējādi viņš iegūst ar darba vidi,
apstākļiem, atalgojumu un virkni
citu jautājumu apmierinātu darbinieku, kas būs motivēts strādāt ar
vēl lielāku atdevi,» uzskata arodbiedrības priekšsēdētājs.
«Arodbiedrība darba devējam ir
kā policists autovadītājam – kad
tas stāv uz ceļa, šoferis ievēro visus
noteikumus, taču, tikko kā policista
nav, arī gāzes pedālis nemanot iespiežas grīdā,» salīdzina Ā.Āboliņš,
paskaidrojot, ka arodbiedrība ir tā,
kas darba devēju disciplinē.
Gatavojot un noslēdzot darba koplīgumus, arodbiedrība «Enerģija»
panākusi, ka tajos līdztekus citiem
tiek iekļauti arī šādi nosacījumi:
• atvaļinājuma pagarināšana par
vienu nedēļu vairāk nekā noteikts
Darba likumā;
• ja ģimenē ir bērni līdz 8 gadu
vecumam, darbinieks var saņemt
vienu vai vairākas brīvas apmaksātas dienas mēnesī;
• darbinieki 1. septembrī 1., 2.
un 3. klases bērnus var pavadīt
uz skolu;
• darba devējs A slimības lapas
apmaksā 90 procentu apmērā no
vidējās izpeļņas, sākot ar pirmo
darba dienu;
• ieviešot jaunu darba samaksas
sistēmu, darba devējs nav tiesīgs
darbiniekam samazināt jau noslēgtajā darba līgumā noteikto
mēnešalgu;
• darba devējam jāpaaugstina
katru gadu darba alga vismaz par
inflācijas procentu;
• papildus noteikumi atlaišanas
pabalstam – lielāki nekā noteikts
Darba likumā.

Aivars Āboliņš, kurš «Latvenergo» Dienvidu reģionā arodorganizāciju
vada jau teju desmit gadus, atzīst, ka viens no sociāli nozīmīgākajiem
un redzamākajiem kopējās arodbiedrības «Enerģija» darbiem bija
uzņēmuma privatizācijas nepieļaušana 2000. gadā. «Arodorganizācijas noskaidroja, ka darbinieki nevēlas strādāt privātā uzņēmumā,
tādēļ uzsāka darbu: iesaistot savus finanšu līdzekļus, pārliecināja
sabiedrību, aģitēja, un tapa likuma grozījumi, tika savākts vairāk
nekā 10 000 notariālu apstiprinātu parakstu par referenduma ierosināšanu, un turpmāko darbību rezultātā panākts, ka «Latvenergo»
netika privatizēts. Mums nebija, ko zaudēt, – varējām tikai iegūt. Un
ne tikai mēs – darbinieki –, bet arī visa sabiedrība.»
A.Āboliņš norādot, pirmkārt, uz
līdera nozīmīgumu šā procesa
virzīšanā, otrkārt, uz maksimāli
daudzu kolēģu iesaistīšanos šajā
organizācijā, jo «vienu sērkociņu
salauzt var viegli, taču, jo to būs
vairāk, jo grūtāk salauzt».
«Taču, dibinot arodbiedrību, jāņem vērā kāda nianse – proti, vairumā gadījumu darba devējs darīs
visu, lai nepieļautu arodbiedrības
izveidošanu viņa vadītajā uzņēmumā un itin viegli «atbrīvosies»
no nevēlamajām personām. Risinājums? Šim jautājumam jāpieiet
taktiskāk: arodbiedrība uzņēmumā jādibina, darba devējam to
nezinot, un tikai tad, kad iegūta
juridiskā aizsardzība, arodbiedrības darbība jāvērš plašumā,»
iesaka A.Āboliņš. Viņš nenoliedz
– lai arodorganizācija maksimāli
sasniegtu savus mērķus, ideāli,
ka cilvēks, kuram uzticēts vadīt
biedrību, nodarbojas tikai ar šiem
jautājumiem. «Ja tu esi darba
attiecībās ar uzņēmumu un algu
maksā darba devējs, tu nevari
pilnībā aizstāvēt uzņēmumā
strādājošo biedru intereses, jo
ikviena aktivitāte represiju veidā
var atgriezties. Citāda situācija ir,
ja algu maksā tevis pārstāvētās
organizācijas biedri – tādējādi tu
kļūsti neatkarīgs no uzņēmuma
vadības un vari realizēt ieceres,

lai kopīgos mērķus varētu sasniegt
vēl efektīvāk.

Ilgtermiņa ieguldījums

Raugoties no malas, šķiet,
ka arodbiedrības vien organizē
dažādus piketus, streikus, taču
neko būtisku tā arī nepanāk.
A.Āboliņš oponē: «Šis aktivitātes tikai pirmajā brīdī var šķist
maznozīmīgas. Nekad nebūs tā:
šodien piketēju, rīt baudu labumus, taču ilgtermiņā tas noteikti
attaisnosies. Jo biežāk iedzīvotāji
šādā demokrātiskā veidā paudīs
savu attieksmi, jo labāk.»
Rezumējot arodbiedrības sniegtās priekšrocības, viņš teic: «Cilvēki
iegūst iespēju organizētā formā
aizstāvēt savas intereses. Darba
attiecību process kļūst civilizētāks
un iespaidojamāks no darbinieku
puses. Arodbiedrība, protams,
nevar nodrošināt, ka konkrētajā
uzņēmumā tu strādāsi visu mūžu,
taču, kamēr esi darba tiesiskajās attiecībās, šī organizācija parūpēsies,
lai tu būtu maksimāli aizsargāts.
Apgalvojumu, ka resursu visiem
nepietiek, dzirdam pietiekami
bieži, taču spēcīga arodbiedrība
cīnīsies par to, lai resursu pārdalē
netiktu aizmirstas darba ņēmēja
vajadzības.»
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vērtē darbinieki
Ieva Puka, strādā pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»:
«Mūsu bērnudārzā ir Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku pirmorganizācija, kurā iesaistījušies vairāk nekā 30
iestādē strādājošo, tostarp audzinātāji,
remontstrādnieki, veļas pārzine. Lielākais ieguvums? Tiek izvērtēts, kam
kāda materiālā palīdzība nepieciešama.
Mūsu organizācija gādā par to, lai, piemēram, kāds varētu iegādāties jaunas
brilles vai citādi uzlabot veselību. Visi
biedri ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Aktīvi esam arī kultūras dzīvē.
Bet plašākā mērogā mēs iesaistāmies
aktivitātēs, cīnoties par lielāku algu,
atbilstošu darba slodzi.»
Mairita Lutere, strādā SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca»:
«Arodbiedrība cīnās par mūsu algām,
organizē dažādus pasākumus, un tas
jau ir viens no iemesliem, kāpēc esmu
tās biedrs. Runāt jau var visi, bet dara
tikai daļa. Kaut arī arodbiedrības rīkotie pasākumi vairāk vai mazāk attiecas
uz visiem slimnīcā strādājošajiem, tostarp ekskursijas, sporta spēles, teātra
un baseina apmeklējums, arodbiedrības biedriem ir priekšrocības – daļu
izdevumu sedz arodbiedrība. Pārējiem
par to jāmaksā pilna cena, piemēram,
baseina apmeklējums mums ir par 50
procentiem lētāks. Arī Ziemassvētku
eglītes, kas tiek rīkotas, ir paredzētas
vien arodbiedrības dalībnieku bērniem.»
Olga Spirta, strādā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā:
«Man iesaistīšanās Latvijas Kultūras
darbinieku arodbiedrību federācijā
nozīmē drošību, apziņu, ka es neesmu
viena, ka aiz manis ir cilvēki, kuriem es
un mani kolēģi nav vienaldzīgi. Protams, arodbiedrības izcīnītos labumus
saņem visi, piemēram, panākto, ka strādājošais, kuram ir lielāks darba stāžs,
drīkst ņemt papildus divas nedēļas pie
atvaļinājuma, ka darbiniekam, kas mācās atbilstoši profesijai, pienākas brīva
diena lekciju apmeklējumam, tomēr
nevar nenovērtēt priekšrocības, kas ir
biedriem. Proti, nelaimes gadījumos
iespējams saņemt materiālu atbalstu,
ja ir konflikts ar vadību, arodbiedrība
ir tā, kas nostājas manā pusē, aizstāv
manas intereses, protams, arī ekskursijas, Ziemassvētku pasākumi – dažus
no tiem arodbiedrība saviem biedriem
sedz pilnībā, dažus – daļēji, tomēr tas
ir ļoti liels atspaids. Biedru nauda, kas
jāmaksā, ir maza, salīdzinot ar ieguvumiem.»

Vērtē darba devējs
Ināra Daščinska, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore:
«Ar arodbiedrību mūsu skolā esam
sadarbības partneri, nevis ienaidnieki. Skolas administrācija atbalsta
viņu aktivitātes, savukārt arodbiedrība – mūsu. Ja kādreiz tomēr rodas
kādas domstarpības, tās pārrunājam
un allaž nonākam pie kompromisa
– protams, arodbiedrība vienmēr
aizstāv darbiniekus. Turklāt pozitīvu
momentu saskatu faktā, ka arodbiedrība vienmēr patur prātā kā
skolas darbinieku priecīgos dzīves
notikumus, tā arī skumjos – strādājošie netiek aizmirsti pat tad, ja
administrācijai darāma virkne citu
darbu. Sadarbojamies arī, organizējot izglītojošos pasākumus un dažādus svētkus. Vienvārdsakot – mēs
kopā strādājam, lai ģimnāzijas darbs
virzītos uz priekšu.»
Jānis Laizāns, SIA «Jelgavas ūdens»
valdes loceklis:
«Kā darba devējs, protams, pārstāvu
arodbiedrībai pretējo pusi, taču,
ja viss notiek likumīgi, tad pret to
man pretenziju nav. Līdz šim būtisku neskaidrību mums nav bijis,
varbūt pirms pāris gadiem, taču
tagad saprotamies teju no pusvārda.
Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga, taču tā nekādā ziņā neietekmē
manu kā darba devēja attieksmi pret
šo konkrēto cilvēku. Apzinos – ja
strādājošais ir arodbiedrības biedrs,
viņu nevar tā vienkārši atlaist, taču
parasti šādos gadījumos kopā ar
arodbiedrību rūpīgi izvērtējam visus
aspektus par labu vienam vai otram
darbiniekam. Darba likums attiecas
uz abām pusēm – kā darba devēju,
tā ņēmēju –, un, ja tas tiek ievērots,
konfliktsituācijas nerodas.»
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 632.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4882.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».
Laikmeta pieskâriens. Dobele.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Scenogrâfs A.Freibergs.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Fantadroms»; «Smiekli»; «Sâls».
Studijas Dauka animâcijas filmas.

15.20 «Caurums».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 632.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4883.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 370.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 19.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 25.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 370.sçrija.
14.00 NBA spçle. Vaðingtonas Wizards
– Òûorleânas Hornets.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 19.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 176.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 25.sçrija.
20.10 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».*
21.05 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
23.(noslçguma) sçrija un
Izdzîvoðanas stâsts.
22.35 «Çnas zona».
23.05 «Tavs auto».*
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 176.sçrija.
0.20 «Anekdoðu klubs».*
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 36.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Bâkas
ugunis». Vâcijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 27. un 28.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 134.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 36.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 7.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.

tv programma
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. 13.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
22.05 «Deksters». ASV seriâls. 3.sçrija.
23.10 «Supernatural». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 9.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 69.sçrija.
2.05 «Nevainîgâs asinis».
ASV ðausmu trilleris. 1992.g.
4.15 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 147.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 232.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 20.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 103.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 36.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 62.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 2.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 61. un 62.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 104.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriâls. 8.sçrija.
21.20 «Sava tçva upuris». Dokumentâla filma.
22.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 8.sçrija.
23.20 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.50 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 12.sçrija.
0.55 «Riska zona». Raidîjums.
1.30 «Gribi – tici, negribi – netici».
2.25 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 2.sçrija.
3.20 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 61. un 62.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
12.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). 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.). Seriâls.

23.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Otrdiena, 21.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 633.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4883.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 370.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 «Latvijai – 90». Vienaudþi.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 633.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4884.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 371.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Anglis, kurð uzkâpa pakalnâ
un nokâpa no kalna».
Lielbritânijas romantiska komçdija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA spçle. Vaðingtonas Wizards
– Òûorleânas Hornets.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 20.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 26.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 371.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Lietuvos rytas – ASK/Rîga.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 20.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 177.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 26.(noslçguma) sçrija.

20.10 «Dabas svçtvietas». Dokumentâla filma.
1. un 2.sçrija.
21.10 «Adrenalîna mednieki». Seriâls.
26.(noslçguma) sçrija.
21.35 «Sporta studija».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 177.sçrija.
23.35 «Anekdoðu klubs».*
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
37.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Mâkoòi virs
Zommerholmas». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 13.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 135.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.40 «Vâverpuika». ASV animâcijas seriâls.
7.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 37.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Seriâls. 8.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.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. 14.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Âfrika – sirds aicinâjums».
Vâcijas melodrâma. 2006.g. 2.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 7.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 20.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 70.sçrija.
1.55 «Baumas». ASV detektîvfilma. 2000.g.
3.40 «Zvçru kari». Animâcijas filma.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 148.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 233.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 104.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 161.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 37.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 63.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 3.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 63. un 64.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 105.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 19.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 7.sçrija.
22.20 «Merkûrijs briesmâs».
ASV spraiga siþeta filma.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 37.sçrija.
1.35 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 3.sçrija.
2.30 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 63. un 64.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
12.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.25 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.25 «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 «OSP studija» (ar subt.).

Treðdiena, 22.oktobris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 634.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4884.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 371.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!»*

Ceturtdiena, 2008. gada 16. oktobris

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4885.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 372.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 21.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 372.sçrija.
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
Skonto – Ventspils.*

16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 21.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 178.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 1.sçrija.
20.10 Basketbola Eirolîga sievietçm.
TTT – CSKA (Krievija). Tieðraide.
22.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 13.sçrija
23.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 178.sçrija.
0.15 «Anekdoðu klubs».*
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 38.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija:
Emmas Svensones mîlestîba».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 14.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 136.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 38.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 9.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.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. 15.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Septiòi zobeni». Dienvidkorejas, Honkongas un Íînas episka laikmeta drâma.
1.00 «Draugi 6». ASV seriâls. 22.sçrija.
0.30 «Renegâts». ASV seriâls. 71.sçrija.
2.20 «Aste luncina suni».
ASV satîriska komçdija.
4.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
4.35 «Benija Hila ðovs».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.sçrija.

TV3

15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
15.40 «Auto». Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 634.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 149.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 234.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 105.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 162.sçrija.

12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 38.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 64.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15. un 16.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 4.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 65. un 66.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 106.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Hotabiès» (ar subt.). Krievijas komçdija.
0.15 «Medikopters». Seriâls. 38.sçrija.
1.15 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 4.sçrija.
2.10 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 65. un 66.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
12.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). 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.). Seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Ceturtdiena, 23.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 635.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4885.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 372.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 «Rûtoj saule, rûtoj bite».
Telefilmas Rîga koncertfilma.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
15.40 «Bârda». Animâcijas filma.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 635.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4886.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 373.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
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».

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 16. oktobris
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 22.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 373.sçrija.
14.00 Sporta studija.*
14.50 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle. Omskas
Avangard – Rîgas Dinamo. Tieðraide.
17.25 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 179.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 2.sçrija.
20.15 «Sçrijslepkava».
Francijas dokumentâla filma.
21.10 «Mâtes un meitas». Vâcijas komçdija.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 179.sçrija.
0.25 «Anekdoðu klubs».*
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.

1.55 «Medikopters». Seriâls. 39.sçrija.
2.50 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 67. un 68.sçrija.

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.). Seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Divi likteòi» (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.). Seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.). Seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 40.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Vikerbijâ
uz mûþu». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 16.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 138.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 40.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 11.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.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.
22.50 «Hanibâls. Sâkums». Lielbritânijas,
Èehijas, Francijas un Itâlijas trilleris.

Piektdiena, 24.oktobris
LTV 1
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 39.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Vasara pie
Liljas ezera». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 15.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 137.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 39.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 10.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.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. 16.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
269. un 270.sçrija.
0.10 «Kaimiòð» (ar subt.).
Krievijas detektîvkomçdija.
1.50 «Septiòi zobeni». Dienvidkorejas, Honkongas un Íînas episka laikmeta drâma.
4.40 «Holivudas lutekïi».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.sçrija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 636.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4886.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 373.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. 4.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 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
15.40 «Bumba».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 636.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4887.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 12.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.

TV3

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 23.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «TV motors».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 374.sçrija.
14.00 Eiropas Touring car meistarsacîkstes
autoðosejâ.*

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 150.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 235.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 106.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 163.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 39.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 65.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 17. un 18.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 5.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 67. un 68.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 107.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Seriâls. 5.sçrija.
21.20 «Idalgo». Piedzîvojumu filma.
0.15 «Latvija. Ulmaòlaiki».
Dokumentâlo filmu cikls. 7. un 8.sçrija.

1.05 «Bikini meitenes». 19.sçrija.
1.35 «Anekdoðu klubs».*
1.40 «112 hronika».*
1.55 «NBA spçïu apskats».

LTV7

16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 23.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 180.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 3.sçrija.
20.15 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 5.sçrija
21.05 «Kârdinâðana». Kanâdas un ASV trilleris.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.35 «24 stundas 4». ASV seriâls. 8.sçrija.
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 180.sçrija.

1.15 «Pusnakts labâ un ïaunâ dârzâ».
ASV detektîvfilma. 1997.g.
4.05 «Misters Tçrauds».
ASV piedzîvojumu filma. 1997.g.
5.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 17.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 236.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 107.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 164.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 40.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19. un 20.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 6.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 69. un 70.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 108.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 8.raidîjums.
21.20 «Beverlihilsas policists 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.
23.25 «Comedy club» (ar subt.).
0.35 «Zaïâ dzîve». ASV kriminâlkomçdija.
2.30 «Viòð, viòð un viòa».
ASV romantiska komçdija.
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 69. un 70.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

14.25 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.15 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Divi likteòi» (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 «Beslana» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
22.50 «Mîlestîbas íibeles» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.10 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 25.oktobris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 370. un 371.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 P.Putniòð. «Ar bûdu uz baznîcu».
Nacionâlâ teâtra izrâde.
14.35 «Latvijas vçsture». Demokrâtiskais un
autoritârais reþîms Latvijas Republikâ
20.-30.gados. 2.daïa.
15.05 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
15.35 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.15 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 7.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Ârsts un zinâtnieks V.Pîrâgs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa.
«Dillî Dallî Perpendikula valstîbâ».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 5.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Mis Mârpla». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 1.sçrija Nulles punktâ.
22.55 Stratçìiskâs sacensîbas uzòçmumiem S-2.
0.30 Nakts ziòas.
0.35 «Netâlu no paradîzes». Francijas, Spânijas
un Kanâdas romantiska komçdija.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».
14.30 «Vidusâzijas ceïojums». 1. un 2.daïa.
14.55 Baltijas lîgas finâls futbolâ. Tieðraide.
17.00 «Tavs auto».
17.30 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 1.sçrija.
18.00 Hard Fi koncerts Londonâ.
18.30 «Mâtes un meitas». Vâcijas komçdija.
20.05 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.35 «Strana.LV» (krievu val.).
21.05 Krievu estrâdes zvaigþòu koncerts LNO
(krievu val.).
22.40 «Bikini meitenes». 20.sçrija.
23.10 «Seksa faili». Ìîmetne.
0.40 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.20 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 28.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 107.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.35 «Briesmoòu brigâde».
Fantâzijas piedzîvojumu komçdija.
12.20 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
14.50 «Gada cilvçks». ASV traìikomçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 7.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 99.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis».
21.10 «Latvijas princese».
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22.10 «Penelope». Lielbritânijas un
ASV romantiska fantâzijas komçdija.
0.15 «Zuduðie puiði». ASV komisks trilleris.
2.05 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 2.sçrija.
3.45 «Hanibâls. Sâkums». Lielbritânijas,
Èehijas, Francijas un Itâlijas trilleris.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 18.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Krâmers pret Krâmeri». ASV drâma.
12.10 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.10 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.50 «Beverlihilsas policists 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.
17.55 «Beverlihilsas lauíi». ASV komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Herkuless».
ASV animâcijas filma ìimenei.
22.45 «Pretçjais dzimums». ASV komçdija.
0.45 «Sapòu krustceles».
ASV muzikâla mistikas filma.
2.30 «Pçdçjâ patiesîba». Drâma.
4.10 «Medikopters». Seriâls. 40.sçrija.
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 19.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Beslana» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Priekðnieka kungs» (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 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kïûdu komçdija» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 26.oktobris
LTV 1
7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»

9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 372. un 373.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Puika». Rîgas kinostudijas mâkslas
filma. 1977.g.
15.00 «Ragainîtis, Mûziks un Bubesîte».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.05 «Kurp dodies?»
15.35 «Juniors TV».
16.05 Latvijai – 90. «Slepenie arhîvi».
17.30 Latvijai – 90. «Vienaudþi».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Gaujas, Starta,
Tçraudlietuves iela.
19.00 «Province».
19.30 Pirmizrâde LTV1. «Minox leìenda».
Dokumentâla filma. 2007.g.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Aveòu vîns».
Rîgas kinostudijas detektîvfilma.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks».*
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 6.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «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 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.
13.45 «Nolaupîðana okeânâ». Piedzîvojumu filma.
15.10 SeMS piedâvâ... The Police.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Otra dzîve». ASV trilleris.
18.05 «Mâtes instinkts plçsoòâ».
Dokumentâla filma.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 6.sçrija.
20.45 «Neds Kellijs». Austrâlijas, Lielbritânijas
un Francijas biogrâfiska drâma.

22.40 «Krçjums... saldais».
23.10 «Çnu èuksti». Seriâls. 22.(noslçguma) sçrija.
23.55 «TV motors».*
0.25 «NBA apskats».*
0.55 «Bikini meitenes». 21.sçrija.

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
8.30 «Dþima dçï». ASV komçdijseriâls. 108.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Vissliktâkais, kas var bût» Kriminâlkomçdija.
12.35 «Latvijas princese».
13.35 «Amulets 8». ASV seriâls. 16.sçrija.
14.30 «Soda mçrs». LNT dokumentâla filma.
15.25 Dþ.Èana filmas. «Policijas stâsts».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 8.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 100.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2».
23.30 «Nikita». ASV seriâls. 20.sçrija.
0.30 «Intervija ar vampîru 2». Šausmu filma.
2.35 «Penelope». Romantiska fantâzijas komçdija.
4.35 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 8.sçrija.
5.30 «Holivudas lutekïi».

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». Seriâls. 20.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 23.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Beverlihilsas lauíi». ASV komçdija.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2». ASV seriâls.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 198.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»*
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 8.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
14.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 7.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Koru kari. Ðovs. Tieðraide.
23.00 «Bez apdoma». ASV trilleris.
1.00 «Brîvîbas cena». ASV trilleris. 1984.g.
3.05 «Slepkavîbu kalendârs». Mâkslas filma.
4.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
14.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.)*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).

14.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.). Seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

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

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

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

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

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

7. Jaunbūve, Augstkalnes ielā 30; platība
120 kv.m. 4-istabas, pabeigti iekšdarbi.
Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 600
kv.m. Ls 108 000.-

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

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

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

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

14. Plostu ielā 2, 1938.gadā celta māja,
platība 52.2 kv.m. 3-istabas, krāsns apkure.
Jaunbūve, platība 167 kv.m. Izeja uz Svētes
upi. Zemes platība 946 kv.m. Cena: 54 000./VAI MAINA pret dzīvokļiem, vasarnīcu, zemi
utt., (ar piemaksu).

15. Māja vasarnīcu rajonā D/s „Viesturi
RAF”, 52 kv.m., akas ūdens, wc iekša,
kanalizācija, „Jotul” krāsniņa. Šķūnis.
Žogs. Zeme 680 kv.m. Ls 19 000.-

16. Jaunbūve, Rogu ceļā, 3-ist., (izolētas), 81
kv.m. pabeigti mājas iekšdarbi. Ūdens-spice, kanalizācija vietēja-BIO, apkure-cietā kurināma katls
(paralēli elektriskā). Bruģis, žogs. Nojume a/m
novietošanai. zeme 600 kv.m. Ls 65 000.-

17. Komercobjekts Dobeles ielā 42, ar platību
240 kv.m. pēc remonta, baltā apdare. Komunikācijas: ūdens, kanalizācija un apkure-pilsētas.
Ls 120 000.-/VAI IZĪRĒ LVL 3.50.-/KV.M.+PVN/

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

6. Jaunbūve, Vītoliņos, platība 208 kv.m. 5-ist.,
halle apvienota ar virtuvi, divi sanmezgli, pabeigti
mājas iekšdarbi, pirmais stāvs apsildāmās grīdas.
Elektrība 380V, pilsētas ūdens, kanalizācija un
apkure vietējā. Uz teritorijas dīķis. Netālu pilsētas
a/b pietura. Zeme 1500 kv.m. Ls 118 000.-

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

Ceturtdiena, 2008. gada 16. oktobris

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

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Eiro remonts. Ls 50 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure. Ls 65 000.• Zemgales pr. 6; 1/2, 70 kv.m. izolētas istabas. Ls 39 000.1.istabas:
• Stacijas ielā 5b, 4/4, 17 kv.m. Ls 6 900.• Aspazijas ielā 23; 3/5; 34 kv.m. koka PVC, koka durvis. Ls 22 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 23 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 33.9 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Lodžija. Ls 22 000.• Tērvetes ielā 90, 3/5; 34 kv.m. PVC logi, labā stāvoklī. Ls 16 900.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi. Ls 20 000.• Atmodas ielā 98; 2/5; 38.6 kv.m. Lodžija. Ls 16 800.• P.Lejiņa 9, 5/5; 37.8 kv.m. PVC logi, virtuves iekārta. Ls 19 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 20 000.• Neretas ielā 10; 1/5; 34.7 kv.m. lodžija. Ls 13 900.• Āne, Celtnieku ielā 9; 3/5; 39 kv.m. virtuve, liela lodžija. Ls 17 000.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. PVC logi; lodžija. Ls 35 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.2 kv.m. PVC logi, lodžija. Ls 28 000.• Āne, Celtnieku iela 7; 3/5; 51.8 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 21 000.• Lidotāju ielā 1; 5/5; 46.2 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, dz/durvis. Ls 26 500.• Egas ielā 16; 2/3; 45.4 kv.m., izolētas istabas. Labā stāvoklī. Ls 32 000.• Asteru ielā 4, 5/5; 56.2 kv.m. PVC logi, izolētas istabas. Lodžija. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 37 000.• Kr.Barona 3; 4/5; 42 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 32 000.• Lielā ielā 25; 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 27 500.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 35 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m. izolētas istabas. Ls 27 500.• Pasta ielā 33; 1/4; 42.9 kv.m. Staļina laika māja .Ls 29 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 36 000.• Pasta ielā 34; 11/12; 2-ist., 56.6 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 38 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 47 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Liela lodžija. Ls 38 000.• Satiksmes ielā 49, 5/5; 50.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 29 000.• Satiksmes ielā 35A; 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 43 000.• Vecais ceļš 32; 8/9; 49 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, balkons. Ls 29 000.-

• Pērnavas ielā 2, 7/9, 50 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, lodžija. Ls 32 000.• Loka maģistrāle 23; 1/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas. Ls 26 000.• Loka maģistrāle 7; 6/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas, balkons. Ls 29 000
• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Liela lodžija. Ls 36 000.• Garozas ielā 36; 3/5; 45.7 kv.m., izolētas istabas, eiro remonts. Ls 31 000.• Jelgavā, Kārniņi 18, 2/2; 45.6 kv.m. PVC logi, nomainīta santehnika,
jauni radiatori, boilers. Zeme 456 kv.m. šķūnis. Ls 25 000.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas. Lodžija. Ls 45 000.• Lielā ielā 30; 3/5; platība 55 kv.m. Ls 34 300.• Lielā ielā 36; 3/5; 55 kv.m. veikts remonts. Ls 39 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 49 600.• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 46 000.• Pērnavas ielā 6, 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000.–
• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 39 000.• Rīgas ielā 55 (RAFa masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. Balkons. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. pilnībā mēbelēts. Lodžija. Ls 45 000.• Vecais ceļš 32, 7/9, 60.2 kv.m. Balkons. Ls 32 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas, lodžijas. Ls 43 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. Mājā gāzes apkure. Ls 39 000.• Olainē, Zemgaļu ielā, 1/5; 60 kv.m. ķieģeļu māja.
Ls 39 000.-/VAI MAINA PRET 1-IST., JELGAVĀ/
• Māras ielā 4, 5/5, 76.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000.• Ozolnieki, Rīgas iela 20c; 1/3; 74 kv.m. remonts. Ls 67 000.4-istabas
• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas.
Sākumcena 38 000 Ls
• Ganību iela 62, 5/9, 75.4 kv.m. Ls 31 000.• Atmodas ielā 80, 2/5, 75 kv.m. Lodžija. Ls 37 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

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

MĀJAS:

• Pumpura ielā 35, platība 80 kv.m. 3-ist., Zeme 600 kv.m. Ls 70 000.• Sieramuižas ielā 14, platība 80 kv.m. 3-ist., Zeme 600 kv.m. Ls 72 000.• D/s „Atpūta”, platība 240 kv.m. 5-istZeme 739 kv.m. Ls 20 000.• Filozofu ielā 30, platība 59.8 kv.m. 3-istabas. Zeme 600 kv.m. Ls 24 000.• Zirgu ielā 22, (pusmāja), 2/2, 55.3 kv.m. Zeme 1032 kv.m. Ls 19 000.-

VASARNĪCAS:

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

KOMERCOBJEKTI:

• Jelgavas raj., platība 553 kv.m. Stratēģiski laba vieta komercdarbībai,
starp Jelgavu un Dobeli. Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.• Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, Uz teritorijas: Darbnīca:781 kv.m.
Kokzāģētava: 662.3 kv.m. Noliktava: 451.2 kv.m. Ls 355 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 3500 kv.m. Atmodas ielā 102A. Ls 69.-/kv.m.
• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Ls 60.-/kv.m.
• 5 300 kv.m; Savienības ielā 6. Ls 35./kv.m./
• (1.5 ha un 1.9 Ha) Ziediņu ceļš. Cena Ls 10./-kv.m.

Zeme:

• Loka maģistrāle, platības no 1100 līdz 2100 kv.m. Individuāls pievads:
gāze, pilsētas ūdens, kanalizācija, elektrība un „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš. Visam ciematam pieslēgta
lietus kanalizācija; drenāža. Ielas apgaismojums. Ls 50.-/kv.m.
• 600 kv.m. „Viesturi RAF”. Blakus ezers. Ls 5 000.• 710 kv.m. „Mežvidi”, Nr. 114. Ls 5 000.• 610 kv.m. Brankās, Lapu ceļā. Elektrība. Ls 900.• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Ls 26 000.• 1043 kv.m. 5.līnija. Ls 11.-/kv.m.
• no 1400 kv.m. līdz 2038 kv.m. 6.līnijā. Cenas: no Ls 15.-/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.
• 1.10 ha Dobeles raj., Bērzes pag., „Ķepiņas”. Elektrība. Ls 6 500.• 1.3 Ha Glūdas pag., saimn., „Maigas”, elektrība. Ls 0.70.- /kv.m.
• 2.1 Ha, Līvbērzes pag., „Bērzītes”. Elektrība (blakus). Ls 1.50.-/kv.m.
• 10.92 Ha, Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ls 25 000.-

Atvērts jauns veikals Raiņa ielā 18,
kas piedāvā sieviešu virsdrēbes, somas,
cimdus, ādas maciņus, pulksteņus un citas
preces. Būsiet laipni gaidīti!

Pētera ielā 2

Lielajā ielā 9

Izīrē reklāmas stendus uz namu fasādēm

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 63023094

Novērtējums bez maksas

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

Pieņemam
zeltu un sudrabu

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

Izīrē tirdzniecības telpu Jelgavā, Lielā
ielā 30, 75 kv.m. Ls 7.-/kv.m.+PVN

Izīrē mikroautobusu,
20 Ls/dienā vai
400 Ls/mēnesī
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«Ķiņķēziņu» dēļ var draudēt tiesa
«Pašvaldības policisti vispār
neliekas ne zinis par manām
sūdzībām – es viņiem rādu pārkāpumu un pie reizes arī pašvaldības saistošos noteikumus,
kas pārkāpti, bet viņi vienalga
nereaģē,» sašutis par likumsargu
bezdarbību ir Harijs Kanbergs un
«Jelgavas Vēstnesim» rāda sūdzību, kas septembra vidū iesniegta
Pašvaldības policijā. Viņš lūdz
arī redakcijai iesaistīties viņa
problēmu risināšanā.
«Dzīvoju Tulpju ielā 7, un, jo
dienas, jo dzīvošana tur ir neizturamāka, jo kaimiņi ir vienkārši
neaudzināti,» tā pensionārs,
rādot fotokartītes. Tajās redzama mājas siena, kurai uzzīmēta
krāsaina acs, kā arī sēta ar dažādiem «ķiņķēziņiem». «Tas viss ir
kaimiņa teritorijā, līdz ar to no
manas mājas paveras neestētisks
skats! Taču it kā ar to vien būtu
par maz – kaimiņš pasaka, ka tas

uzzīmētais ķēms esmu es! Arī par
šo starpgadījumu vērsos pie policistiem, bet viņu vienīgā atbilde
ir: «Sūdziet kaimiņu tiesā!»,»
stāsta kungs.
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka palīdze juridiskajos
jautājumos un sabiedriskajās attiecībās Inga Badune apliecina, ka
iestāde H.Kanberga iesniegumu
par minēto faktu ir saņēmusi.
«Pašlaik tas tiek izskatīts, pamatojoties uz «Iesniegumu likuma»
5. panta 3. daļu. Tajā minēts,
ka iestāde atbildi pēc būtības
sniedz saprātīgā termiņā, ņemot
vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet
ne vēlāk kā viena mēneša laikā
no iesnieguma saņemšanas, ja
likumā nav noteikts citādi,»
I.Badune arī atgādina, ka personas tiesības uz īpašumu aizsargā
LR Satversme.

Luksofors
krustojumā būs
«No rītiem izbraukt no Atmodas ielas uz Dobeles šoseju
Dobeles virzienā ir ļoti apgrūtinoši. Tas tādēļ, ka šis ir ļoti
populārs smago automašīnu
kustības virziens, turklāt no
Dobeles puses pilsētas centra
virzienā ir ļoti liela satiksmes
plūsma,» «Jelgavas Vēstnesim» klāsta jelgavniece Aija,
lūdzot noskaidrot, vai netiek
apsvērta iespēja šajā krustojumā izvietot luksoforu.
Saskaņā ar projektu jau
nākamajā gadā Atmodas ielas
un Dobeles šosejas krustojumā satiksmes organizāciju
nodrošinās luksofors. «Ir
izstrādāts projekts «Lielās

Iznomā aprīkotus
vieglos taksometrus
pasažieru pārvadāšanai.
Sīkāku informāciju var uzzināt
Jelgavā, Meiju ceļā 62,
Pārvadājumu nodaļā,
vai pa tālruni 63045937.

Kredīti

• pensionāriem
• Invalīdiem
Zemgales
Finanšu Fonds
Jelgava,
Raiņa iela 20 - 203 kab.
Tālrunis 63020404; 29713048

Risinot situāciju par kaimiņmājas apzīmēto sienu, viņa norāda:
«Jelgavas saistošajos noteikumos
Nr. 82 noteikts: «Izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus
vizuālās informācijas materiālus
izvieto atbilstoši Jelgavas domes
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par reklāmu izvietošanu un noformējumu, saskaņā ar
pašvaldībā akceptētu projektu»,
bet diez vai minētajā gadījumā
zīmējumu uz kāda privātīpašuma varētu definēt kā reklāmu,
kam būtu nepieciešama atļauja.»
Turklāt, taujāta, vai noteikumos
ir norādīts, ko un kā drīkst vai nedrīkst zīmēt uz sava privātā žoga,
viņa norāda uz tā saucamajiem
grafiti vai citiem līdzīgiem zīmējumiem, ko jaunieši zīmē, kur
pagadās. «Taču tad šie jaunieši ir
saucami pie kriminālatbildības
par mantas tīšu bojāšanu,» tā
I.Badune.

Apskatot šo jautājumu no cita
aspekta, kad persona minētos
zīmējumus uztver kā cieņas un
goda aizskārumu, viņa norāda,
ka persona pati var vērsties tiesā
ar prasības pieteikumu.
Tiesa gan – pensionārs savā
sūdzībā arī norāda: «Tiesu, kas
saistīta ar morālo kaitējumu,
goda un cieņas aizskaršanu un
par neslavas celšanu, naudas
trūkuma dēļ uz nenoteiktu laiku
atlieku.»
Jāpiebilst, ka Jelgavas Pašvaldības policijā diennaktī tiek
saņemts vismaz viens izsaukums uz kaimiņu konfliktu.
«To iemesli ir dažādi: sākot
no tādiem, ka vienam nepatīk,
ka kaimiņš tur mājdzīvniekus,
trokšņo vai lieto alkoholu, līdz
pat tādiem, ka kaimiņš kaut ko
zīmē uz sienas,» norāda priekšnieka vietniece.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Zīme izvietota saskaņoti

ielas posma rekonstrukcija
no Dambja ielas līdz Māras
ielai un Dobeles šosejas posma rekonstrukcija no Māras
i e l a s l ī d z At m o d a s i e l a i » .
Projekta realizācijas 1. kārta
– «Dobeles šosejas posms no
Satiksmes ielas līdz Atmodas
ielai» – ir ieplānota 2009.
gadā,» skaidro pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļ
čūns, papildinot, ka rekonstrukcijas gaitā arī lasītājas
minētais Atmodas ielas un
Dobeles šosejas krustojums
tiks izbūvēts kā regulējams
ar luksoforu objektiem.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

«Vēlos lūgt palīdzību «Jelgavas
Vēstnesim» noskaidrot, kas notiek
Pulkveža O.Kalpaka ielas 5. mājas
pagalmā. Vienu vakaru novietoju
auto savas mājas pagalmā turpat,
kur līdz šim. Skatos – tur uzlikta
zīme, kas liedz apstāties un stāvēt,
ar papildzīmi, kas informē, ka 10
metrus uz vienu un otru pusi auto
drīkst novietot tikai auto īpašnieki
ar šīs mājas atļaujām. Ņemot vērā,
ka esmu šīs mājas iedzīvotājs,
atstāju savu automašīnu, taču
pēc brīža mājas vecākais izsauca
policiju, kas man izrakstīja soda
kvīti par stāvēšanu pie savas mājas! Kāpēc mājas vecākais izsauca
policiju, ja viņš zina, ka es šajā
mājā dzīvoju, un kāpēc vispār šis
aizliegums nepieciešams mājas
pagalmā?» laikrakstam vaicā
Pulkveža O.Kalpaka ielas 5. mājas
iedzīvotājs Pēteris Alekss.

www.jelgavasvestnesis.lv

Pulkveža O.Kalpaka ielas 5
mājas vecākais Vasilijs Kovtuns
«Jelgavas Vēstnesim» paskaidroja,
ka jau laikus kāpņu telpā izvietots
paziņojums, lai visi mājas iedzīvotāji obligāti ierodas uz mājas kopsapulci, kurā tad arī tika apspriests
šis zīmes uzstādīšanas jautājums.
Uz sapulci neieradās divu dzīvokļu
īpašnieki, tostarp Pēteris, kuram
tagad ir pretenzijas. Pārējie nolēma, ka zīme ir jāuzstāda, jo nereti

iedzīvotājiem nav bijis kur novietot
savu auto – pagalmā automašīnas
likuši blakus esošā veikala un
bērnudārza apmeklētāji. «Pēc
lēmuma uzrakstīju iesniegumu
aģentūrai «Pilsētsaimniecība»,
savācu mājas iedzīvotāju parakstus, parakstījās arī Pēteris, un
veicu visas pārējās saskaņošanas,
lai zīme te tiktu uzstādīta. Dienu
pirms zīmes uzstādīšanas viņam
jautāju, vai ir vajadzīga caurlaide,
jo rīt tiks uzstādīta zīme. Viņš
atbildēja, ka viņam šī caurlaide
nav nepieciešama un arī par policijas sodiem viņš nesatraucoties.
Pārējie mājas iedzīvotāji, kuriem
caurlaides bija nepieciešamas, tās
jau bija saņēmuši. Es taču nevaru
iegaumēt visus auto, kas atrodas
pagalmā, tāpēc arī izsaucu policiju,
ja reiz zīme norāda, ka šeit var stāvēt tikai ar šīs mājas caurlaidēm.
Normāli būtu, ja viņš novietotu
savu auto kur citur un ienāktu
pēc caurlaides, taču nē! Līdz ar to
viņam pēc likuma pienākas sods.
Tagad jau šo jautājumu esam
atrisinājuši – viņš arī ir saņēmis
caurlaidi, tomēr nepārtraukti nāk
pie manis un draud, ka sūdzēšot
mani tiesā,» tā mājas vecākais.
Mājas vecākais lūdz iedzīvotājiem savu automašīnu logos
vienmēr ievietot caurlaides.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Kultūras pasākumi
 18. oktobrī pulksten 17
– koncerts «Rudens danči».
Piedalās TDA «Gatve» (Rīga), TDA
«Kursa» (Saldus), JDK «Pūpolītis»
(Lielvārde), JDK «Ūsiņš» (Salaspils), TDA «Lielupe», TDA
«Kalve», TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cenas – Ls 1; 0,50
(kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 17
– koncerts «Ar Ukrainu sirdī».
Piedalās Ukrainas akadēmiskais
etnogrāfiskais folkloras ansamblis «Kaļina» un ansamblis «Kazackie Zabavi». Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 17
– literārās lasīšanas vakars
«Baltkrievu rakstnieku daiļrade
varavīksnes krāsās», kas veltīts
baltkrievu rakstnieka Vincenta
Dunina-Marcinkeviča 200 gadu
jubilejai (Sabiedrības integrācijas
birojā Pulkveža Brieža ielā 26).
 22. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde E.Sniedze
«Līdz pavasarim». Biļešu cenas
– Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18
– Baltkrievu kultūras nedēļas
noslēguma koncerts. Uzstāsies
Ventspils baltkrievu biedrības
«Spadčinka» ansamblis
«Žuravinka» un Jelgavas pilsētas
un rajona baltkrievu biedrības
«Ļanok» ansamblis. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas 2. pamatskolas
aktu zālē).
 24. oktobrī pulksten 17
– Noras Bumbieres fonda rīkotā
dziedātāju konkursa fināls.
Piedalās fināla laureāti, deju studija «Intriga» un latviešu estrādes
zvaigznes (kultūras namā).
		

Izstādes

 24. oktobrī pulksten 16
– Aivas Rogas un Jura Zēberga
fotostāsta ar pievienoto vērtību
«Putekļu diriģente» – putekļiem
klāt simfonija jaunās skaņās
– atklāšanas svētki. Teatralizēts
stāsts par mākslinieka radošo
procesu no idejas līdz mākslas
darbam (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. oktobrim – Baltkrievu kultūras nedēļas izstāde
«Baltkrievu gars Latvijā» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 9. novembrim – ukraiņu
mākslinieku gleznu izstāde
«Tradīciju mantinieki» jeb «Levkasa pasaule». Levkass – īpaša
ikonu gleznošanas tehnoloģija
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 14. novembrim – ukraiņu
hologrammu izstāde «Skitu zelts»
(Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā).

Sporta pasākumi
 17. oktobrī pulksten 12 – Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes
peldēšanā (LLU baseinā).
 17. oktobrī pulksten 19.30
– Latvijas basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Cēsis»
– «Zemgale/Juniors» (Cēsīs).
 18. oktobrī pulksten 17
– SEB Baltijas basketbola līgas
Izaicinājuma kauss BK «Zemgale»
– «Alytus» (Lietuva) (Jelgavas
Sporta hallē).
 19. oktobrī pulksten 16
– orientēšanās kluba «Alnis»
čempionāts (Klīvē «Dišupos»).
 19. oktobrī – «Swedbank»
Jaunatnes basketbola līgas čempionāts (meitenes) (Jelgavas
Sporta hallē).
 22. oktobrī pulksten 19
– Latvijas Basketbola līgas 1.
divīzijas čempionāts «Zemgale»
– «Gulbene» (Jelgavas Sporta
hallē).
 23. oktobrī pulksten 19.30
– Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Barons/Rīdzene»
(Jelgavas Sporta hallē).

cilvēks
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«Es neesmu scenogrāfe,
es tikai veidoju dekorācijas»
 Ritma Gaidamoviča

tuves vienmēr jādabū baznīcas
dvēsele,» skaidro māksliniece.

Viņas vienīgais trumpis, pirms 33 gadiem
sākot strādāt Jelgavas
kultūras namā, esot bijis glīts rokraksts, kas
nereti rotāja Ādolfa
Alunāna teātra un citu
pasākumu afišas, bet
tagad jau viņas pūrā
glabājas neskaitāmas
skaistas lielās skatuves dekorācijas, kurās
centusies ielikt savu
dvēseli, – tā īsumā varētu raksturot kultūras
nama «Rota» un Jelgavas kultūras nama
mākslinieci dekoratori
Annu Ziemeli.

Gandarījums, ja par to
pateikts vienkāršs paldies

«Es neesmu scenogrāfe, ko
jūs, tas tā diži skan, es tikai
veidoju dekorācijas, un kaut kas
mani tajā visā aizrauj. Kad pirmo reizi atnācu strādāt uz Jel- «Ja ir sanācis, tad jau tāds gandarījums ir. Jāsaka gan, ka lielāks prieks ir tad, ja par to pateikts
Foto: Ivars Veiliņš
gavas kultūras namu jeb, kā es vienkāršs paldies,» tā Anna Ziemele.
to dēvēju, lielo namu, es mācēju pašmācības ceļā, daudz aizguvu- ķerties. «Ja neesmu omā, vispār procesā rodas atkal un atkal,»
tikai skaisti rakstīt, taču ar lai- si kursos – kamēr citi dzīvojuši, nestrādāju, neskatoties uz to, ka tā māksliniece.
ku pašas spēkiem iemācījos visu pārkopēdami gudrības no grā- darbs jāpabeidz noteiktā termi«Katrai skatuvei ir svarīgs tās
to, ko māku tagad, jo mani tas matām, A.Ziemele pa to laiku ņā. Tieši tālab man patīk darbus ietērps, vārds, ko uz tās pasaka,
interesēja. Jau sen strādāju kul- «štukojusi», kā to var dabūt ga- sākt savlaicīgi, lai ierēķinātu šīs un gaisma. Ja tas viss saiet, tad
tūras namā «Rota» un tur ilgus tavu. «Gāju pie māksliniekiem nelabās dienas,» ar smaidu saka ir labi, tad arī es jūtos daudz
gadus veidoju dažādas dekorā- ar neskaitāmiem jautājumiem, māksliniece.
mierīgāka. Katru reizi, kad
cijas, bet lielajā namā viss tā pa prasīju, kā to var dabūt, kā to
«Jau gadu iepriekš zināju, darbs padarīts, tas aiziet pagātīstam sākās, kad Lolita Truksne izdarīt. Spilgti atceros Freiberga ka dekorēšu skatuvi pareiz- nē, tiek nolikts, un dzīve sākas
pirms trim gadiem palūdza nedēļu ilgās nodarbības par ska- ticīgo Ziemassvētkiem, tāpēc no jauna,» tā māksliniece.
noformēt labdarības koncerta tuves noformēšanu: kā uz skatu- vairākkārt savā prātā esmu
skatuvi, kuram viņa gatavoja ves tikai maisu var uzlikt un tas savandījusi skatuvi krustu šķēr- Svarīgi iesākt,
scenāriju. Tam ķēros klāt ar lie- skaisti izskatīsies, kā ar papīru su – nonesusi zemē mākoņus, pārējais pats veidojas
lām bailēm – ko gan lai dara ar strādāt, jo tas labi gaismojas. No zvaigznes, uzliekusi kokus un
Dekorāciju veidošana A.Zie
tik lielu skatuvi?! Tad ieraudzīju tiem laikiem man papīrs dikti sākusi šķirot: nē, tas neder, tas melei jau esot kļuvis par dzīveslaukā skaistus pūpolus, sāku mīļš palicis. Un kaut kā iemācī- arī ne... Bet pēc dažām dienām veidu. «Vakaros eju gulēt un dono papīra griezt sīkas lapiņas, jos,» skaidro dekoratore. Gudrī- jau atkal krāmēju visu atpakaļ māju, kur ko likt, no rīta pamossalīmēju, sakāru
bas aizgūtas arī un domāju, kādus atbilstošus to- tos ar jaunām idejām un citām
un tad uzticējos
no mākslinieka ņus piemērot, bet gala idejas vēl domām. Gadās, ka visu krustu
«
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u
gaismotājam,
E d v ī n a K a l - nav. Darbos izmantoju arī idejas, šķērsu esmu izprātojusi, nonāmums izdevās,»
omā, vispār ne nenieka, kurš kas aizgūtas no grāmatām, taču kusi pie gala varianta, bet vienu
tā A.Ziemele.
bla- tām pielieku savu interpretāci- rītu pamostos ar citu domu: taisi
strādāju, neska strādājis
Tam sekojušas
kus darbnīcā. ju,» par darba procesu stāsta šitā! Gadās jau arī, ka naktī jālec
neskaitāmas deaugšā un jāuzskicē kaut kas,»
toties uz to, ka «Redzēju, cik māksliniece.
korācijas deju
rūpīgi viņš pie
atzīst A.Ziemele. Galvenais visā
darbs jāpabeidz saviem darbiem «Ar paveikto esmu
kolektīva «Dižesot ielikt ko savu, nevis kopēt no
dancis» koncerstrādā, kā pats apmierināta labi
grāmatām, plakātiem. «Svarīgi ir
noteiktā
termi
tiem, scenogrāsaviem spēkiem ja dažas minūtes»
iesākt, pārējais jau pats no sevis
fija pareizticīgo
ņā.»
visu veido, šuj,
«Vienmēr, kad kaut ko lielu veidojas,» tā māksliniece.
Ziemassvētku
līmē. Pie viņa uztaisu, skatos no malas un
«Katru darbu cenšos jau laikoncertam, fesnoskatījos un iemācījos, kā dar- domāju, vai tiešām to esmu cīgi saskaņot, jo var gadīties, ka
tivālam «Lieldienu zvans» un bā ielikt savu dvēseli, kā darbu veidojusi es, vai tiešām varu mans uztaisītais nemaz neder.
citiem. Sadarbība dekoratorei no A līdz Z izgatavot,» stāsta ko tādu paveikt, taču ar dar- Piemērs: pareizticīgo Ziemasveidojusies arī ar 4. pamatskolu. A.Ziemele.
bu esmu apmierināta labi ja svētki, kur vienmēr konsultējos
Savu reizi arī «Vēja zirdziņš» ko
dažas minūtes. Tūlīt seko ar Jeļenu Vavilovu, vai mana
palūdzot.
Ar dusmām pie darba
kritizēšana: to vajadzēja tā, iecere atbilst šiem svētkiem, jo
nedrīkst ķerties
to šitā, kāpēc izdarīju šitā, ne uz koncertu var atnāk mācītājs
Pati gāja un interesējās
Galvenais – viss esot jādara savādāk. Es sevi ļoti kritizēju un pateikt, ka tas nu gan neizPar scenogrāfi A.Ziemele nav tikai tad, ja ir labs prāts, ar un pēc tam vēl ilgi mokos, skatās. Īstenībā ir grūti taisīt
mācījusies, visu viņa apguvusi dusmām pie darba nedrīkst pārdomājot kļūdas, kas darba dekorācijas ticīgajiem, jo uz skaIeva Karele, tautas deju ansambļa «Diždancis» vadītāja:
«Anniņa ir talantīga māksliniece, ar kuru vismaz reizi gadā tiekos uz skatuves «Diždanča»
gada noslēguma koncertā, jo viņa ir tā, kura
veido mūsu skatuvisko noformējumu. Šogad
viņai esam uzticējuši arī šīs sestdienas koncerta
«Rudens danči» scenogrāfiju. Ar viņu ir ļoti
viegli sastrādāties, jo Anniņas galva vienmēr
pilna neskaitāmām idejām, atliek vien pateikt,
kam tev tas vajadzīgs, un nepaiet ne minūte,
kad viņa jau izsaka savu skatījumu, kas ar laiku
tiek papildināts. Anniņa jau zina, kā tas viss
varētu izskatīties. Viņa ir tāds dabas cilvēks
– regulāri darbiem ir kaut kāda saistība ar
dabu. Piemēram, sestdienas koncertā viņa iecerējusi izmantot rudenīgas krāsainas lapas. Anniņai raksturīgi ir noformējumus veidot, izmantojot vienkāršus
materiālus, viņa ir ļoti pacietīga, jo nereti vienkāršo materiālu izmantošana
pārvēršas smalkā, kaligrāfiskā darbā, un, kad darbs gatavs, neviens nevar
pat iedomāties, no kā tas veidots un kā. Šobrīd jau esam sarunājušas, ka viņa
dekorēs skatuvi arī mūsu kolektīva 30 gadu jubilejā. Sadarbojamies ne tikai
lielajā kultūras namā – mums arī katru gadu kultūras namā «Rota» notiek
Ziemassvētku pasākumi, kuros emocijas pastiprina Anniņas veidojumi – tie
liek justies kā pasakā.»

«Ja ir sanācis, tad jau tāds
gandarījums ir. Jāsaka gan, ka
lielāks prieks ir tad, ja par to pateikts vienkāršs paldies – nauda
paliek otrā plānā.
Idejas lielākoties māksliniece
smeļas no dabas. «Daba mums
visapkārt ir tik skaista. Un
debesis... Jau no bērnības atceros, ka nogūlos zālītē, vēroju
debesis un redzēju tur visu ko
– bija man suņi, kaķi, pūkaini
lāči un daudz kas cits, arī tagad
daudz ideju turpinu aizgūt
no debesīm. Arī gadalaiki ir
noteicošie – pavasaris man ir
ļoti skaists, bet Ziemassvētki ir
mani mīļākie svētki, kad es gaidu brīnumu, arī savos darbos,»
tā A.Ziemele.

Atpūtu meklē mājas
tīrīšanā, pārkārtošanā
un veļas mazgāšanā

«Parasti šos mājas darbus
daru atvaļinājumā un tādā veidā
atpūšos no radošā procesa. Visa
māja tiek savandīta, nevajadzīgas lietas izmestas, gadās jau,
ka par daudz izmests, bet nekas.
Sakārtoju māju, notīru logus,
pielieku tīrus aizkarus, nu tā...
Tad arī lasu grāmatas, jo varu to
darīt visu cauru dienu, pamosties, paēst brokastis un atkal iet
gultā lasīt – tas man ir kā saldais
ēdiens. Nesen man uzdāvināja
grāmatu par brāļiem Kokariem,
bet es to taupu atvaļinājumam,
jo man nepatīk tikai pa vakariem izraustīti lasīt. Iedvesmu
smeļos arī vijoles spēlē, klavieru
koncertos, īpaši ap Ziemassvētkiem,» tā A.Ziemele.

Gatavojas valsts svētkiem

Māksliniecei aizmirsta jau
kompozīcija, kas rotāja kultūras namu 160. Ādolfa Alunāna
dzimšanas dienas svētkos, taču
jau sestdien A.Ziemeles veikumu varēs vērot koncertā «Rudens danči». Bet paralēli tam
A.Ziemeles prātā jau ir idejas,
kā izdekorēt kultūras namu 18.
novembra svētkos. «Jāizdomā,
kā noformēt skatuvi, lai tā iegūtu
majestātisku izskatu. Idejas ir,
bet vēl neteikšu, zinu tikai to, ka
man būs palīgi, jo viens to visu
nevar paveikt,» noslēpumaini, it
kā ieliekot daudzpunkti, nobeidz
māksliniece.

Lolita Truksne, aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste:
«Ja Annu Ziemeli pirms laika Jelgavā pazina
kā kultūras nama «Rota» mākslinieci, tad pēdējos
gados viņa ir iepazīta arī kā kultūras nama lielās
skatuves scenogrāfe. Viņa ir veidojusi brīnišķīgu
un atmiņā paliekošu skatuves ietērpu dažādiem
kultūras sarīkojumiem. Piemēram, pareizticīgo
Ziemassvētku koncertam, Jelgavas krievu biedrības «Istok» 15 gadu jubilejas sarīkojumam,
festivālam «Lieldienu zvans» Jelgavā un Rīgā,
ciešanu laika garīgās mūzikas koncertiem.
A.Ziemeles jeb, kā es vienmēr viņu saucu, Anniņas veidotais skatuves noformējums ir vienmēr
atmiņā paliekošs. Viņai piemīt spēja režisorisko
ideju realizēt skatuves ietērpā, viņas veidotā scenogrāfija ir sarīkojuma idejiskais
turpinājums. Viņa prot sadarboties ar gaismas māksliniekiem, Anniņas veidotā
scenogrāfija iegūst kustības ritmu un noskaņas atmosfēru. Viņa savas idejas iznēsā
kā māmiņa savu bērniņu. Viņa to dara lēni, ar pietāti, milzīgu atbildības sajūtu un
vienmēr uztraucas – vai vizuālais tēls iegūs tādu veidolu, kā gara acīm skatītais
un redzētais. Viņa ir klusa brīnuma radītāja, tikai tas brīnums neuzzied pēkšņi
vienā naktī, bet lēni, rimti un saskaņā ar dabas ritmiem. Viņa, manuprāt, uz šo
pasauli un dzīvi skatās ar citādām acīm – vienmēr visur saskatot lielo, neparasto,
skaisto, citiem neredzamo...»

