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Sakārtos Lielo ielu un torni
 Anna Afanasjeva

Foto: Ivars Veiliņš
Pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma komunikāciju aģentūra «Eko media» par valstī iecerētajiem
pilsētvides projektiem gatavo videomateriālu, lai to prezentētu ERAF projektiem rīkotā konferencē. Ar Jelgavas iecerēm filmēšanas grupa režisores Ilonas Brūveres vadībā iepazinās vakar.
Īstenojot otru projektu, paredzēts atjaunot Sv.Trīsvienības
baznīcas torni kā valsts nozīmes
kultūrvēsturisko pieminekli, izveidojot to par reģionālas nozīmes
tūrisma un kultūrizglītības centru. Torņa 1. stāvā iecerēts izvietot
tūrisma informācijas centru, pārējos stāvos atradīsies biroju telpas,
konferenču zāle, kafejnīca, izstāžu
zāle, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja ekspozīcijas
zāle. 10. stāvā paredzēts skatu

laukums. Ieceres izmaksas ir 1 812
600 lati, bet pašvaldības līdzfinansējums – 571 845 lati.
Abi projektu pieteikumi, kā
stāsta pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, iesniegti
ERAF projektu konkursā infrastruktūras un pakalpojumu
programmas aktivitātē, kas vērsta
uz nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšanu un līdzsvarotu valsts

attīstību. Šajā aktivitātē 17 valsts
pilsētām pēc Eiropas Komisijas
iniciatīvas paredzēti līdzekļi urbāno jeb pilsētvides attīstības
projektu īstenošanai. Jelgavai tajā
«iezīmētā» summa pašreizējā ES
struktūrfondu plānošanas posmā
ir 18 miljoni latu.
Nākamie projekti varētu būt
jaunā satiksmes terimināla izbūve
pie dzelzceļa stacijas un Atmodas
ielas izbūve no Dobeles šosejas līdz
Lapskalna ielai.

Satiksmes ierobežojumi parādes laikā

Sagaidot Latvijas 90.
dzimšanas dienu, Valsts
prezidents Valdis Zatlers
pieņemšanu rīkos arī
visos reģionos. Zemgalē
tā notiks 15. novembrī
Jelgavā ar virkni dažādu
pasākumu – plašākais
no tiem būs karaspēka parāde. Tā kā valsts
svētkiem par godu šāda
parāde pilsētā notiks
pirmo reizi, 1. novembrī paredzēts tās ģenerālmēģinājums. Abas
dienas pilsētā noteikti
būtiski satiksmes ierobežojumi – satiksme tiks
slēgta arī pār Driksas un
Lielupes tiltiem.
Karaspēka parādes ģenerālmēģinājums 1. novembrī risināsies no
pulksten 14 līdz 16, tas virzīsies
pa Lielo ielu posmā no J.Čakstes
bulvāra līdz Pasta ielai un tam
piegulošo ielu posmos. Savukārt
15. novembrī dalībnieki parādē pa
Lielo ielu dosies no Jāņa Čakstes
pieminekļa līdz Dambja ielai.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta Šurma
informē, ka valsts dzimšanas

Domes priekšsēdētāja
Amata zīme atjaunota
Pirms trim gadiem pasūtīta Jelgavas domes
priekšsēdētāja Amata
zīme jeb ķēde, kas gatavota atbilstoši pirmās, 1938. gadā oficiāli
pasniegtās, Jelgavas
pilsētas mēra Amata
ķēdes aprakstam un
mērījumiem. Darbs bijis
tehniski sarežģīti izpildāms, tādēļ tikai nupat
Amata zīme ir izveidota. Šodien Jelgavas
domes sēdē deputāti
lems par tās nolikuma
apstiprināšanu.

Valsts prezidents zemgaliešiem
pieņemšanu rīko Jelgavā
 Anna Afanasjeva
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Līdz 2013. gadam Jelgavai ir iespēja saņemt 18
miljonus latu, lai veiktu
vairāku vērienīgu projektu realizāciju. Pirmajā
posmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektu konkursā iesniegti divi projekti:
Lielās ielas un Dobeles
šosejas rekonstrukcija
posmā no Dambja līdz
Atmodas ielai, kā arī
Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa atjaunošana.
Transporta infrastruktūras projekta gaitā paredzēta Lielās ielas
posma rekonstrukcija no Dambja
ielas līdz Māras ielai un Dobeles
šosejas rekonstrukcija no Māras
ielas līdz Atmodas ielai. Šajā posmā, kā atklāj pašvaldības Projektu
vadības sektora projektu vadītāja
Iluta Černija, paredzēts izveidot
četru joslu brauktuvi, tā nodrošinot pilsētu šķērsojošās maģistrāles
Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles
šoseja vienādu brauktuvju joslu
skaitu un platumu. Tāpat plānots
atjaunot asfalta segumu, izveidot
gājēju ietves un veloceliņus, rekonstruēt ārējo apgaismojumu un
citas komunikācijas, ierīkot jaunas
sabiedriskā transporta pieturas.
Rekonstrukciju plānots paveikt
divās kārtās līdz 2010. gada beigām. Projekta kopējās izmaksas
ir 5 050 000 latu, bet pašvaldības
līdzfinansējums – 868 048 lati.

BEZMAKSAS

dienas pasākumi 15. novembrī
sāksies jau pulksten 12 ar ekumēnisko dievkalpojumu Sv.Annas
katedrālē, kurā aicināti piedalīties
visi interesenti. Pulksten 13 Valsts
prezidents un Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš noliks ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa,
bet uzreiz pēc ziedu nolikšanas
sāksies karaspēka parāde. Tajā
piedalīsies vairāk nekā 400 dalībnieki, kas pārstāvēs zemessargus,
Valsts policiju, robežsargus, jaunsargus. Tāpat parādē piedalīsies
Bruņoto spēku pūtēju orķestris,
kā arī paraugdemonstrējumus
sniegs divi Nacionālo bruņoto
spēku gaisa helikopteri un transportlidmašīna.
Savukārt stundu pirms un pēc
parādes Hercoga Jēkaba laukumā Nacionālo bruņoto spēku
Rekrutēšanas un atlases centrs
demonstrēs armijas bruņojumu.
Pulksten 14.30 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā Valsts prezidents atklās
izstādi «Ainava medaļās un grafikā», bet pulksten 17 pilsētas
kultūras namā notiks svētku koncerts Valsts prezidenta lūgtajiem
viesiem. Jelgavnieki šo koncertu
kultūras namā varēs noskatīties
18. novembrī pulksten 18.

1. novembrī no pulksten 13.30 līdz 16.30
15. novembrī no pulksten 11 līdz 15

Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta skaidro, ka Amata ķēde ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības augstākās
amatpersonas simboliska amata
zīme – simbols, kas atspoguļo
tās vēsturi. Amata zīmi kā goda
un varas simbolu ir tiesīgs lietot
Jelgavas domes priekšsēdētājs,
pildot amata pienākumus – valsts
svētku un atceres dienu pasākumos un pieņemšanās, kā arī
Jelgavas pilsētas svētku svinībās
un citos oficiālos pasākumos.
Saskaņā ar nolikumu domes
priekšsēdētājs Amatu zīmi nēsā
uz lietišķa stila tērpa.
Pirmo reizi iekšlietu ministra
uzdevumā Latvijas pilsētu savienība L.J.Ridusa sudrabkaltuvē
pasūtīja 56 pilsētu galvu Amatu
ķēdes, kas svinīgi tika pasniegtas,
atzīmējot valsts 20 gadu jubileju
– 1938. gada 15. novembrī. Kā
stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase, tolaik katra
pilsēta sava mēra Amata zīmi
gatavoja pēc pašas izvēles. Līdz
šim nav izdevies atrast Jelgavas
Amata ķēdes dizaina autora
vārdu, iespējams, ka tas ir kāds
sudrabkaltuves darbinieks. Nav
arī informācijas par to, vai ir bijis
kāds īpašs nolikums par kārtību,
kad un kur šo ķēdi lieto. Par
oriģinālās Amatu zīmes likteni
laikā no 1944. līdz 1945. gadam
nav informācijas – iespējams, tā
tika pazaudēta, varbūt pārdota.
Taču vēlāk tā nonāca kolekcionāra Gaida Graudiņa rīcībā un
kopā ar citu viņa kolekcijas daļu
ilgu laiku tika eksponēta kultūras muzejā «Dauderi». Tā kā ar
G.Graudiņu sarunas par Amata
ķēdes atdošanu vai atpirkšanu
nebija sekmīgas, 2005. gadā tika
pieņemts lēmums par jaunas
izgatavošanu, dizaina projektam
kā izejas modeli izmantojot 1938.
gada Jelgavas pilsētas galvas
Amata ķēdi. Tad arī sākās darbs

Jelgavas domes priekšsēdētāja
Amata zīme ir grezna un mākslinieciski vērtīga, tā ir oriģināls
mūsdienu lietišķās mākslas
darbs, kas šogad izgatavots
atbilstoši 1938. gada Jelgavas
pilsētas mēra Amata ķēdes aprakstam un mērījumiem. Amata
zīme izgatavota no 925. proves
apzeltīta sudraba un atbilstošas
krāsas emaljas. Tā izgatavota
vienā eksemplārā, sver 860,35
gramus un ir apzīmogota ar
Latvijas Republikas proves zīmogu.
Foto: Ivars Veiliņš
pie Amata zīmes izveides, taču
tas bijis tehniski sarežģīts, tādēļ
gatava tā tapusi tikai šogad, kas
sakrīt arī valsts 90. gadadienas
jubileju un 70 gadiem, kopš pirmās neatkarīgās Latvijas valsts
pilsētas mēram izgatavotās un
pasniegtās Amata zīmes.
Kopējās Amata ķēdes izgatavošanas izmaksas ir 4402 lati,
ieskaitot nodokļus. Paredzams,
ka pirmo reizi Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sava Amata zīmi lietos jau drīzumā gaidāmajās valsts jubilejas
svinībās.
Jāpiebilst, ka Amata zīmi lieto
arī Rīgas domes priekšsēdētājs
– viņa amata simbols tika atjaunots 2000. gadā.

Telefonakcija

Valsts dzimšanas dienas svinīgie
pasākumi turpināsies pulksten
18.30 ar V.Zatlera svinīgo pieņemšanu, uz kuru aicināti Zemgales
reģiona pašvaldību vadītāji, redzamākie uzņēmēji, pazīstamākie

kultūras un sabiedriskie darbinieki. Svētku diena noslēgsies
pulksten 21 pie kultūras nama ar
simbolisku barokālā stila uguņošanu par godu valsts dibināšanas
gadadienai.

31. oktobrī no pulksten 11 līdz 12
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju jautājumiem atbildēs
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Telefonakcijas laikā jautājumus Jelgavas mēram iespējams uzdot, zvanot pa tālruni 63048801. Savukārt līdz 31. oktobrim jūsu jautājumus
gaidīsim arī elektroniski pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.
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viedokļi
Svinot Latvijas proklamēšanas 90. gadadienu, tika
meklēti 90 talantīgi, spējīgi, domājoši, sabiedriski
aktīvi, drosmīgi bērni un
jaunieši, kuri 18. novembrī uz Nacionālā teātra
skatuves kopā ar Valsts
prezidentu Valdi Zatleru
no jauna simboliski proklamēs Latviju, vēstot tās
iedzīvotājiem nākotnes vīziju
par savu valsti. Kopumā Latvijas Institūta rīkotajā
konkursā «Latvija. Nākamie 90» saņemti 515 bērnu
un jauniešu pieteikumi no visas Latvijas – viņu vidū
arī 13 jelgavnieki. Patlaban žūrija visus iesūtītos
darbus vērtē, lai jau šonedēļ taptu zināmi tie 90
jaunieši, kas 18. novembrī kāps uz Nacionālā teātra skatuves, taču «Jelgavas Vēstnesis» līdzīgi kā
Latvijas Institūta direktors Ojārs Kalniņš uzskata:
lai arī ar projekta palīdzību tika meklēti «90 malači,
kas ikdienā un savos darbos pierādījuši savu sirdsdegsmi par Latviju, aplūkojot pieteikumus, ko esam
saņēmuši, droši varu teikt – mums Latvijā ir vismaz
515 malači». Tieši tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» šoreiz
sarunā ar vairākiem no mūsu pilsētas pieteiktajiem
jauniešiem izzina, kāda ir viņu nākotnes vīzija par
Latviju, savu pilsētu un sevi pašu.

Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris

«Kvalitātes zīmols – latvietis»
Elīna Miķelsone, Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 12. klases
audzēkne:
«Es jau savā esejā rakstīju, ka
latvietis pēc desmit gadiem – tā ir
īsta kvalitātes zīme: «Gara milzis
– latvietis». Tie ir mūsu sasniegumi ekonomikā, kultūrā, sportā un
citās jomās, kas mums ļaus būt
lepniem par sevi. Es jau šobrīd
lepojos par to, ka esmu latviete.
Es nezinu, vai katrs jūt skudriņas
pārskrienam, kad dzird Latvijas
himnu. Es jūtu.
Kādu es redzu sevi pēc desmit gadiem? Pirmām kārtām
man gribētos, lai es būtu kļuvusi
noderīga. Tā kā šobrīd mācos
komercvirziena klasē, tad likumsakarīgi, ka savu nākotni saistu
ar uzņēmējdarbību. Mans uzņēmums noteikti ir Jelgavā. Arī tādā
gadījumā, ja Rīga paver plašākas
iespējas un sola lielāku peļņu,
es to nebūtu gatava mainīt pret
savu pilsētu. Jelgavā tas īpašais
ir atmosfēra – mājas sajūta. Es

zinu, ka man kā uzņēmējai pats
svarīgākais būtu radīt tādas darba
vietas cilvēkiem, lai viņi uz darbu
nāktu ar prieku. Jā, tas droši vien
nav viegli, bet es sev noteikti to
izvirzītu par vienu no galvenajiem
mērķiem. Protams, ja es strādāju
savā pilsētā, tad viennozīmīgi man
ir būtiski, ka ne tikai pilsēta man
sniedz ieguvumus, bet arī es varu
tai dot kaut ko pretim. Viena lieta

ir uzņēmēju maksātie nodokļi, bet,
manuprāt, katram uzņēmējam
ir jājūt atbildība arī pret pilsētu,
iesaistoties tās dzīvē, attīstībā.
Tādu, lūk, es redzu savu, Jelgavas
un Latvijas nākotni. Un, ja es būšu
viena no 90 jauniešiem, tad man
noteikti nebūs kauns pēc desmit
gadiem atskatīties un novērtēt
paveikto. Nākamajos desmit gados
es neko sliktu negrasos darīt.»

«Arī strādājot ārzemēs, var celt
valsts prestižu»

«Es nekad
nepametīšu Latviju»
Gundars Caune, 4. vidusskolas absolvents, Ekonomikas un kultūras augstskolas
1. kursa students:
«Jā, es varbūt pat sākumā neaptvēru, cik tas ir nopietni – es varu
būt viens no 90 izraudzītajiem, kas
kopā ar Valsts prezidentu simboliski no jauna proklamētu Latviju.
Vau!!! Es pat nespēju iedomāties,
kādas sajūtas tas manī varētu radīt, bet noteikti justos pacilāts. Ne
tikai es, bet arī mani vecāki.
Vai es esmu Latvijas patriots?
Es pat gribētu teikt: kārtīgs
Latvijas patriots. To sajūtu visspilgtāk raksturo Dziesmu svētki
– nezinu, var jau būt, ka kādam
tas tiešām ir tikai izpriecu laiks,
bet man tā nav izklaide – tā ir
garīga vērtība. Esmu piedalījies
jau trijos Dziesmu svētkos, un tā
sajūta, kad tu dziedi lielajā kopkorī vai dejo kopā ar tūkstošiem,
ļauj būt lepnam par to, ka esmu
latvietis. Taču to tā īsti var izprast
tikai tad, ja cilvēkam ir skaidra
mūsu tautas vēsture. Jau piedaloties skautos, es izjutu milzīgu
cieņu pret latviešu strēlniekiem,
kas ar tādu drosmi cīnījās, lai
atgūtu mūsu tautas brīvību. Un,
ja es zinu, cik grūti tas ir nācis,
es apzinos, cik ļoti mums par to
jāpastāv. Nevar gaidīt, kamēr citi

Skaitļi runā

tavā vietā izcīnīs cīņu vai izdarīs
darbu – ir jāsāk ar sevi, jo mēs
taču veidojam savu valsti, savu
pilsētu. Ko es būtu gatavs darīt?
Pirmām kārtām jau es nekad
nebraukšu strādāt uz ārzemēm.
Manuprāt, tie, kas izvēlas vieglāko ceļu un labākas dzīves meklējumos dodas uz citām valstīm,
viennozīmīgi sevi nevar saukt par
Latvijas patriotiem. Es uzskatu,
ka tā ir gļēvulība. Jā, Latvijā ir ne
mazums problēmu – varbūt tas
neiet tā, kā gribētos, un šitas, bet
aizbēgšana jau nav risinājums.
Cilvēks nevar mainīt citus cilvēkus, taču var mainīt sevi. Tāpēc
es arī iesaku – uzdrošināsimies
un darīsim, jo brīžiem šķiet, ka
latviešiem pietrūkst drosmes.
Kādu es redzu sevi pēc 10 gadiem? Es būšu ieguvis augstāko
izglītību un darbošos kultūras
jomā. Lai arī šobrīd mācības
mani ir «aizvilkušas» uz Rīgu, es
skaidri zinu, ka sava pirmā darba
meklējumos noteikti visupirms
nelūkošos Rīgas virzienā. Es esmu
arī savas pilsētas patriots, un man
šķiet, ka manas zināšanas pēc
gadiem te varētu noderēt.»

Anna Beitāne, Jelgavas 6.
vidusskolas 11. klases skolniece:
«Man ļoti patīk ceļot, taču, lai
cik tas arī būtu vilinoši, vienmēr
kaut kāds spēks velk atpakaļ uz
mājām, Latviju. Jelgava jau sen
man nav vairs tikai pilsēta – tās ir
manas mājas, kur mīt mani draugi, paziņas. Tomēr savu nākotni
es vairāk iedomājos ārpus Latvijas
– es vēlos strādāt starptautisko attiecību jomā. Jā, no vienas puses,
varbūt kāds var pārmest manu
vēlmi strādāt citā valstī, taču es
uzskatu, ka tā ir būtiska atšķirība,
vai tu dodies peļņā uz ārzemēm un
lasi tur zemenes vai stādi kāpostus, bet cita lieta, ja tur ar savām
zināšanām spēj būt noderīgs savai
valstij. Manuprāt, joprojām ļoti
maz cilvēku plašajā pasaulē zina,
kas ir Latvija. Es gribu ticēt, ka
spēšu to kaut nedaudz mainīt. Mēs

neesam liela
valsts ar varas ietekmi
vai energoresursiem,
kas spētu
darīt tevi
neaizstājamu, kā tas,
piemēram,
ir Krievijas
gadījumā,
kad jau šobrīd ES praktiski ir atkarīga no
Krievijas. Taču es uzskatu, ka nav
jābūt varenam, lai tevi cienītu un
atpazītu. Manuprāt, galvenais
ir cilvēks, viņa zināšanas, prasmes, kas ļauj sasniegt ļoti daudz.
Tieši tāpēc arī nākotnē Latvijas
galvenais resurss, manuprāt, būs
izglītots cilvēks, un tad jau nav
svarīgi, vai viņš strādā Latvijā vai
ārpus tās, ja vien ar savu darbu ceļ

valsts prestižu.
Jāatzīst, ka šis konkurss un
iespēja tajā startēt man ir ļoti
nozīmīgs notikums. Ja man būs
iespēja kopā ar 90 jauniešiem 18.
novembrī stāvēt kopā ar Valsts
prezidentu un simboliski proklamēt Latviju, es jutīšos ļoti lepna
– sabiedrība uz mums taču skatīsies kā uz nākotni, un tas uzliks
arī pienākumu.»

Kad valdošo politikas
eliti nomainīs jaunieši...

Mārtiņš Rubenis, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12. klases
skolnieks:
«Klases priekšā nostājās skolotāja un lūdza mūs izvirzīt savu
kandidatūru šim konkursam.
Ziniet – lielākā klases daļa ieteica
mani... Tas vien jau ir ļoti patīkams mirklis. Es esmu dzimis
un audzis Latvijā, Jelgavā, tāpēc,
manuprāt, ir tikai loģiski, ka esmu
arī šīs valsts un pilsētas patriots.
Galvenais, ko es redzu Latvijas
nākotnes vīzijā, – esošo politisko
eliti ir nomainījuši šā brīža jaunieši, viņu galvenā īpašība ir godaprāts. Tieši tāpēc šis konkurss un
ideja mani tā fascinē – simbolisko
proklamēšanu veiks 90 jaunieši,
Sagatavoja un es varu būt viens no viņiem.
Kristīne Langenfelde Tie ir jaunieši, kas, iespējams,
Foto: Ivars Veiliņš pēc gadiem tiešām vadīs valsti.

Vai es pats to gribētu? Laikam ne
– es pēc desmit gadiem sevi redzu
darbojamies medicīnā, ārsts ar
augstāko izglītību. Zinu, zinu
– medicīnas darbinieki sūkstās
par grūtiem laikiem, bet man materiālās vērtības nav prioritāte, lai
gan, ja tā paskatās, tad arī šodien
viens labs ārsts nemaz tik trūcīgi
nedzīvo. Šobrīd es pat nesapņoju
par kādu luksus privātklīniku,
pilnīgi pieļauju, ka varētu strādāt
arī Jelgavas slimnīcā. Un kāpēc
ne, ja es varu būt noderīgs savai
pilsētai?! Man patiesi patīk Jelgava, un pēdējos gados, kopš to
vada Andris Rāviņš, tā ir teicami
attīstījusies. Pārlielupe ir mans
rajons, un paskatieties, kas tur
notiek?! Tiek būvēts Olimpiskais
centrs, 4. vidusskolas piebūve, ceļi
tiek sakārtoti. No skolas zinātnes

pulciņa devāmies ekskursijā uz
Zemgales tehnoloģisko parku – arī
tur redzētais pārsteidz: Jelgavas
uzņēmēji parāda, ka viņiem ir
potenciāls.
18. novembrī 90 jaunieši izteiks
savu vīziju par Latvijas nākotni,
un, ja es būšu viens no viņiem,
tas neapšaubāmi uzliks arī savus
pienākumus – tā būs atbildības
sajūta par to, ko esmu teicis.»

Kā jūs iekļaujaties skolas vidē (%)*

Es esmu lūdzis palīdzību no saviem klases biedriem
Starpbrīžus pavadu savu klases biedru pulkā
Es esmu konfliktējis ar saviem klases biedriem
Es ar klases biedriem pārrunāju skolas lietas
Starpbrīžus pavadu vienatnē
Klases biedri apciemoja mani, kad biju slims
Klases biedri mani ir apsaukājuši
Es paļaujos uz saviem klases biedriem
Es esmu uzticējis savus noslēpumus klases biedriem

Nekad
14
4
18
7
54
43
43
14
33

Reti
45
12
55
17
37
31
41
28
35

Vidēji bieži
27
14
15
25
5
15
9
29
16

Bieži
14
32
9
38
3
8
5
22
13

Vienmēr
1
37
3
12
1
3
2
6
3

-292
Rēzekne
* SIA «Socioloģisko pētījumu institūts»
dati, aptaujājot Latvijas jauniešus,
tostarp jelgavniekus

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
šobrīd ir
piemērotākais
laiks iegādāties
dzīvokli?
Anna
Butrima,
pārdevēja:
– Tiem, kam
būs nauda,
nopirks, taču
nemāku teikt,
vai šis ir tam
piemērotākais
laiks. Ņemot vērā šī brīža situāciju
– dārgākus komunālos pakalpojumus, maksu par ūdeni, gāzi, gan
jau arī elektrības cenu paaugstinās
–, arī dzīvokļu cenas celsies.
Alīna, mājsaimniece:
– Man šķiet, ka
dzīvokļu cenas
vēl kritīsies,
jo cilvēki nav
maksātspējīgi,
bet dzīvokļu
īpašnieki būs
spiesti savu noteikto cenu samazināt, ja to tiešām vēlēsies pārdot.
Domāju, ka vairāk dzīvokļu arī nonāks pārdošanā, jo cilvēki nevarēs
nomaksāt visus rēķinus.
Irina, audzina
bērniņu:
– Pašlaik pirkt
dzīvokli var
cilvēki, kuriem
ir tāda nauda
un iespējas
kaut ko tādu
darīt. Bet par
to, vai cenas kritīsies vai augs, nemāku teikt. Vairāk sliecos domāt,
ka cenas tomēr vēl pazemināsies
un būs lētāk.
Dzintra
Liepa,
pensionāre:
– Cenas dzīvokļiem vēl
noteikti svārstīsies. Es domāju, ka tās
drīzāk kritīs,
ko veicinās tagadējais cilvēku dzīves līmenis un līdzekļi, kurus viņi
varēs šādam mērķim izmantot.
Viss kļūst aizvien dārgāks, un cilvēkiem nepietiks naudas dzīvokļiem
– galvenais izdzīvot.
Vladimirs,
šoferis tālbraucējs:
– Redzot, kas
šobrīd notiek
Amerikā un ka
krīze klāt, dzīvokļu cenas
noteikti pazemināsies, taču pārtika, komunālie
maksājumi un citas sadzīviskas
lietas kļūs tikai dārgākas. Arī darba
vietās būs dažādas pārmaiņas,
tādēļ cilvēkiem trūks darba vietu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Ekonomiskā krīze
traucē savākt atkritumus
 Kristīne Langenfelde

Plastmasas maisiņi, pudeles, citi atkritumi un
pat vecas kurpes – šāds
skats paveras tepat pilsētas centrā veco tenisa
kortu teritorijā Krišjāņa
Barona ielā. Īpašums
pieder SIA «Prestižs»,
un tā komercdirektors
domes deputāts Ivars
Krastiņš sakās savu
īpašumu kopjam. «Nu,
nu... vēl pirms pāris dienām braucu tur garām
un neredzēju nevienu
atkritumu.»
Jau pāris gadus, kopš īpašums
pašā pilsētas centrā privatizācijas
kārtībā nonāca SIA «Prestižs» rokās, pašvaldībai nācies vairākkārt
brīdināt uzņēmēju par teritorijas
nesakārtošanu. No vienas puses,
to veic Pašvaldības policija, kuras
uzdevums ir fiksēt nesakoptas
vietas pilsētā un īpašniekus saukt
pie administratīvās atbildības, no
otras puses, – pašvaldības Būvvalde, kas kontrolē bīstamu graustu
stāvokli.
Galvenā būvinspektore Natālija
Ļubina uzsver, ka šis objekts jau
ilgstoši sagādā problēmas. «Mēs
jau vairākkārt esam to apsekojuši un brīdinājuši īpašnieku par
nepieciešamību graustu savest
kārtībā, taču neko vairāk par
solījumiem mums nav izdevies
saņemt. Nesen objektā atkārtoti
veicām pārbaudi un secinājām,
ka tā stāvoklis tikai pasliktinās
– grausts ir bīstams un nav arī nekādi norobežots. Tagad būs jālemj
par soda piemērošanu.»
Tikmēr I.Krastiņš sarunā ar
«Jelgavas Vēstnesi» uzsver, ka
īpašuma, ko viņš pats dēvē kā
«atmiņas no tenisa kortiem»,
būvi šādā stāvoklī arī 2006. gadā
privatizējis. «Tā nāca komplektā
ar vecajiem tenisa kortiem – ja
gribējām to īpašumu, bija jāņem
arī grausts,» piebilst uzņēmējs.
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Budžeta vietas pielāgos
darba tirgum
 Ritma Gaidamoviča

Kamēr valstī konceptuāli tiek plānots budžeta
vietas augstskolā turpmāk piešķirt, ņemot
vērā specialitātes pieprasījumu darba tirgū,
un katru gadu šo skaitu
pārplānot no jauna,
LLU mācību prorektors
Arnis Mugurēvičs iesaka
paanalizēt šā brīža situāciju – kāpēc studenti
neizvēlas mācīties eksaktās specialitātes.

LLU mācību prorektors
A.Mugurēvičs atzīst, ka vispirms
būtu jāsaprot, ka jebkuras pārmaiņas izglītībā ir eksperiments
ar valsts un tautas nākotni, tāpēc
nepieciešams visu pārdomāt. «Arī
šī koncepcija nopietni jāizvērtē.
Manuprāt, nevajadzētu katru
gadu pārplānot studiju un budžeta
vietu skaitu, bet domāt ilgtermiņā
un analizēt, kāpēc studenti nevēlas
mācīties eksaktajās profesijās. Manuprāt, to veicina vidējās izglītības
sistēmas reforma, kas veikta 1995.
gadā, bet tās sekas redzam šodien.
Reforma ļāva jauniešiem pašiem
izvēlēties, kurus mācību priekš«Jelgavas Vēstnesis» šādu skatu vecajos tenisa kortos fiksēja 21. oktobrī. Pašvaldības policija to
metus mācīsies – humanitāros
pašu redzējusi 16. oktobrī, taču SIA «Prestižs» komercdirektors Ivars Krastiņš pirms pāris dienām
vai eksaktos, protams, lielākā daļa
gar šo vietu esot nobraucis un nekādus atkritumus neesot pamanījis.
Foto: Ivars Veiliņš izvēlējās vieglāko ceļu – mācīties
Uz jautājumu, kāpēc īpašums situācija,» tā uzņēmējs.
ši ieklīdušus cilvēkus.
netiek savests kārtībā, I.Krastiņš
Viņš arī nav gatavs nopietnāk
Jāpiebilst, ka ekonomiskā krīze
neatlaidīgi piesauc ekonomisko norobežot bīstamo graustu, lai tas gan nebija šķērslis, lai SIA «Preskrīzi, kas neļauj attīstīt iecerēto neapdraudētu, piemēram, nejauši tižs» vienlaikus viena objekta
projektu par daudzfunkcionālas ieklīdušu bērnu vai pusaudžu dzī- pamešanai novārtā attīstītu citu
ēkas būvniecību šajā vietā. Taču vību, jo uzskata, ka nepiederošām – Martas centra būvniecību un atšķiet, ka ekonomiskā krīze neļauj personām svešā privātīpašumā vēršanu Dobeles šosejā 7. Tas tikai
ne vien biznesu attīstīt, bet arī nav ko meklēt. «Laukumam ir apliecina, ka uzņēmējam daudz
gādāt par saviem privatizētajiem sēta riņķī, bet, protams, ka tur svarīgākas ir savas ekonomiskās
īpašumiem. «Nojaukt graustu? visur var iekļūt. Es taču nevaru intereses, nevis pilsētas vides saLai sekmētu informācijas saJūs zināt, cik maksā cilvēka darba katrā vietā slēdzeni pielikt,» saka kopšana vai bērnu drošība.
biedrības attīstību Zemgalē,
stunda? Tas ir tas pats, kas būvēt I.Krastiņš.
veicinātu interneta pieejamību
jaunu objektu,» retoriski saka
Patlaban SIA «Prestižs» pārun uzlabotu iedzīvotāju datorkomercdirektors.
stāvim jāierodas gan Pašvaldības
prasmes, no 2007. gada 5. jūlija
Domājams, ka uzņēmējam, kas policijā, gan Būvvaldē, lai sniegtu
tiek īstenots Eiropas Reģionālās
iegādājas īpašumu pašā pilsētas paskaidrojumus par sava īpašuma
attīstības fonda līdzfinansēts
centrā, jau sākotnēji būtu jārē- stāvokli. Visticamāk, pēc tam SIA
projekts «Zemgale IT reģions
Iznomā aprīkotus
ķinās, ka tas prasīs uzturēšanas «Prestižs» tika saukta pie admi– sabiedrisko interneta pieejas
vieglos taksometrus
izdevumus, pirms vēl varēs sākt nistratīvās atbildības, lai gan tās pasažieru pārvadāšanai.
punktu (SIPP) izveide Zemgales
gūt peļņu. «Protams, ka ar to rēķi- īpašniekam šķiet, ka vecie tenisa
reģionā».
Sīkāku informāciju var uzzināt
nājāmies, bet pirms pāris gadiem korti K.Barona ielā ir gan sakopti,
Jelgavā, Meiju ceļā 62,
Pārvadājumu nodaļā,
Finansējuma saņēmējs ir Jelgavas
bija pavisam cita ekonomiskā gan bīstamā ēka neapdraud nejau-

humanitārajās klasēs, jo fizika, ķīmija un matemātika ir grūta, līdz
ar to arī augstskola sagatavo mazāk šādu speciālistu. Saprotams,
ka valsts vēlas atrisināt problēmas
un atrast šobrīd nepieciešamos
inženierus, taču jāsaprot, ka rezultāts jau nebūs uzreiz, tas būs
pēc vairākiem gadiem, bet darba
devējam attiecīgo speciālistu vajag šobrīd. Pašlaik neredzu valsts
ilgtermiņa tautsaimniecības attīstības plānu, tāpēc nevaram zināt,
kādus speciālistus mums vajadzēs
ilgtermiņā, – vispirms vajadzētu
izstrādāt plānu, tad domāt, kas
un kā. Mūsu studentiem šobrīd
tiek dota iespēja noslēgt trīspusēju
līgumu – students, darba devējs un
valsts. Tas paredz, ka Zemkopības
ministrija studentiem, kas studē
lauksaimniecības nozares specialitātes, sniedz materiālu atbalstu,
taču darba devējam jāgarantē
darbs šim studentam pēc studiju
beigšanas. Darba devēji sūdzas,
ka nav strādnieku, taču tajā pašā
laikā nav gatavi parakstīties par
šādām saistībām. Vienīgais pluss,
ko paredz šī koncepcija, ir tas, ka
netiks samazinātas studiju budžeta vietas pārējās programmās,» tā
A.Mugurēvičs.
Nozares, kurās plānots palielināts studiju vietu skaits, ir
dabaszinātnes, inženierzinātnes,
medicīna, vides zinātne.

Noslēdzas SIPP
izveide Zemgalē

vai pa tālruni 63045937.

dome; partneri – Aizkraukles novada dome, Bauskas pilsētas dome,
Dobeles rajona padome, Auces
pilsētas dome, Bēnes pagasta padome, Krimūnu pagasta padome,
Naudītes pagasta padome, Tērvetes
novada dome, Jelgavas rajona
padome, Jaunsvirlaukas pagasta
padome, Kalnciema pilsētas dome,
Līvbērzes pagasta padome, Svētes
pagasta padome, Valgundes novada dome, Jēkabpils rajona padome,
Variešu pagasta padome, Viesītes
pilsētas ar lauku teritoriju dome.
Tādējādi projekta aktivitātes aptver
plašu Zemgales teritoriju.
Projekta laikā 18 Zemgales pašvaldībās izveidoti 29 sabiedriskie
interneta pieejas punkti, to telpu
plānojumā paredzot darba vietas,
iekārtu izvietojumu tā, lai SIPP
vide apmeklētājiem būtu tīkama
un ērta. Visos SIPP izveidota vienota informācijas menedžmenta sistēma, nodrošinot vienotu
pieeju informācijas apstrādei un
pārraidīšanai SIPP tīklu ietvaros.
Projekta gaitā piegādāti un uzstādīti interneta kioski, datori un

cits IT aprīkojums; izstrādāta SIPP
lietotāju konsultāciju un apmācību
IKT jomā elektroniskā palīdzības
sistēma, ar kuru attālināti un interaktīvi var apgūt datorprasmes
darbam ar interneta kioskiem,
interneta pārlūkprogrammām un
«MS Office», kā arī saņemt konsultācijas elektroniski. SIPP tālākā
izmantošana un uzturēšana ir ļoti
būtiska e-pakalpojumu īstenošanas atbalstam, taču, lai iedzīvotāji
prastu izmantot e-pakalpojumus,
jārada iespējas iegūt zināšanas par
to. Elektroniskā palīdzības sistēma
perspektīvā būs izmantojama no
jebkura interneta pieejas punkta
visā Latvijā un veicinās iedzīvotāju
izpratni par e-pakalpojumu izmantošanas iespējām.
Jelgavā SIPP izvietoti Jelgavas
domē, Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC),
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, bērnu bibliotēkā
«Zinītis», Jelgavas rajona padomē,
Izglītības pārvaldes ēkā, kā arī Jelgavas poliklīnikā un slimnīcā. JRPIC
sabiedriskajā interneta pieejas punktā, paplašinot datoru un interneta
izmantošanas pieejamību, izveidotas piecas ar datoriem aprīkotas
darba vietas, kuras iedzīvotāji var
izmantot bez maksas.
Projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu
(SIPP) izveide Zemgales reģionā»
kopējās izmaksas ir 254 600 lati, no
tiem 75% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 7,5% ir valsts budžets,
savukārt pārējie līdzekļi ir pašvaldību
līdzfinansējums.
Jelgavnieki
jau novērtējuši projekta
laikā tapušo
sabiedrisko
interneta
pieejas punktu Jelgavas
reģionālajā
Pieaugušo
izglītības
centrā.
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problēma

Kauninām pirmos
pseidoinvalīdus
 Zane Auziņa

Ir pagājusi nedēļa, kopš portāls www.jelgavasvestnesis.lv «pieteicis karu» pseidoinvalīdiem – nekauņām, kas bez pamatota iemesla atstāj savu automašīnu invalīdiem paredzētajās stāvvietās. Jāteic,
viņi lielākoties nesaprata, ar kādām tiesībām kāds
vispār uzdrošinās viņiem ko jautāt un pārmest,
turklāt, izrādās, galvenokārt šie bezkauņas esot
paraugpilsoņi, kas noteikumus un likumus vispār
nepārkāpjot, bet pieķerti tajā vienīgajā reizē, kad
«kāja uz likumības robežas paslīdējusi» sarežģīto
apstākļu dēļ. Portāls www.jelgavasvestnesis.lv turpina pseidoinvalīdu tvarstīšanu un kaunināšanu.
Aicinām akcijā piedalīties ikvienu jelgavnieku, kam
nav vienalga, kas notiek pilsētā, un kam ir svarīga
cieņa vienam pret otru. Savas fotogrāfijas ar pseidoinvalīdiem lūdzam arī turpmāk sūtīt uz e-pastu:
zane.auzina@zi.jelgava.lv. Bet nu pēc kārtas par
visiem secinājumiem pēc akcijas pirmās nedēļas.
Pirmajā nedēļā esam pārliecinājušies, ka nekauņu, kas bez
pamatota iemesla novieto savas
automašīnas invalīdu transportam paredzētajās stāvvietās,
netrūkst. Tādi ir atrodami gan
darba dienas laikā, kad, loģiski,
pārkāpumu visvairāk ir pie dažādām iestādēm un pakalpojumu
sniegšanas punktiem, gan arī
pievakarēs, kad, darbalaikam
beidzoties, visi «stūrē» uz lielveikalu. Protams, visiem atrast
vietu stāvvietā nav viegli, tādēļ
jāizvēlas – nolikt mašīnu stāvvietas viņā galā, lai kājām soļotu pāri
visam laukumam, vai arī izlikties
neredzam invalīdu stāvvietas zīmi
un «noparkoties» turpat pie veikala
durvīm. Protams, ir kāds, kurš izvēlas pirmo, kaut arī lielāku piepūli
prasošo, variantu, taču netrūkst

arī nekauņu, kas «nospļaujas» par
invalīdu stāvvietām un brīvajā,
ar invalīdu zīmi rotātajā pleķī
akurāti nostājas. Tiesa, jāatzīst,
ka netrūkst arī uzņēmumu un
iestāžu, kas pie savām ēkām
invalīdiem stāvvietas nemaz
neparedz. Starp tādām minams,
piemēram, Valsts ieņēmumu
dienests, kura autostāvvietā nav
paredzēta neviena vieta to cilvēku
automašīnām, kuriem ir kustību
traucējumi – tiesa, ņemot vērā
faktu, ka arī pats Valsts ieņēmumu dienests ar savām stāvajām
trepēm cilvēkiem ar kustību
traucējumiem nav pieejams, laikam ir lieki brīnīties, ka šeit nav
arī attiecīgas stāvvietas. Bet nu
pievēršamies pirmajiem trijiem
pseidoinvalīdiem, kuri telefonsarunā pauž savu viedokli.

«Mazda 323» vadītājs vainīgs nejūtas

Nepamatoti novietojis automašīnu invalīdu stāvvietā ir rīdzinieks Gatis Gipters. Viņa automašīna «Mazda 323» ar valsts
reģistrācijas numura zīmi FO 5684 nobildēta invalīdu stāvvietā
Jelgavā, Miera ielā, pie veikala «Oāze».
– Vai Gatis Gipters?
– Nu?
– Vai jums ir invaliditāti apliecinošs dokuments?
– Nē. A kāpēc tā jautājat?
– Jūsu mašīna nobildēta invalīdu stāvvietā Jelgavā, pie veikala
«Oāze». Vēlamies noskaidrot, kādēļ izvēlējāties invalīdu stāvvietu,
ja līdzās bija daudzas tukšas vietas.
– A kurā vietā tas ir?
– Jelgavā, Miera ielā, pie veikala «Oāze».
– Nu? Un ko jūs tagad gribat?
– Vai jums ir invaliditāti apliecinošs dokuments?
– Nē, nav.
– Kāpēc tad jūs liekat mašīnu invalīdu stāvvietā? Vai bieži to
darāt?
– Nē, bieži nedaru.
– Kāpēc šajā reizē tā darījāt?
– Vai tad viņa tur ilgi stāvēja?
– Nezinu, vai ilgi, bet stāvēja. Ja apkārt daudz brīvu vietu parastā
stāvvietā, kāpēc bija jāliek invalīdiem paredzētajā?
– Tur tas krāsojums vispār nebija redzams! Es vispār nepārkāpju noteikumus. Sodus neesmu maksājis ne par ātrumu, ne
stāvēšanu, ne vēl ko!
– Kā jūs vērtējat cilvēkus, kas nepamatoti izmanto invalīdu
stāvvietas?
– Nezinu.
– Vai atzīstat, ka jūsu rīcība ir nosodāma?
– Neko es neatzīstu un ar jums vispār man nav par ko runāt!
Un vispār, to invalīdu nav tik daudz, kā viņiem sazīmētās stāvvietas!
To pateicis, Gatis noliek klausuli.

Pseidoinvalīda,
«VW Passat Variant»
īpašnieka stāsts

Portāla www.jelgavasvestnesis.lv redakcijā nonākusi 16.
oktobrī ap pulksten 15 tapusi
fotogrāfija Jāņa Čakstes bulvārī, kur akurāti abās invalīdu
transportam paredzētajās
stāvvietās «noparkotas» divas
automašīnas bez atbilstoša
pamatojuma. Tumši zaļā automašīna «VW Passat Variant»
ar valsts reģistrācijas numuru
GD 4151 pieder jelgavniekam
Vjačeslavam Poluņinam, kurš
pats ar to arī brauc. Lūk, kāda
saruna portālam izvērtās, sazvanoties ar Vjačeslavu:
– Mums ir fotogrāfija, kurā
redzama jūsu automašīna «VW
Passat Variant», kas atstāta
invalīdu stāvvietā Jāņa Čakstes bulvārī, bet logā nebija
mašīnas vadītāja invaliditāti
apstiprinošas apliecības.
– Jā, bija tāda lieta... Vajadzēja man uz piecām minūtēm
«Baltā» ieskriet. Zinu, ka tas
nav labi, bet nu tā ir pirmā un
vienīgā reize, kad ko tādu esmu
darījis! Mans aģents vienkārši
jau brauca projām, un bija svarīgi viņu «pārķert». Tur nebija
vietas. Uztaisīju apli un, ieraudzījis vienu brīvu vietu, tur arī
apstājos. Nevienam nekāda
traģēdija tāpēc nenotika!
– Bet, ja jūs pārvietotos
invalīdu ratiņos un jums vajadzētu apstāties, bet nevarētu
to izdarīt, jo jums paredzēto
vietu aizņēmis kāds jums
līdzīgs. Kā jūs justos, ko par
viņu domātu?
– Tur vēl bija vieta, kur
invalīds varēja apstāties. Protams, ja tā būtu bijusi vienīgā
vieta, es savu mašīnu tur
nebūtu nolicis... Nebija tur
brīvas vietas? Vai jūs nobildējāt arī to otru mašīnu? Nu
ko jūs tagad gribat?! Tāpēc
mani avīzē liksiet?! Vai tiešām
nav nekā jēdzīgāka, par ko
rakstīt? Nu nevajag to rakstīt
avīzē... Es vienmēr «parkojos»
vietās, kur ir atļauts, tas bija
izņēmums. Tas, ka uz piecām
minūtēm aizņēmu invalīdu
stāvvietu, nav pilsētā tā lielākā problēma. Man vispār nav
nekādu sodu, jūs esat pirmie,
kas paziņo, ka es kaut kādus
noteikumus pārkāpju.
– Varbūt tas nozīmē, ka
pirmo reizi esat pieķerts,
nevis pirmo reizi noteikumus
pārkāpjat?
– Neko tas nenozīmē, bet, ja
gribat, varu apsolīt, ka vairs
tā nedarīšu.
Tā ar solījumu, ka līdzīgi pārkāpumi vairs netikšot pieļauti,
Vjačeslavs noliek klausuli, kaut
piebilst, ka īsti vainīgs viņš
nejūtas.

Firmas vadītājs
par «Mitsubishi Pajero»
invalīdu stāvvietā
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Sola uzlabot vides
pieejamību invalīdiem
 Ritma Gaidamoviča

Ar vairāku speciālistu
un invalīdu ratiņkrēslā
piedalīšanos veikts monitorings par Jelgavas
vides pieejamību invalīdiem. Pārbaudītas trīs
bankas, divas skolas,
ledus halle, divas viesnīcas un Valsts ieņēmumu dienesta Jelgavas
nodaļa. Jāteic, ka kopumā pilsēta cilvēkam ratiņkrēslā joprojām nav
draudzīga, jo daudzviet
nav iespējams iekļūt,
bet vietās, kur par to ir
domāts, sliekšņi mēdz
būt par augstu vai pandusi par stāvu.
Monitorings veikts saskaņā ar
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
programmas 2008. – 2013. gadam rīcības plānu. Tajā piedalījās
Sociālo lietu pārvaldes speciālisti,
Sabiedrības integrācijas biroja
vadītāja Rita Vectirāne, pieaicinot
Jelgavas būvvaldes Būvinspekcijas vadītāju Natāliju Ļubinu, sertificētu vides pieejamības ekspertu
Kārli Rūbu, sieviešu invalīdu
biedrības «Zvaigzne» priekšsēdētāju Dzintru Saulkalni un invalīdu
biedrības «Ēdelveiss» priekšsēdētāju Vadimu Račiku.
Pirmā pieturvieta bija «SEB
bankas» Jelgavas filiāle. Jāteic,
ka tā invalīdiem ratiņkrēslā teju
nav pieejama vispār. Grūtības,
lai iekļūtu pa durvīm, sagādāja
jau pirmais pakāpiens – tas ir par
augstu, un ir nepieciešams cilvēks, kurš atver durvis. Nonākot
pirmajā stāvā, tālāk diemžēl ceļš
liegts, jo priekšā ir stāvas kāpnes.
Arī zvana pogas, kuru piespiežot
varētu pasaukt kādu palīgā, nav.
«SEB bankas» Zemgales reģiona
saimnieks Leonīds Birovs gan
komisijai skaidroja, ka šobrīd tiek
domāts par pacēlāju un jau norit
izpēte, kādu liftu iegādāties, tā kā
drīzumā vismaz līdz pirmajam
stāvam, kur atrodas bankomāti,
iekļūt varēs arī ratiņkrēslā.
Līdzīga situācija ir arī Jelgavas
«Norvik bankas» filiālē, kur ieiet
var tikai, uzkāpjot pa augstām
kāpnēm, taču filiāles vadītāja Gunita Maziņā informē, ka patlaban
top projekts, lai drīzumā ierīkotu
braucamo lentu un zvana pogu, ar

Nedaudz citāda izvērtās
situācija ar gaiši brūnās automašīnas «Mitsubishi Pajero»
(valsts reģistrācijas numura
zīme GU 7745) lietotāju.
Šī 2007. gadā ražotā automašīna oficiāli pieder a/s «GE
Money», bet tās turētājs ir SIA
«FK Nami». Portālam www.
jelgavasvestnesis.lv izdodas
sazināties ar Viktoru Firsovu
– firmas vadītāju jeb šefu, kā
viņš pats sevi nosauc.
– Jūsu lietošanā ir automašīna «Mitsubishi Pajero»
ar reģistrācijas numura zīmi
GU 7745. Kas brauc ar šo
mašīnu?
– A kas, kas noticis?
– Esam fiksējuši, ka šī automašīna stāv invalīdu stāvvietā. Vai mašīnas lietotājam
ir invaliditāti apliecinoši dokumenti?
– Paga, kur tā automašīna
stāv?
– 16. oktobrī ap pulksten 15
tā stāvēja Jāņa Čakstes bulvārī
invalīdu mašīnām paredzētā
stāvvietā.
– Pensionārs ar to mašīnu
braukā.
– Vai viņam ir invalīda apliecība? Varat to pārbaudīt?
– Ziniet, invalīda apliecības
viņam laikam tomēr nav.
– Kā vērtējat to, ka jūsu
firmas mašīna nepamatoti
stāv invalīdiem paredzētā
stāvvietā?
– Vakar pensionārus vadājām. Mēs nodarbojamies arī
ar sponsoru pasākumiem.
Nereti
Ražojam grūbas, miltus, pēc tikai dažus
tam tos piegādājam. Mums ir
centimazi – kilograma – iepakojumi,
metrus
un ar šitādu mašīnu vieglāk
augstāks
piebraukt.
slieksnis
– Uz kurieni tad jūs vedāt
var būt
tos miltus?
šķērslis,
– Uz veikalu.
lai cilvēks
– Tur nav nekāda veikala!
ratiņkrēs– Uz «Maximu».
lā pats
– Vietā, kur mašīna bildēta,
saviem
nav veikala.
spēkiem
– K o m p ā n i j a « B a l t a » . . . iekļūtu pa
Hmmm... Nu nezinu, kāpēc
durvīm.
tur mašīna stāv. Jā, jā, jā... nu
veda viņi uz turieni kaut kādas
grūbas... Kaut ko veda.
– Vai jūs sauksiet pie atbildības konkrēto šoferi?
– Nu, būs jāpabrīdina, ka
nevar tur likt mašīnu. Es brīdināšu, protams!
– Kā jūs raksturotu konkrēto
cilvēku, kas brauca ar šo mašīnu un to arī novietoja invalīdu
stāvvietā?
– Nu kā, kā! Nu idiots!
– Jūs darbā pieņēmāt idiotu?
– Es viņam galvu noraušu! Ko
lai saku!? Iedevu solīdu mašīnu,
bet viņš... Es brīnos par to!

kuru var izsaukt bankas darbinieku, lai iedarbina lentu.
Jau kuro gadu cilvēki ar kustību
traucējumiem nevar iekļūt arī
Valsts ieņēmuma dienesta Jelgavas nodaļā – iekšā pa galvenajām
durvīm tiek, taču tālāk ne. Arī
zvana pogas nav. Te gan pārbūves
darbi nav iecerēti, labākajā gadījumā nākamgad pie ieejas tikšot
novietots galds, kur uzrakstīt
iesniegumu, un zvana poga, lai
izsauktu speciālistu.
Citādāka situācija ir «Nordea»
bankas Jelgavas filiālē, kur kopā
ar Saules aptieku ir izbūvēts
panduss, taču arī te ir problēma
– tas ir pārāk stāvs, turklāt bez
margām, un cilvēks ratiņkrēslā
tajā tāpat iekļūt nevar. Nedaudz
par stāvu uzbrauktuve izbūvēta
arī Jelgavas Ledus hallē un turpat līdzās viesnīcā «Zemgale». Te
situāciju gan labāku vērš tas, ka
viesnīcā vienmēr ir reģistrators,
kas cilvēkam ratiņkrēslā var palīdzēt. Turpretim viesnīcā «Jelgava» ieeja ir liegta. Tiesa, viesnīcas
pārstāve min, ka jau nākamajā
gadā paredzēts pārbūvēt viesnīcas
vestibilu, ko plānots pielāgot arī
cilvēkiem ratiņkrēslā. Turklāt
remonta laikā paredzēts pārbūvēt
arī atsevišķas viesnīcas istabiņas,
pielāgojot tās cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Lai arī pilsētā vēl ir pārāk daudz
vietu, kur nav domāts par to, kā
ēkā iekļūt klientiem ar īpašām
vajadzībām, nevar noliegt, ka kopumā situācija pamazām uzlabojas. It sevišķi jaunuzbūvētajos vai
rekonstruētajos objektos. K.Rūba
atzinīgi vērtē nesen atklāto darījumu centru «Zemgale», jo tā
saimnieki īpaši piedomājuši, lai arī
invalīdi ar kustību traucējumiem
varētu iekļūt iestādē – ir gan
pacēlājs, gan lifts, kas dod iespēju
nokļūt visos ēkas stāvos.
Savukārt Dz.Saulkalne uzslavē
vairākus jaunos pilsētas autobusus «Mercedes», jo tagad tajos
var iebraukt arī ar ratiņkrēslu.
Tikai, lai uzzinātu, cikos invalīdu
vajadzībām pielāgotais autobuss
dosies maršrutā, nepieciešams
piezvanīt SIA «Jelgavas Autobusu
parks» dispečeram. Viņasprāt, ļoti
laba uzbrauktuve ir arī pie pilsētas
kultūras nama, kur brauktuvē ir
izveidots horizontāls laukums bez
slīpuma, lai cilvēks ratiņkrēslā var
nedaudz apstāties un atpūsties.

Foto: Ivars Veiliņš un JV

Pie
«Norvik
bankas»
stāvajām
kāpnēm
vides
pieejamības
eksperts
Kārlis
Rūba
var tikai
noplātīt
rokas.
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Pēc otrās stundas – pulksten desmitos – teju visās
pilsētas skolu ēdnīcās «saimnieko» pirmklasnieki.
Audzinātāju mudināti, viņi nomazgā rokas un aši
ieņem vietu pie tikko klāta galda, kur šķīvī kūp
pusdienu porcija. Kāds sāk ēst uzreiz, kāds vēl
mazliet patielējas, taču galu galā paēduši ir visi 1.
klašu skolēni.
Šāda iespēja – paēst siltas pusdienas – kopš 1. septembra ir visiem teju 700 pirmās klases skolēniem.
Brīvpusdienas viņiem tiek nodrošinātas ar valsts un
pašvaldības atbalstu: valsts sedz 80 santīmus par
bērna vienu ēdienreizi skolā, taču, tā kā mūsu pilsētā
brīvpusdienas izglītības iestādē izmaksā 1,20 latus,
tad starpību – 40 santīmus par katra pirmklasnieka
ēdināšanu dienā – piemaksā pašvaldība. Pusotru
mēnesi pēc brīvpusdienu ieviešanas «Jelgavas Vēstnesis» kopā ar Jelgavas pašvaldības Ģimenes un bērnu lietu komisijas pārstāvjiem lūkoja, cik veiksmīgi
šo ieceri, ko atzinīgi novērtē arī vairums vecāku,
izdevies ieviest praksē mūsu pilsētas skolās.
Vērtē audzinātāji
Dace Zuika, 4.
pamatskolas
1.b klases audzinātāja:
«Manā klasītē
ir 28 skolēni,
un salīdzinājumā ar situāciju,
kāda pirmklasnieku ēdināšanas jomā valdīja kaut
vai pirms gada, iespēja viņiem
pusdienot par brīvu ir apsveicama.
Pērn pirmās nedēļas lielākoties
pusdienoja visi bērniņi, bet vēlāk
vairs tikai kādi sešdesmit procenti.
Tagad ēd visi. Protams, nereti man
jāpamudina kaut divas karotītes
pagaršot no ēdiena, īpaši saldā, ko
bērni nav pieraduši ēst, taču neēdis
nepaliek neviens. Arī ar vecākiem
mums ir vienošanās: bērns kabatas
naudu drīkst tērēt tikai pēc stundu
beigām, un tādējādi esam izskauduši situāciju, kad pirms pusdienām
mazā vēders jau ir pilns ar dažādiem
kārumiem, ko iespējams iegādāties
skolas bufetē.»
Svetlana
Meļņika,
2. pamatskolas 1.b klases
audzinātāja:
«Ar pusdienām
nav nekādu
problēmu – ēd
visi bērni, arī
tie, kuri sākumā saka, ka nemaz
negrib ēst. Pretenziju par ēdiena
kvalitāti nav arī vecākiem – viņiem
ir svarīgi, ka bērns ir pabarots ar
siltu un veselīgu maltīti. Protams,
viens otrs nelabprāt ēd burkānus,
bietes, taču tas lielākoties ir tikai
tāpēc, ka bērns tā īsti nezina, kas
tas ir, jo mājās šie dārzeņi netiek gatavoti. Manā klasītē viena
meitene neēd gaļu, un gan es kā
audzinātāja, gan ēdnīcas darbinieki
to respektē.»

Vērtē pirmklasnieki
Roberts
Zaičenko:
«Nu pilnīgi viss
jau man negaršo, taču ir
daudzi ēdieni,
ko ēdu labprāt.
Piemēram, ķīselis man negaršo. Ne skolā, ne mājās. Arī ceptas
olas neēdu. Un to zina arī mana
mamma. Taču visvairāk man garšo
kartupeļi visos veidos, īpaši vārīti
kopā ar šampinjonu mērci. Frī arī
man garšo, taču tos es ēdu tikai
dažreiz kafejnīcā, jo mājās frī arī
negatavo.»
Veronika
Pavlova:
«Man ļoti garšo ēdiens skolā, īpaši zupas,
bet putras gan
ne īpaši – tās
es arī mājā neēdu, taču pienu dzeru labprāt. Skolā es kārtīgi
paēdu pusdienas, taču man mamma
vienmēr līdzi dod arī paciņu, un tur
ielikto es apēdu kādā starpbrīdī.
Parasti kastītē man ir uzsmērētas
maizītes un maziņš sīpols. Lai es
būtu vesela.»

Dmitrijs
Romanovs:
«Pusdienas skolā ir ļoti garšīgas
– vienmēr šķīvi
izēdu tukšu, jo
bērniem ir jāēd,
lai tie izaugtu
lieli. Man garšo
viss, vienīgi konfektes ēdu maz – vienu
nedēļā, jo zinu, ka saldumi nav veselīgi.
No rīta mājās paēdu brokastis, tad skolā pusdienas, bet atkal mājās vakariņas.
Visu dienu jūtos paēdis.»
Aleksandra
Kerņikova:
«Man vienmēr ir
ļoti laba apetīte,
un arī skolā es
ēdu visu. Tiešām
nav tāda ēdiena, kurš man
negaršotu. Šodien mans mīļākais ēdiens ir kartupeļu
biezputra un vista – tieši tas, ko es pašlaik ēdu! Citreiz mans mīļākais ēdiens ir
zupa. Arī mājās mani katru dienu baro
ar siltu un garšīgu ēdienu. Skolā ēst
taisa tikpat garšīgi, cik mājās.»

Vērtē vecāki
Vadims Skuja,
Danielas tētis:
«To, ka pirmklasniekiem ir
brīvpusdienas,
neapšaubāmi
vērtēju ļoti pozitīvi! Turklāt
meitai skolā gatavotais ēdiens arī garšo, un tas man
liekas pats svarīgākais. Pagaidām viņa
nesūdzas, līdz ar to nesūdzamies ar
mēs, vecāki. Īsti neesmu rēķinājis, cik
daudz naudas uz ēdināšanu skolā
mēs pašlaik ietaupām, taču šī tiešām
ir apsveicama iespēja.»

Jelgavas 4. pamatskolas pirmklasnieki atzīst, ka pusdienas skolā ir tikpat garšīgas, cik mājās gatavotās.

Bērni: garšo kā mājās
 Sintija Čepanone

To, ka šajā mācību
gadā brīvpusdienas
ir visiem pirmklasniekiem, atzinīgi novērtē
kā pedagogi, ēdināšanas uzņēmumu vadītāji, tā arī vecāki un
paši bērni. Jau tagad
mācību iestāžu vadītāji teic, ka pirmā
pieredze šajā jomā
ir pozitīva, un atzīst,
ka tādējādi paēduši ir
visi bērni neatkarīgi
no viņu ģimenes maciņa biezuma, turklāt
diemžēl ne vienam
vien maltīte skolā ir
vienīgā reize dienā,
kad var nobaudīt siltu
ēdienu.

«Mūsu skolā septiņpadsmit
pirmklasniekiem ģimenē ir ļoti
grūti apstākļi. Ja pusdienas
nesaņemtu skolā, siltu ēdienu
viņi vispār diez vai dabūtu,»
teic 4. pamatskolas direktore
Agita Lundberga, piebilstot,
ka kopumā ik dienu ēd ap 200
pirmklasnieku. Un viņai piekrīt
arī citu skolu vadība, akcentējot,
ka iepriekšējos mācību gados
bija salīdzinoši daudz bērnu,
kuriem vecāki nespēja samaksāt
par siltām pusdienām.
Turklāt aizvien mazāk ir
tādu, kas skolas pusdienu vietā
labprātāk notiesā vecāku līdzi
iedoto maltīti. Skolotāji novēJeļena Ivanovrojuši, ka pārtikas kastītes nu
ska, Alisandras
tiek izmantotas krietni retāk,
mamma:
«Tas, ka nav
nekā tas bija, tikko uzsākot
jāmaksā par
skolas gaitas. Arī paši pirmpirmklasnieka
klasnieki, taujāti, vai ēdiens
pusdienām,
ir garšīgs katru dienu, atbild
neapšaubāmi
apstiprinoši, dažs pat neslēpj, ka
vecākiem ir liels
tas daudz neatšķiras no mājās
atspaids, turklāt tā ir arī garantija,
ka mazais tiešām būs paēdis. Citādi pagatavotā.
Natālija
Legzdiņa,
Gata mamma:
«Ne velti mēdz
teikt, ka sagatavot skolai
pirmklasnieku
ir visdārgāk. To
izjutām arī mēs,
turklāt bijām rēķinājuši arī, ka līdztekus
skolas piederumiem būs vajadzīga
nauda pusdienām. Bet te – ziņa, ka
pirmklasnieki varēs ēst par brīvu! Dēls
ar pusdienām ir apmierināts – tikai
vienu reizi viņš teica, ka ēdis tāpēc, ka
skolotāja lika. Bet tā jau reizēm vajag
– arī mājās dažreiz viņš negrib ēst.»

ir, ja bērnam dotu kabatas naudu
– visticamāk, to tērētu našķiem, nevis
siltām pusdienām. Ar meitu mājās pārrunājam, kā viņai garšoja pusdienas,
un pagaidām nekādu sūdzību viņai
nav. Šķiet, vienreiz gan viņa teica, ka
neapēda visu porciju, jo negaršoja.
Taču bērniem tāpat kā pieaugušajiem
– kaut kas garšo vairāk, kaut kas
– mazāk.»

Foto: Ivars Veiliņš

Puncī, nevis uz galda

Jāpiebilst, ka katra 1. klases
skolēna pusdienām kopumā
nedēļā atvēlēti seši lati, un katra
izglītības iestāde ir tiesīga šo
summu sadalīt piecām skolas
dienām tā, kā vēlas. Piemēram,
ja pirmdienā pusdienas izmak-

sājušas latu, tad kādu citu dienu
maltītei var atvēlēt 1,40 latus.
Tiesa, tas gan nenozīmē, ka
lētāks ēdiens nebūs veselīgs,
sabalansēts vai garšīgs. Arī
ēdienreizes katrā skolā var noteikt atšķirīgi. «1,20 lati – tas,
manuprāt, pirmklasniekam
vienā reizē ir mazliet par šerpu,
tādēļ esam raduši risinājumu,
proti, pēc pirmās stundas katram pirmklasniekam pienākas
glāze piena un bulciņa, savukārt pēc trešās stundas – siltas
pusdienas un kāds auglis vai
dārzenis,» pieredzē dalās 6.
vidusskolas direktors Alfrēds
Holsts, kura vadītajā iestādē
mācās 56 pirmklasnieki. Savukārt 2. pamatskolā glāze piena
pirmklasniekam pienākas ap
pulksten 13. «Plānojam atrast
risinājumu, lai klāt būtu arī
kāda bulciņa, jo teju visi pirmklasnieki apmeklē pagarinātās
dienas grupu,» stāsta direktore
Ludmila Gineite. Tiesa gan
– vairākās skolās organizēt divreizēju ēdināšanu nav iespējams
lielā skolēnu skaita un līdz ar to
arī ēdnīcas noslogotības dēļ.
«Jādomā, kā panākt, lai pusdienu nauda – 1,20 lati – katram
skolēnam pēc iespējas vairāk
nonāk puncī, nevis paliek šķīvī
uz galda,» tāds ir Ģimenes un
bērnu lietu komisijas pārstāvju
ierosinājums skolu vadībai.
Kaut arī ne visās izglītības
iestādēs, tomēr jautājums par
lielo atkritumu daudzumu pēc
maltītes ir aktuāls. Piemēram,
4. pamatskolā speciālistus pārsteidza lielās pusdienu porcijas
– reti kurš pirmklasnieks spēja
notiesāt visu. Jāpiebilst, ka
pusdienās bija vārīti kartupeļi,
vistas gaļas gabals un svaiga
gurķa šķēle, kā arī glāze jogurta
un desertā – biezpiena sieriņš.
Turklāt viens otrs mazais pamanījās vispirms notiesāt biezpiena
sieriņu, tādēļ otrajam ēdienam
vietas puncī vairs nebija.

Pareizi ēst jāmāca
jau ģimenē

vienu vien problēmsituāciju.
Problēmas, kas attiecas uz darba organizēšanu skolā, tostarp
pirmklasnieku saskaitīšanu katrā dienā, galda uzklāšanu, lielā
mērā jau atrisinātas – skolas
darbiniekus pašlaik visvairāk
satrauc mazo ēšanas kultūra un
ēdiena gatavošanas tradīcijas.
Proti, skolā itin labi var redzēt,
kā un ko bērni ēd mājās. Aktuāls
teju visās skolās ir jautājums
par to, ka mazie nelabprāt ēd
saldo ēdienu – nevis tādēļ, ka
tas skolas ēdnīcā nav garšīgs,
bet gan tādēļ, ka mazie tādu nav
pieraduši ēst. Līdzīga situācija ir
arī ar citiem ēdieniem, piemēram, biezputrām, pākšaugiem.
Tad nu klašu audzinātājiem
ir jāmudina kaut pagaršot šo
«svešo» ēdienu. «Man jāprot ieinteresēt, pārliecināt, ka ēdiens
ir garšīgs! Šim nolūkam mūsu
klasītē ir ieviesta «vabolīšu
sistēma» – katrs bērns par kādu
labu darbiņu saņem «vabolīti»,
un to var dabūt arī par dūšīgu
ēšanu,» stāsta 4. pamatskolas
1.h klases audzinātāja Dace
Betjāne, norādot arī, ka vecāku
sapulcēs vecāki tiek mudināti
bērniem stāstīt par veselīgu uzturu. To regulāri dara arī klašu
audzinātāji.
Kad «Jelgavas Vēstnesis»
pirmklasniekiem taujā, ko viņi
vislabprātāk ēd, daudzi atbild:
«Frī kartupeļus, picu!» Tiesa
gan – skolā pirmklasniekiem

šāds ēdiens galdā netiek celts tā
neveselīguma dēļ.

Vecāki var nogaršot
bērna pusdienas

Jau skolas pirmajās nedēļās ne
vienam vien direktoram nācies
uzklausīt pārmetumus no vecākiem, kuriem šķiet, ka ēdiens skolā nav gana garšīgs. Skolu vadība
neslēpj, ka lielā mērā tas tādēļ, ka
vecāki pirmklasnieku maltīti paši
nav pagaršojuši un uzticas bērna
stāstītajam, aizmirstot, ka bērni
mēdz solidarizēties – ja viens
pasaka, ka kādu ēdienu neēdīs,
tad vēl pāris viņa klasesbiedru arī
neēd, jo draugam taču negaršo!
«Ar šo problēmu saskārāmies
arī mūsu skolā – divas mammas
sūdzējās par it kā negaršīgām un
atdzisušām bērnu pusdienām.
Tieši tādēļ šī mēneša sākumā
tika izveidota īpaša skolotāju un
vecāku darba grupa, un nu mammas jebkurā dienā nebrīdinot
drīkst ierasties skolā, lai ne tikai
pārliecinātos, ka ēdiens ir silts
un daudzveidīgs, bet arī garšīgs
– arī vecāki var nodegustēt to,
ko pirmklasnieks tajā dienā ēd,»
stāsta A.Lundberga, piebilstot, ka
pēc tam mammas aicinātas aizpildīt anketu, novērtējot maltīti pēc
noteiktiem kritērijiem. Savukārt
2. pamatskolā šāda sistēma iedibināta jau kopš mācību gada
sākuma, un ikviena mamma var
pārliecināties par savas atvases
brīvpusdienām.

Runājot par brīvpusdienām
pirmklasniekiem, skolu vadītāji
neslēpj, ka nācies risināt ne Pirms pusdienām visi pirmās klases skolēni nomazgā rokas.

6., 7.

dzīvokļi

Dāvana, par kuru tu
maksā pats
Tirgus apsīkuma apstākļos daļa dzīvokļu
potenciālo pircēju izvēlas nogaidīt tālāku cenas kritumu. Vēl
daļa, rūpīgāk izvērtējot kredītiespējas,
mitekļa iegādi atliek
līdz labākiem laikiem.
Savukārt daļai no dzīvokļa pirkšanas nākas
atteikties, jo bankas
finansējumu piešķir
daudz piesardzīgāk.
Šādā vidē dzīvojamo
namu attīstītājiem nākas krietni vairāk «pamežģīt» smadzenes.
Viņiem vienlīdz svarīgi
ir māju ne vien uzbūvēt, bet arī pārdot
dzīvokļus tajā.

Attīstītāju piedāvājumos vai ik
mēnesi parādās kādas jaunas nianses. Kādā Rīgas projektā pircējiem
pirmos divus gadus piedāvā maksāt
tikai kredīta procentus, pamatsummas dzēšanu uzņēmies attīstītājs.
Cita nama mitekļu pārdošanā vērojama sekošana lietuviešu paraugam
– pirmos divus gadus tiek solīts
neiekasēt apsaimniekošanas maksu vai komunālos maksājumus.
Nupat jauno dzīvokļu pircējiem
tiek piedāvāti vēl dīvaināki labumi – ceļojums uz Kanāriju salām,
lielais plazmas televizors vai pat
auto, lai tikai darījums notiktu.
Pirmajā brīdī īpašie piedāvājumi
tiešām var šķist īpaši un patīkami.
Taču viss jāapsver ar vēsu prātu,
jo mūsdienu pasaulē pat siers peļu
slazdā nav par velti, un galu galā
patērētājs tāpat samaksā par visu.

«Ekonomikas krituma laikā, ja vien pieejams finansējums, ir izdevīgi būvēt un pabeigt celtniecību, lai dzīvokļi būtu gatavi pārdošanai tajā laikā, kad ekonomika
sāks atdzīvoties, atsāksies aktivitāte – īpašumu pirkšana un pārdošana,» nekustamā īpašuma speciālisti
un attīstītāji piekrīt pilsētas galvenā arhitekta Ulda
Seržāna teiktajam.
Tomēr ikdiena mēdz izdarīt savas korekcijas. Šajā numurā «Jelgavas Vēstnesis» ielūkojas dzīvojamo namu
projektos, ko pilsētā kopš brīvvalsts atjaunošanas
nav izdevies pabeigt, kā arī iepazīstina ar jaunajiem
namiem, kas tiek būvēti.
Attīstītāju viedokļi liecina, ka viņi optimistiski raugās
uz dzīvokļu pārdošanas iespējām un pie «glābšanas
riņķiem» silto zemju ceļojumu piedāvājumu un dažādu
atlaižu veidā nedomā ķerties. Iepriekšējos gados mitekļus pilsētā pirmajā jaunajā mājā Zvejnieku ielā un
renovētajās ēkās Zirgu, Kārklu, Asteru un Satiksmes
ielā izdevies pārdot saprātīgos termiņos. Tiesa, daļa
iegādāta spekulācijai, daļa otrreizējā pārdošanā nonāk
pārlieku lielā apgrūtinājuma vai citu iemeslu dēļ. Taču
tagad pārdošanas procesu var pielīdzināt bezgalībai,
jo vairums cilvēku, kas var atļauties hipotekāro kredītu, mitekli ir jau iegādājušies. Bet lielai iedzīvotāju
daļai maksātspēja nav tāda, lai viņi varētu atļauties
dzīvokli otrreizējā tirgū, kur nu vēl jaunā projektā.
Turklāt bankas nevienam kredītus pakaļ vairs nemet.
Tikai pēc ierobežošanas pasākumu ieviešanas un darījumu nostopēšanās atklājās, cik liels valstī bijis pelēkās
ekonomikas īpatsvars. Attīstītāji, kas pārmaiņas jau
izjutuši, tagad kož pirkstos par tuvredzību un paļaušanos, ka arī turpmāk viss notiks «uz urrā». Tomēr laiks
rādīs, cik precīzi savās prognozēs izrādīsies topošo
projektu saimnieki.

Tam piekrīt arī atsevišķi Jelgavas
projektu attīstītāji. Uvis Legzdiņš
no SIA «TLL» ir tiešs, āķīgos piedāvājumus pielīdzinot pieklājīgas
automašīnas pārdošanai par diviem
latiem, savukārt, ja pircējs vēlas,
lai tai būtu arī riteņi, par katru
jāmaksā divi tūkstoši... Arī iespēja
divus gadus nemaksāt kredīta pamatsummu nav tik būtiska, kā tiek
Tērvetes ielas namā saimnieki nav atrasti pusei dzīvokļu. Kamēr pasniegts, jo hipotekārie kredīti
mitekļi nebūs pārdoti, attīstītājs jaunos projektos neiesaistīsies pieder pie ilgtermiņa aizdevumiem.
– neturpinās otro kārtu Tērvetes ielā un neuzsāks jaunbūves pro- Tiem pirmajā pusē saistību maksājektu Dārza ielā.
juma galveno daļu veido procenti,

bet pamatsumma dilst lēnām.
Līdzīgi domā pārējie projektu
attīstītāji. Jautāti par pārdošanas
taktiku un īpašajiem piedāvājumiem, viņi visbiežāk min klasiskos
variantus. Visi uzsver sadarbību ar
lielākajām bankām un projektam
speciāli izstrādātu klientiem izdevīgu piedāvājumu. Gan Ganību, gan
Asteru ielas namu attīstītāji min
iespēju īrēt dzīvokli ar izpirkšanas
tiesībām. Šis piedāvājums kļuva populārs, kad bankas sāka ierobežot
kredītiespējas.

Vieni būvē, citi meklē finansējumu
Dzīvojamo māju attīstītāji un renovētāji
nenoliedz, ka pašreizējos apstākļos projektu īstenošana vairs
nav tik vienkārša. Tomēr dzīvojamā platība
ir vajadzīga. Dažiem
attīstītājiem finanšu
meklējumu dēļ ieceres
realizācija atlikta uz
vēlāku laiku.

mam Ganību ielā, bet Zvejnieku apkure, katram dzīvoklim – inielā projekts pēc pamatu izbūves dividuālais siltuma skaitītājs,
apturēts.
nodrošinot iespējas regulēt temperatūru. Iekšējā labiekārtotajā
Vienalga ko vairs nepērk
pagalmā būs rotaļu laukums
SIA «AVT grupa» māja Ganību bērniem, bet drošības nolūkos
ielā 6 aiz Kārklu ielas nama ir ot- ierīkota videonovērošana un
rais Jelgavā īstenotais projekts. domofons.
Pirms tam ar daudzdzīvokļu
Dzīvokļus, kuru platība ir no
namu attīstību uzņēmums no- 65 līdz 116 kvadrātmetriem,
darbojies Rīgā. Savukārt pēc tam realizācijai piedāvās ar pilnu
plāno doties uz Ventspils pusi, apdari. To A.Grigorjevs vērtē kā
bet mūsu pilsētā ar ieceru īste- kvalitatīvu, dzīvokļos būs koka
Šī gada beigās vai nākamā nošanu – nogaidīt. Firmas valdes parkets, bet sanitārajā mezglā
sākumā Jelgavā ekspluatācijā loceklis Aleksandrs Grigorjevs – apsildāmās grīdas, tāpat būs
nodos jaunu daudzdzīvokļu māju pēdējo projektu vērtē kā padār- kamīns, pēc izvēles – arī sauna.
Dažkārt no potenciālajiem
Ganību ielā, kā arī renovēto gu. Kaut arī māja ir kompakta,
māju Asteru ielā. Nākamvasar tomēr konstruktīvi sarežģīta, klientiem dzirdēta neapmierināJurģus varētu svinēt potenciālie ar pazemes autostāvvietu, kas tība ar attīstītāja izvēli, piemēdzīvokļu īpašnieki Raiņa ielā. būs pieejama par papildus sa- ram, ar akmens darba virsmām
virtuvē, kas, kaut arī pieder pie
Sagatavošanās darbi pamatu maksu.
Namā būs autonomā gāzes «dārgākā gala», tomēr ne visus
izbūvei pabeigti vēl vienam naapmierina. Uz jautājumu, kā
gaumes jautājums risināts Ganību ielas namā, A.Grigorjevs
skaidro, ka izvēles iespēju nodrošināšanai pieejami trīs dizaina
varianti. «Koncentrējamies uz
to, lai dzīvoklis patiktu. Pieaicināts interjerists un dizainers,
lai dzīvokļi būtu pārdomāti līdz
sīkākajām niansēm,» stāsta
attīstīja pārstāvis, piebilstot,
ka tagad nav vairs tie laiki, kad
cilvēki pirka vienalga ko. Vienlaikus jaunajiem īpašniekiem
attīstītājs piedāvāšot dažādiem
cenu līmeņiem atbilstošus mēbeļu risinājumus. Tādējādi cilvēki,
netērējot laiku un nelauzot galRegīna ar mazmeitiņu Mariju, uz pamatiem raugoties, Zvejnieku vu, konkrētos veikalos varēšot
ielā ne tik daudz gaida nākamo dzīvojamo māju, kurai jau vaja- iegādāties atbilstoša izmēra
dzēja būt uzbūvētai, cik uzņēmuma «Alia īpašumi» solīto jauno mēbeles.
Tāpat kā Kārklu ielā apsaimbērnudārzu. Šoreiz solījumi «makā nav krituši».

niekošanu veikšot attīstītāja
uzņēmums, par kvadrātmetru
prasot 50 santīmu.

Divstāvu dzīvokļi un lifts

Renovētajā Asteru ielas 17.
namā būs pieejami 60 dzīvokļi.
To platība ir no 33 līdz 106 kvadrātmetriem. Trīs augšējos stāvos
būs divstāvu dzīvokļi. Attīstītāja
pārstāve Daila Vīksne-Kizika
teic, ka dzīvokļi atkarībā no izvēles būs pieejami gan ar balto
apdari, gan pilnībā piemēroti
dzīvošanai. Apsaimniekošanu
tāpat kā attīstītāja iepriekš atjaunotajā Asteru ielas 14. mājā
veiks uzņēmums «Vidzemes
nami». Tās cena – 35 santīmi par
kvadrātmetru.
Savukārt Raiņa ielas 1./3.
mājā, kurai līdz gada beigām plānots uzlikt jumtu un ielikt logus,
par apsaimniekošanas izmaksām
vēl nav domāts. Uvis Legzdiņš
no SIA «TLL» pieļauj, ka ēku
apsaimniekos SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde».
Namā būs 27 atvērtā plānojuma
pusotras un divistabu dzīvokļi
46 – 80 kvadrātmetru platībā.
Ja kādam nepieciešama lielāka
platība, divus dzīvokļus varēs
apvienot vienā. «Orientējamies
uz to, ka tirgū pārsvarā pieprasīti nelieli, bet kvalitatīvi dzīvokļi,» izvēli pamato attīstītājs,
piebilstot, ka piecstāvu ēka būs
mūsdienu standartiem atbilstoša, ieskaitot liftu. Apakšstāvu
domāts izīrēt komerciāliem nolūkiem, visticamāk, pakalpojumu
uzņēmumiem, kas netraucēšot
iedzīvotāju mieru. Iemītnieki
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Nolēmuši nogaidīt līdz labākiem laikiem
Pilsētā joprojām ir dažas
daudzdzīvokļu mājas,
kas nav pabeigtas kopš
brīvvalsts atjaunošanas.
Pēdējie ēku īpašnieki,
kuru rīcībā ēkas ir četrus
piecus gadus, no nodoma būvniecības procesu
pabeigt nav atteikušies,
tomēr ekonomiskās situācijas dēļ izvēlējušies
nogaidīt. Ir projekti, kas
iesaldēti tiesvedības dēļ.
Nameja ielas 6. māju pirms dažiem gadiem iegādājās SIA «Agrofirma «Jelgava»». Pirms četriem
gadiem, kad sākās savulaik nepabeigto ēku renovācija Satiksmes
un Zirgu ielā, to plānoja veikt arī
jaunais īpašnieks. Nama saimnieks
izgāja tiesvedību, lai mājā nodrošinātu alternatīvo apkuri. Taču
renovācija nesākās. Uzņēmuma
vadītājs Edgars Silakalns atzīst, ka
pirms diviem gadiem ēkas vērtējums bija vērā ņemams, bet tagad
situācija ir mainījusies. Kavēšanās
saistīta ne vien ar finansējumu, bet
arī citiem apstākļiem. Proti, lai gan
ekonomiskā aktivitāte mazinās,
par būvmateriālu un pakalpojuma
cenām to nevar teikt. Būvmateriālu
Finansiālu apsvērumu dēļ topošajā Asteru ielas namā koka apdares ielaidumi, kas ir dārgāki, aizstāti ar lētāku risinājumu. Attīstītājs cenu pieaugums ir apstājies, tomēr
skaidro, ka pēc garām diskusijām ar arhitektiem, būvuzraugu un nākamo apsaimniekotāju panākta vienošanās, ka krāsojums dzīvokļu būtisks kritums nav vērojams. Arī
īpašniekiem būs praktiskāks un ekonomiskāks, jo nebūs regulāri jāatjauno.
būvniecības firmas, lai gan sūkstās
par tirgus apsīkumu, tomēr cenas
«AVT grupas» mājā Ganību ielā
Arī Asteru ielas namā, pēc Dailas pārējo fona cenas tajā vērtējamas zem pašizmaksas neviens attīstītājs
kvadrātmetru dzīvokļa ar pilnu Vīksnes-Kizikas teiktā, atlaides kā demokrātiskas. Un tomēr. Pro- namus nepārdošot. J.Spička cer, ka
apdari varēs iegādāties par 1100 no ierastās maksas nav plānotas. jekta attīstītāja un apsaimniekotāja jaunus pircējus izdosies piesaistīt
latiem. Aleksandrs Grigorjevs teic, Dzīvokļa kvadrātmetru ar balto pārstāvis Jānis Spička atzīst, ka ar speciālo piedāvājumu, par ko
ka projekts ir dārgs, tomēr piedā- apdari šeit piedāvāšot, sākot no 850 ar agrāk pabeigto ēku Zirgu ielā novembrī varēs pārliecināties
vātā cena atbilst tirgus situācijai latiem, bet ar pilnu apdari – par tā nebija. Bet Tērvetes ielas mājā, atvērto durvju dienās. Tādas rīkos
Šopavasar ar pamatu
un kvalitātei: «Apzinoties tirgus simts latiem dārgāk. Nama mājas sevišķi pēdējos mēnešos, dzīvokļu arī Asteru ielas namā.
nostiprināšanu atsākās
situāciju, nepretendējam uz augs- lapā internetā kā projekta cena tirdzniecība ritot visai gausi. Nedaudzstāvu mājas atAttīstītājs apsvēris iespēju pietāku, bet zemāku cenu arī nevaram figurē 1000 latu.
jaunošana Lielajā ielā
reti klientiem no nodoma nākoties dāvāt dzīvokļus pašvaldībai, taču
piedāvāt, jo dzīvokļi ir ekskluzīvi.
3. Attīstītāji ēku plāno
No agrāk realizētajiem daudz- atteikties, jo vērtētāji īpašumus sapratis, ka renovētā ēkā tie būs
Mūsu projekts ir individuāls, un dzīvokļu māju projektiem puse no ar katru mēnesi turpinot vērtēt dārgāki nekā otrreizējā tirgū pieejaiznomāt komerciālām
atteikties no kaut kā, piemēram, 60 dzīvokļiem savus sākotnējos piezemētāk, savukārt dažas bankas mie. No jaunu projektu realizācijas
vajadzībām.
apsaimniekošanas maksas neesam saimniekus vēl nav atradis Tēr- noteikušas savus griestus par reno- J.Spičkas uzņēmums tirgus situācigatavi.»
Būvdarbu vadītājs Nikolajs Aravetes ielas renovētais nams. Uz vētā nama kvadrātmetru. Tomēr jas dēļ pagaidām atturēšoties.
jevs stāsta, ka aizķeršanās sanākusi
elektroapgādes transformatora dēļ.
šī nama celtniecībai vajadzēja par privāto partneru piesaisti, Tas savulaik iebūvēts ēkā, bet tatuvoties finišam, taču solītais kas finansiāli atbalstītu nama gad to nepieciešams izbūvēt ārpus
nav noticis. Nekustamā īpašuma būvniecību. Viņš lēš, ka ēka, kurā nama. Vienlaikus vajag palielināt
nozares pārstāvji, zinot, ka uz bija paredzēti 54 dzīvokļi, varētu jaudu. Sākotnēji panākta vienošadzīvokļiem mājā, kuras būvnie- tapt nākamo divu gadu laikā. Paš- nās ar «Latvenergo» par projekta
cība apturēta, bija pieteikušies laik turpinoties arhitektu darbs, līdzfinansējumu, taču vēlāk enerpotenciālie pircēji, iesaka, ka šādā meklējot risinājumus lielāku dzī- goapgādes uzņēmums no savas
situācijā attīstītājam pareizākais vokļu pārplānošanai par mazākas līdzekļu daļas atvēlēšanas nolēmis
būtu viņiem atlīdzināt iemaksāto platības mitekļiem, jo pēc tiem ir atturēties. Šajās dienās sarunas
daļu. Tomēr tas ir projekta virzī- lielāks pieprasījums.
turpinās.
tāja kompetencē.
Projekta pluss līdzīgi kā Raiņa
Transformatora izbūvei nepieKopš iepazīstināšanas pasāku- ielas namam ir tas, ka pilsētas ciešami 40 000 latu, vēl 3000 latu
ma plašākai sabiedrībai par sevi centra daļā jaunas ēkas nav – projektam. N.Arajevs atzīst, ka
vairs nav atgādinājis «Palejas būvētas. Savukārt ne vienam attīstītājam, kas sākotnēji ar paarkas» projekta īstenotājs. Aka- vien potenciālajam pircējam šis pildus izdevumiem nav rēķinājies,
dēmijas ielā kādreizējās maksas rajons interesē. J.Ločmelis pie- tas ir būtiski. Turklāt, tā kā ēkai
autostāvvietas vietā turpinās auto krīt, ka arī centrā no komforta būs nepieciešama tikai trešā daļa
novietošana. Projekta attīstītājs un kvalitātes viedokļa nepiecie- no jaunā transformatora jaudas,
Raiņa ielas nama attīstītājs izmantos projekta priekšrocību – pilsē- Jāzeps Ločmelis līdzīgi kā iepriek- šami jauni nami, tomēr mitekļi energouzņēmumam tomēr vajatas centra daļā šis ir vienīgais jaunais projekts, bet gribētāju, kas šējais pasūtītājs norāda, ka iecere tajos nebūs tik lēti kā attālākos
šeit vēlētos iegādāties mūsdienīgu un labu dzīvokli, varētu būt ir apturēta un turpinās sarunas rajonos.
pietiekami daudz. Tālab piedāvājums nebūs lēts – no 1200 latiem
par dzīvokļa kvadrātmetru ar balto apdari.

nolaist nav ar mieru.
E.Silakalns lēš, ka pasaules finanšu krīzes atbalss līdz mums vēl nav
nonākusi, tālab ar projekta attīstīšanu labāk nogaidīt, jo nav zināms,
kā viss vēl var izvērsties. Īpašnieks
pieļauj, ka māju varētu pārdot arī
kādam citam interesentam, tomēr
tagad šādi darījumi notiek reti.
Atšķirībā no attālākajām nepabeigtajām mājām, ko ik pa laikam
izdemolē, atplēšot logu un durvju
ailu stiprinājumus, nams Pulkveža
Brieža ielā no šādām negācijām bijis
pasargāts. Nepabeigtā jaunbūve
visu laiku bijusi puslīdz sakārtota.
«Saimnieki sekoja un periodiski atjaunoja plēvju segumu, ar ko aizklāti
logi un durvis,» ievērojusi Būvvaldes
vadītāja Natālija Ļubina.
Dace Segliņa no zemnieku saimniecības «Varkales», kam gadus
piecus pēc privatizācijas procesa
pabeigšanas Valsts nekustamā īpašuma aģentūrā pieder ēka, apliecina,
ka no nodoma pabeigt māju nav
atteikusies. Vienīgi pašlaik – krīzes
apstākļos – nav zināms, kas varētu
būt pieprasīts. Savulaik ēka būvēta
kā daudzdzīvokļu nams. Jaunie īpašnieki zināmu laiku pēc pārņemšanas
sprieduši, ka Jelgavā pietrūkst biroju
ēku. Izstrādāts pat jauns projekts,
lai ēku atbilstoši pārplānotu. Taču
pašlaik biroji vairs nav aktuāli.
D.Segliņa atzīst, ka notiek taustīšanās, izvērtējot, vai pie mums

Pie Pumpura ielas 3.a mājas sastaptie Alekss un Katerīna zina
teikt, ka nesen puika nepabeigtajā mājā uzkāpis līdz augšējam
stāvam. Par to, ka tas ir bīstami un ne vienā vien pilsētā pārgalvīgie gājieni beigušies traģiski, Alekss nav aizdomājies. Pašvaldības
Būvvaldē atzīst, ka tai nepabeigtie objekti lielākās raizes sagādā
tieši no drošības viedokļa. Īpašniekiem jāgādā, lai ēkā neiekļūtu
nepiederošas personas, taču ik pa laikam kāds logu un durvju ailu
aizklātos stiprinājumus pamanās noraut vai citādi sabojāt.
varētu ieieties ārzemēs tik populā- dēļ ar iepriekšējiem īpašniekiem tas
rie īres nami. «Iespējams, iesim uz nav noticis. Pēc īpašnieku pasūtījuto, bet pilnīgi skaidri tas vēl nav ma Rīgas Tehniskās universitātes
zināms,» teic D.Segliņa, piebilstot, speciālisti veikuši konstrukciju
ka lielākie melnie darbi ir izdarīti apsekošanu un novērtēšanu un at– visu veidu komunikācijas mājai zinuši, ka no monolītā dzelzsbetona
pievadītas.
būvētajā ēkā iespējama būvniecības
Igauņu un latviešu kapitāla uzņē- turpināšana. Tāpat konstrukcija
mums «Onix Invest» no Rīgas pērn ļaujot mājai piebūvēt papildus stāplānoja jau šogad atsākt nepabeigtās vus. To atļauj arī jaunais pilsētas
desmit stāvu celtnes būvniecību teritorijas plānojums. Taču, kad
Pumpura ielā pie RAF dzīvojamā ēkas atjaunošana varētu sākties,
masīva. Taču ieilgušās tiesvedības pašlaik nav zināms.

Sākums daudzsološs, bet...

Attīstītāji no SIA «Lielā 3», kuras īpašumā nepabeigtā ēka ir gadus piecus, nekustamo īpašumu buma laikā nav paguvuši ielēkt
vismaz pēdējā «vilciena vagonā». Arī tagad nav zināms, vai būves
pabeigšanas procesu atkal uz kādu laiku neapturēs.
dzēja piešķirt līdzfinansējumu.
No citiem Jelgavas uzņēmējiem
dzirdēts, ka šī neesot pirmā reize,
kad jaunu transformatoru izveide
jāuzņemas attīstītājiem. Protams,
gadījumos, kad jaudas nepieciešamas konkrētajam objektam,
iebildumu nevar būt. Bet kad tās

paliek pāri, energouzņēmumam
solidāri būtu jāpiešķir arī savi
līdzekļi.
Transformatora pārcelšana arī
laika ziņā aizkavēs ēkas atjaunošanu. Turklāt zināmu laiku prasīs
projekta saskaņošana Būvvaldē,
ar kuru nepieciešams vienoties arī

par transformatora atrašanās vietu, jo nama pagalmā šim nolūkam
nav īsti piemērotas vietas.
SIA «Lielā 3» pilnvarotā persona Arturs Sisoļapins stāsta, ka
sagatavošanas darbi ir pabeigti un
ar Būvvaldi uzsākts saskaņošanas
process. Ieceres īstenošanu kavējot arī tas, ka īpašumu un ēkai
piegulošo zemi kompleksi nevarot
ierakstīt Zemesgrāmatā, jo neesot
pabeigta pilsētas attīstības plāna
pieņemšana. Pilsētas arhitekts Uldis Seržāns precizē, ka aizķeršanās
saistīta ar īpašnieku vēlmi izbūvēt
mājai sesto stāvu, bet saskaņā ar
teritorijas plānojumu juridiski šeit
atļauta piecstāvu apbūve.
A.Sisoļapins pieļauj, ka pēc
jumta uzlikšanas ēku uz kādu
laiku atkal iekonservēs, līdz
atrisinās visus jautājumus. Līdz
ar nama renovāciju attīstītāji
labiekārtos ēkas iekšējo pagalmu.
Pēc mājas pabeigšanas tās divos
apakšējos stāvos varētu atrasties
banka, bet pārējos – biroji, savukārt augšējā stāvā varētu būt
kafejnīca ar skatu uz Hercoga
Jēkaba laukumu.

Profesionalitātes un pieredzes ķīla

varēs izmantot autostāvvietu,
bet sava iekšējā pagalma vietas
trūkuma dēļ nebūs. U.Legzdiņš
piebilst, ka arī citās pilsētās centra daļās ir savas priekšrocības
un savi mīnusi – pārsvarā teritorija ir ierobežota un pie mājām
parasti nav plašuma.
Sākuma stadijā nonācis Ganību ielas 51. mājas projekts.
Pašlaik izrakta bedre pamatu
ielikšanai. 64 dzīvokļu ēku šeit
nolēmušas būvēt divas fiziskās
personas – Eduards Švets un
Semjons Gluzmans. Pasūtītāju
pārstāvis Gunārs Siliņš stāsta,
ka četrstāvu ēkai ir individuāls
projekts un būvei būs dažādi līmeņi. Bet par iespējamām cenām
varētu zināt, kad būs apkopotas
būvniecības izmaksas.
Zinot, ka Rīgā atsevišķi projekti
(sevišķi celtniecības sākumstadijā) līdz ar finansētāju taktikas

maiņu uz nezināmu laiku iesaldēti, jautājām, vai arī pie mums
kādu attīstītāju nevarētu sagaidīt
līdzīgs liktenis. G.Siliņš domā, ka
tā nevajadzētu būt, jo pasūtītāji
esot nopietni, tādēļ pašlaik bažām
neesot objektīvu iemeslu.

Jelgavas galvenais arhitekts Uldis Seržāns
jauno dzīvojamo māju
projektus pilsētā vērtē
kā arhitektoniski saistošus un interesantus.
Zināms mīnuss ir saspiestība – ēkas jāizvieto nelielā platībā.

Meklē citus investorus

Savukārt Gulbju mājas projekta turpinājums līdzās jaunajai
mājai Zvejnieku ielā minētā
iemesla dēļ jau apstājies. Tā attīstītājs Aldis Masteiko skaidro,
ka bankas ir apturējušas finansējumu, tāpēc turpinās cita investora meklējumi ārpus Latvijas.
«Ja tas izdosies, īstenosim bez
kavēšanās. Ja ne – būs jāgaida,
kad attīstība nekustamo īpašumu tirgū ies uz augšu,» lakoniski
saka A.Masteiko.
Faktiski pēc pirmās jaunās
mājas uzbūvēšanas Jelgavā arī

Rīgā ne vienu vien daudzdzīvokļu ēkas projektu būvniecības
pirmajās stadijās nācies iesaldēt, jo finansētāji no bankām no tālākas līdzekļu piešķiršanas atteikušies, tādējādi izvēloties mazāko
no ļaunumiem jeb mazākus zaudējumus salīdzinājumā ar tiem,
kādi tie būtu pēc ēkas pabeigšanas, kurā dzīvokļus grūti pārdot.
Nule pamatus gatavojas likt Ganību ielas 51. mājai. Tās attīstītāju
pārstāvis apgalvo, ka pārskatāmā nākotnē nav objektīva iemesla,
kas projekta īstenotājiem liktu to apturēt.

No pēdējiem risinājumiem
U.Seržānam vissvaigāk atmiņā
palicis Ganību ielas 51. nama
projekts, ko nupat sāk realizēt.
«Tas ir mūsdienīgs, kvalitatīvs
un patīkams, esmu apmierināts
ar arhitekta piedāvāto individuālo
risinājumu. Dod, Dievs, lai attīstītājiem pietiktu finansiālo iespēju
projektu kvalitatīvi realizēt. Arī
Raiņa ielas māja ir interesanta, lai
gan pašlaik celtniecības stadijā to
grūti novērtēt. Protams, zemesgabals ir supermazs, un no saspies-

domā pilsētas arhitekts, piebilstot,
ka līdzīga situācija raksturīga arī
otram Ganību ielas namam. Tas
ēkas projektētājam licis ne mazums pasvīst, tomēr piedāvājums
ir izdevies.
Zemes īpašnieku vietā U.Seržāns
nelielā platībā labprātāk būvētu
vienģimenes māju. Tomēr attīstītāji izvēlējušies nopelnīt, un viņu
izvēle ir saprotama.
Tā kā gadu desmitiem bijām
raduši pie daudzstāvu namu
vienveidības, vēlamies, lai individuālie projekti ainavu vairāk
atdzīvina. U.Seržāns teic, ka
tas nav viennozīmīgi vērtējams.
Tāpat kā jebkurā nozarē arī pilsētvide domāta dažādu vajadzību
Jelgavas galvenais arhitekts
apmierināšanai. Vieni dzīvokļi ir
Uldis Seržāns
lētāki, citi dārgāki, bet vēl citi patības viedokļa tas nav slavējami. visam elitāri. Tipveida projektiem
Arī no attīstītāja viedokļa nelielās ir sava, ekonomiskās klases, joma
platības dēļ projekts ir smags,» un tālab vien tie nav noniecināmi,

jo piedāvā kvalitatīvus, bet lētākus risinājumus. Ekonomiskā
situācija liecina, ka arī šajos
projektos dzīvokļu pārdošana sagādā grūtības. Finansiālās situācijas ietekmē projektu attīstītāji
spiesti atteikties no atsevišķām
sākotnējām iecerēm un izvēlēties
lētākus ceļus. Piemēram, Asteru
ielas nama augšstāvos koka apdare, kas ir dārgāka, atsevišķos
ēkas fragmentos nomainīta pret
vienkāršāku risinājumu.
Uz jautājumu, vai tā rezultātā
necietīs arhitektūra, U.Seržāns
domā, ka tas lielā mērā atkarīgs
no konkrētā projekta autora
profesionalitātes, zināšanām,
kvalifikācijas un pieredzes, jo lētāks ne vienmēr nozīmē sliktāks
un vizuāli neizteiksmīgs.
Sagatavoja Anna Afanasjeva
Foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 27.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 637.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4887.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. Plûdi Jçkabpilî.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Ârsts un zinâtnieks V.Pîrâgs.
14.15 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.45 «Top Shop piedâvâ...»
15.00 «Jâòtârpiòð».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.12 «Abi gali balti, viducis zaïð».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 637.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4888.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 374.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».*
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. 24.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 375.sçrija.

14.00 Baltijas lîgas finâls futbolâ.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 24.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 181.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 4.sçrija.
20.10 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».*
20.40 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
22.35 «Çnas zona».
23.05 «Tavs auto».*
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 181.sçrija.
0.20 «Anekdoðu klubs».*
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 41.sçrija.
10.05 «Glâbçjzvans: Havajieðu stilâ».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1992.g.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 139.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.45 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 41.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 12.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

tv programma
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 17.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
22.05 «Deksters». ASV seriâls. 4.sçrija.
23.10 «Supernatural». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 10.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 72.sçrija.
2.05 «Intervija ar vampîru 2».
ASV un Austrâlijas ðausmu filma.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 21.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 237.sçrija.
9.00 «Mocarts un èetri draugi».
Vâcijas ìimenes filma.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 41.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 7.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 71. un 72.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 109.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 9.sçrija.
21.20 «Apbrînojamais prâts».
Dokumentâla filma. 2008.g.
22.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 9.sçrija.
23.20 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.50 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 13.sçrija.
0.55 «Riska zona». Raidîjums.
1.30 «Gribi – tici, negribi – netici».
2.25 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 7.sçrija.
3.20 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 71. un 72.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 «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.). Seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Otrdiena, 28.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 638.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4888.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 374.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*

15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 638.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4889.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 375.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Viss piedots». Francijas drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 25.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 376.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle. Rîgas
Dinamo – Èerepovecas Severstaï.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 25.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 182.sçrija

19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls. 5.sçrija.
20.10 «Dabas svçtvietas». Dokumentâla filma.
5. un 6.sçrija.
21.10 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 23.sçrija.
21.35 «Sporta studija». Tieðraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 182.sçrija.
23.35 «Anekdoðu klubs».*
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 42.sçrija.
10.05 «Glâbçjzvans: Kâzas Lasvegasâ».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1994.g.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 17.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 140.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.45 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 42.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 13.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.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. 18.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Bet es tevi mîlu». Vâcijas melodrâma.
23.00 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 8.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 21.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 73.sçrija.
1.55 «Atklâjums». ASV trilleris. 1994.g.
4.15 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.sçrija.

TV3
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 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 22.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 238.sçrija.
9.00 «Pingvîns Amundsens».
Vâcijas ìimenes filma.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 165.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.

13.00 «Medikopters». Seriâls. 42.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 8.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 73. un 74.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 110.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 20.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 20.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 8.sçrija.
22.20 «Pludmale». ASV trilleris.
0.50 «Medikopters». Seriâls. 42.sçrija.
1.45 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 8.sçrija.
2.40 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 73. un 74.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.). 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 «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.). Seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Treðdiena, 29.oktobris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 639.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4889.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 375.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».*
13.20 «Leìendu mednieki».*
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
15.40 «Rezgalîbas 4».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 639.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4890.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».

19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 376.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».

Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris

9.05 «Latvia Open».
Starptautiskais sporta deju festivâls.*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 26.sçrija.
10.25 «Bikini piedzîvojumi». Seriâls.
6.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 377.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle.
Omskas Avangard – Rîgas Dinamo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 26.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle. Rîgas
Dinamo – Òiþòekamskas Òeftehimik.
Tieðraide.
21.55 «112 hronika».
22.10 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
rokasbumbâ. Latvija – Èehija.
23.45 «Nâkotnes parks».
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 183.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 25.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 43.sçrija.
10.05 «Vçtrasputni». ASV, Lielbritânijas un
Francijas ìimenes piedzîvojumu filma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 18.sçrija.
14.50 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 141.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.45 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 43.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 14.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.

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 «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.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Ceturtdiena, 30.oktobris
LTV 1

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. 19.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Zu kareivji». Honkongas un Íînas
fantâzijas piedzîvojumu filma.
23.45 «Draugi 6». ASV seriâls. 23.sçrija.
0.20 «Renegâts». ASV seriâls. 74.sçrija.
1.15 «Poltergeists». ASV ðausmu filma.
3.30 «Godîga spçle». ASV trilleris. 1995.g.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 640.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4890.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 376.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
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 «Sargât savu tçvu zemi».
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
15.40 «Klucânija».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 640.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4891.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 377.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 7.sçrija
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

TV3

LTV7

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 23.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 239.sçrija.
9.00 «Pika un Amadejs». Ìimenes filma.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 166.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 43.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 25. un 26.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 9.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 75. un 76.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 111.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Kuka» (ar subt.). Krievijas melodrâma.
0.15 «Medikopters». Seriâls. 43.sçrija.
1.15 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 9.sçrija.
2.10 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 75. un 76.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».

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 27.sçrija.

10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 378.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle.
Rîgas Dinamo –
Òiþòekamskas Òeftehimik.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 27.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 184.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Asinis mûsu mobilajos».
Francijas dokumentâla filma.
21.10 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 1.sçrija.
22.40 «Uz meþa takas».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 184.sçrija.
0.25 «Anekdoðu klubs».*
0.30 «112 hronika».*

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 26.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 44.sçrija.

10.05 «Skubijs Dû uz Zombiju salas».
ASV animâcijas filma. 1998.g.
11.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 19.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 142.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 44.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 15.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.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. 20.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
0.10 «24 stundas» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
1.55 «Zu kareivji». Honkongas un Íînas
fantâzijas piedzîvojumu filma. 2001.g.
3.25 «Lai notiek kas notikdams».
ASV piedzîvojumu filma. 1995.g.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 24.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 240.sçrija.
9.00 «Serþants Pipariòð».
Vâcijas ìimenes filma. 2004.g.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 167.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 44.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27. un 28.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 10.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 77. un 78.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 112.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
6.sçrija.
21.20 «Zorro maska». ASV piedzîvojumu filma.
0.10 «Latvija. Ulmaòlaiki». Dokumentâlo
filmu cikls. 9.sçrija 1932./1933.g. un
10.sçrija 1934.g.
1.50 «Medikopters». Seriâls. 44.sçrija.
2.45 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 77. un 78.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.). 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.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Piektdiena, 31.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 641.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4891.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 377.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. 5.sçrija.
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Kurp dodies?»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
15.40 «Fotogrâfs».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 641.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4892.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
Raidîjums par seriâlu Neprâta cena.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.10 «Netîrâ dzîve».
Seriâls. 13.(noslçguma) sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 9.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 28.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «TV motors».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 379.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
rokasbumbâ. Latvija – Èehija.*
15.30 «www.olimpiade.lv».*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 28.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 185.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 23.sçrija
21.00 «Kad uzglûn nâve».
Somijas, ASV un Vâcijas trilleris.
22.30 «Zveja» (krievu val.).

23.00 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
23.30 «24 stundas 4». ASV seriâls. 9.sçrija.
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 185.sçrija.
1.00 «Bikini meitenes». 22.sçrija.
1.30 «Anekdoðu klubs».*
1.35 «112 hronika».*
1.50 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 45.sçrija.
10.05 «Skubijs Dû».
ASV piedzîvojumu komçdija.
11.45 «Misters Bîns». Animâcijas filma.
12.00 «Diversants» (ar subt.). Seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 20.sçrija.
14.50 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 143.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.

15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 45.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 16.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.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 Pita vakars. «Intervija ar vampîru».
ASV ðausmu filma.
1.20 «Spoku kuìis».
ASV un Austrâlijas ðausmu filma.
3.10 «Dþeisons X». ASV ðausmu filma. 2001.g.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 25.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 241.sçrija.
9.00 «Meþonîgie câlçni un mîlestîba».
Vâcijas ìimenes filma.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 168.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 45.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 11.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 79. un 80.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 113.sçrija.

18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 9.raidîjums.
21.20 «Beverlihilsas policists 3».
ASV piedzîvojumu komçdija.
23.25 «Comedy club» (ar subt.).
0.35 «Dieva prombûtnç». ASV trilleris.
2.25 «Þòaudzçjèûska pret pitonu».
ASV ðausmu filma. 2004.g.
3.55 «Linda Makartnija: dzîve caur objektîvu».
ASV un Kanâdas drâma. 2000.g.
5.25 «Smieklîgâkie videokuriozi».

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.). 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.). 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 «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 «Fotogrâfs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
22.50 «Sargiet sievietes» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.10 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Sestdiena, 1.novembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 374. un 375.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 Stratçìiskâs sacensîbas uzòçmumiem S-2.*
13.45 «Latvijas vçsture». Saimniecîba un
sadzîve Latvijâ padomju laikâ 1945.
– 1990.g. 1. un 2.daïa.

14.40 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 12.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.15 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 1.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
I.Akuratere un viòas dzimta.

19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Hallo, hellâ!»
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 6.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Mis Mârpla». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 2.sçrija Nemesida.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 «Nesmçíçt». Francijas 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 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».
14.30 «Asinis mûsu mobilajos».
Francijas dokumentâla filma.
15.30 «Tavs auto».
16.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Valmiera – Kalev (Tallina). Tieðraide.
18.00 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 2.sçrija.
18.30 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 1.sçrija.
20.05 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.35 «Strana.LV» (krievu val.).
21.05 «Tur, kur dzîvo mîlestîba».
Ukrainas melodrâma.
22.40 «Bikini meitenes». 23.sçrija.
23.10 «Seksa faili». Citplançtieði.
0.40 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 29.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 109.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Miljoni». ASV kriminâlkomçdija.
12.35 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.00 «Neiedomâjamâ cietsirdîba».
ASV romantiska komçdija.
17.00 «Rîgas balva 2008».
18.00 F-1 Brazîlijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese».
22.10 «Ouðena banda». ASV kriminâlkomçdija.
0.25 «Roka zvaigzne». ASV komçdija.
2.25 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 3.sçrija.
4.10 «Intervija ar vampîru».
ASV ðausmu filma.

9
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
13.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Fotogrâfs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.). Seriâls.
22.00 «Aðie: Nâvçjoðais ðovs» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.50 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.50 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls. SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 2.novembris
LTV 1
7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 376. un 377.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 O.Vâcietim – 75. O.Vâcietis – A.Maskats.
«Vâcietis. Novembris. Klavierkoncerts».
Muzikâla izrâde. 2003.g.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 Latvijai – 90. «Slepenie arhîvi».
17.30 Latvijai – 90. «Vienaudþi».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.25 «Province».
18.55 Pirmizrâde LTV1. «Klucis – nepareizais
latvietis». Dokumentâla filma.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Ceplis». Rîgas kinostudijas drâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Projekts Cilvçks».
23.45 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 7.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. Liepâjas
metalurgs – Daugava. Tieðraide.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Tur, kur dzîvo mîlestîba».
Ukrainas melodrâma.
18.05 «Tarangire». Dokumentâla filma.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 7.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 26.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 «Ideâla mîlas dçka».
ASV un Kanâdas romantiska komçdija.
12.10 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.10 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.35 «Beverlihilsas policists 3».
ASV piedzîvojumu komçdija.
17.40 «Dvîòi». ASV komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Mazais câlis».
ASV animâcijas filma ìimenei. 2005.g.
22.30 «Naudas valdzinâjums».
ASV kriminâlkomçdija.
0.20 «Mûzikas ìçnijs». Mâkslas filma.
1.15 «Comedy club» (ar subt.).
2.10 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 27.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.

20.45 «Nodevîba Kvinsâ». ASV trilleris.
22.40 «Krçjums... saldais».
23.10 «TV motors».*
23.40 «NBA apskats».*
0.10 «Bikini meitenes». 24.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 110.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Mis Slepenâ aìente». ASV komçdija.
12.45 «Latvijas princese». *
13.45 «Amulets 8». ASV seriâls. 17.sçrija.
14.45 Dþ.Èana filmas. «Policijas stâsts 2».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
16.45 «O.C.» ASV seriâls. 9.sçrija.
17.45 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 101.sçrija

18.45 F-1 Brazîlijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
21.05 «Zvaigþòu lietus 2». Tieðraide.
24.00 «Nikita». ASV seriâls. 20.sçrija.
1.00 «Vismeklçtâkais». ASV trilleris.
2.55 «Ouðena banda». ASV kriminâlkomçdija.
5.10 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 9.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 28.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Leìenda par
pandâm». 7.sçrija; «Mazâs burves».
20.sçrija; «Kaspers». 1.sçrija; «Mikimausa skola 2». 16.sçrija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 24.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada J.Strikaite un A.Veldre.
11.00 «Dvîòi». ASV komçdija. 1988.g.
Lomâs: A.Ðvarcenegers,
D.de Vito, K.Prestone u.c.
13.05 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
13.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2». ASV
seriâls. 4.sçrija. Lomâs: T.Haèere,
F.Hafmena, M.Krosa, E.Longorija,
N.Ðeridana, B.Stronga.
14.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 199.sçrija.

15.50 «Atklâj îsto!»* Raidîjums.
Vada B.Sipeniece-Gavare.
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 9.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
15.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 8.sçrija.
Lomâs: D.Henðals, E.Lî-Pots,
Dþ.Mjûrejs, L.Brauna. Vietçjo biroju
çku ietin baisa un bieza migla, un tajâ
sâk parâdîties gigantiski gaïçdâji târpi.
Tikmçr Kateram ir jâpanâk vienoðanâs
ar Dþeniju Lûisu, grupas sabiedrisko
attiecîbu darbinieci un Klaudijas
lîdzinieci.
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîva programma.
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.15 «Instinkts». ASV trilleris. 1999.g.
Lomâs: E.Hopkinss, K.Gudings jun.,
D.Sazerlends u.c.
0.45 «90 dienas lîdz iebrukumam».
ASV spraiga siþeta filma. 2004.g.
2.20 «SMS èats».
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 29.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika».
Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Krievijas kulinârijas raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
Raidîjums par jaunumiem
autoindustrijâ, kas piedâvâ lakonisku
informâciju par autotirgus jaunumiem.
Netiek aizmirsts arî par “sapòu auto”
kategoriju un autosportu, kâ arî par
satiksmes droðîbas aktualitâtçm un
nâkotnes auto tehnoloìijâm.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.00 «Par Sarkangalvîti. Turpinâjums»
(ar subt.). Krievijas pasaku filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.).
Ziòas. Nedçïas kopsavilkums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

1. Jelgavas dome 25.09.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus
Nr.08-21 «Par teritorijas Bērzu ceļā 24 detālplānojuma un tā saistošās
daļas apstiprināšanu»;
2. Jelgavas dome 25.09.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-22
«Par teritorijas Zīles ceļā 4 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu»;
3. Jelgavas dome 25.09.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.0823 «Par teritorijas Romas ielā 70A detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu».
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas domes kancelejā.

Tirgojam
lietotas drēbes
no Anglijas
oriģinālā iepakojumā,
nešķirotas.
1 kg – Ls 1,10.

Atrodamies:
Rīgas raj., Ādaži.
Telefons: 26627944.

Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris

Kredīti

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

Veselīgi zobi –
jau no mazotnes

JAUNUMI APTAUKOŠANĀS ĀRSTĒŠANĀ
Paaugstināta ķermeņa masa
un aptaukošanās ir viena no
mūsdienu civilizētās sabiedrības problēmām. Šī problēma
ar katru gadu kļūst arvien
aktuālāka. Neskatoties uz jau
ilggadējo cīņu ar to, cilvēku
skaits, kuriem ir kaites, kas saistītas ar paaugstināto ķermeņa
masu, ar katru gadu palielinās.
Un, kas ir vēl skumjāk, – ar katru gadu aug bērnu, pusaudžu
un jaunu cilvēku skaits, kas cieš
no šīs problēmas.
Paaugstinātas ķermeņa masas vizuālais kosmētiskais defekts nav tik nopietns kā aptaukošanās izraisītās sekas dažādu
saslimšanu un komplikāciju
veidā. No šīm iespējamajām
slimībām jāmin cukura diabēts,
ateroskleroze, hipertoniskā
slimība, pazemināta imunitāte, mutes dobuma un zobu
saslimšanas, metaboliskais
sindroms, locītavu saslimšanas
un citas slimības.
Ir zināmas dažādas metodes,
kā var cīnīties ar paaugstinātu
ķermeņa masu, – sākot ar diētām, medikamentiem un nonākot līdz ķirurģiskai iejaukšanai.
Metožu daudzums un dažādība liecina par šīs problēmas
sarežģītību. Pēc ārstēšanās bez
ķirurģiskās iejaukšanās diemžēl

var novērot atgriezenisko reakciju, kad cilvēks atgūst zaudēto
svaru un nereti pat vēl vairāk.
Pēdējo gadu laikā speciālisti ir
pievērsušies ārstēšanai, izmantojot ķirurģisko iejaukšanos, un,
kā liecina ārzemju speciālistu
pieredze, šāds ārstēšanās veids
dod neatgriezenisku, stabilu
rezultātu. Svara samazināšana
noris pakāpeniski 5 – 6 gadu
laikā.
Ja runājam par ķirurģisku ārstēšanas metožu efektivitāti, tad
salīdzinājumā ar diētām, kuras
ir efektīvas tikai 7 – 10% gadījumu, speciālās operācijas dod
pozitīvus rezultātus 70 – 90%
gadījumu.
Protams, visas ķirurģiskās ārstēšanas metodes, tāpat kā visas
invazīvas procedūras, ir saistītas
ar pēcoperāciju sarežģījumiem
– kā agrīniem, tā arī vēlīniem.
Tādēļ pacientu atlase notiek
ļoti stingri, ievērojot iepriekšējo
ārstēšanas metožu efektivitāti,
laiku, cik sen slimnieks cieš no
aptaukošanās, kā arī saslimšanas, kā dēļ notika ķermeņa
masas palielināšanās.
Pastāv šādas ķirurģiskās ārstēšanas metodes:
- kuņģa apjoma izmaiņas, kā
rezultātā tiek ierobežots barības
daudzums;

- izslēgšana no gremošanas
procesa daļu zarnu trakta, kā dēļ
uzturvielas pilnībā neiesūcas.
Pastāv arī kombinētas operācijas.
Slimnīcā «Bikur Holim» sadarbībā ar ārzemju partneriem tiek
pielietota ķirurģiska ārstēšana,
kas sevī ietver kuņģa samazināšanu un daļēju zarnu trakta
«izslēgšanu».
Šīs operācijas būtība ir tāda,
ka, izmantojot speciālus instrumentus, lapraskopiski tiek
izveidots mazs kuņģis, kas savienojas ar tievu zarnu traktu jaunā
vietā. Un tādēļ no gremošanas
procesa tiek izslēgta liela daļa
kuņģa un apmēram 1,5 metri
tievās zarnas.
Šīs operācijas ilgums ir 1,5
– 2 stundas. Stacionārā pacients
pavada 2 – 3 dienas.

hipertoniskā slimība, cukura
diabēts).

Ārzemju pieredze liecina, ka
šai metodei ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar citām. Pirmkārt, pacientam netiek piemērotas īpašas diētas, otrkārt,
pacients svaru zaudē ātrāk,
pakāpeniski un neatgriezeniski, treškārt, šādas operācijas
izmaksas ir zemākas.
Slimnīcā «Bikur Holim» veikto operāciju pieredze rāda,
ka pēcoperācijas posms norit
viegli un labvēlīgi pacientam
un pacients jau pēc 18 – 24
stundām var būt izrakstīts no
slimnīcas, bet aptuveni pēc
nedēļas atgriezties pie ikdienas
darbiem.
Pēc operācijas pirmā mēneša
laikā ķermeņa masa, nepielietojot nekādus palīglīdzekļus (diēŠāds ārstēšanas veids var būt ta, fiziskā slodze), samazinās
piemērots šādiem pacientiem:
par 8 – 10 kilogramiem.
• cilvēkiem, kas vecāki par 18
gadiem;
Personas, kas cieš no
• cilvēkiem, kas slimo ilgāk
aptaukošanās, var vērsties
nekā 5 – 6 gadus;
pēc palīdzības slimnīcā
• cilvēkiem, kuru ķermeņa ma«Bikur Holim».
sas indekss ir lielāks par 35;
Lai uzsāktu ārstēšanu, ir
• cilvēkiem, kuriem ir situāciju
jāveic izmeklēšana, kurai
apgrūtinošas blakus saslimšavar pieteikties pa tālruni
nas (paaugstināts holesterīna
67145040, 67365969.
līmenis, deformējošie artrīti,

Veselība ir tas, ko katrs cilvēks visvairāk var vēlēties, jo tieši veselība ir
viens no mūsu galvenajiem «kapitāliem». Diemžēl bieži vien mute tiek
it kā atdalīta no visa organisma un
mutes veselība bieži netiek saistīta
ar cilvēka vispārējo veselības stāvokli. Tomēr šāds uzskats ir nepareizs, jo
ikviena organisma sastāvdaļa ir cieši
saistīta un savstarpēji ietekmējas.
Mutes veselībai ir daudz lielāks
iespaids uz vispārējo veselības
stāvokli, nekā varētu iedomāties.
Tā spēj ietekmēt ikvienu mūsu
dzīves aspektu, mūsu vispārējo
veselību un to, kā mēs jūtamies
un kā baudām dzīvi – ko spējam
vai nespējam apēst, jo sāp zobs
vai smaganas, cik bieži un plati
smaidām, cik pašpārliecināti esam.
Pētījumi visā pasaulē ir atklājuši,
kādas sekas var būt sliktai mutes
veselībai – sākot ar skolas un darba
kavējumiem, beidzot ar nopietnu,
novājinošu slimību (sirds asinsvadu saslimšanas, iekaisuma procesi
plaušās un smadzenēs u.c.) un pat
depresiju. Bieži vien cilvēki ar mutes
veselību saprot tikai zobu stāvokli,
neaizdomājoties, ka ir arī ap zobu
esošie audi (periodonts), kas nepietiekamas aprūpes gadījumā var
sagādāt ļoti daudz problēmu – gan
asiņojošas smaganas, gan zaudētus
zobus. Tas, cik daudz mēs darām savas veselības labā, cik daudz par to
rūpējamies un domājam, lielā mērā
ir atkarīgs no mūsu katra «veselības
kultūras» līmeņa, motivācijas un
izpratnes. Taču, lai zinātu, ko un kā
darīt savas veselības labā, lai kontrolētu vienu vai otru slimību, būtiska ir
informācija un zināšanas. Atbildība
par savu un bērnu veselību ir un
paliek mūsu pašu ziņā.
Lai izsargātos no mutes dobuma
saslimšanām, jau no pašas bērnības jāiemāca pareiza attieksme
pret savu veselību. Nozīmīgu darbu
šajā jomā dara Mutes veselības
centri. Arī Jelgavā jau vairāk nekā
gadu ir Zemgales mutes veselības
centrs (MVC), kur šo darbu veic
zobu higiēniste Laine Seikstule.
Mutes veselības centrs savu mājvietu radis Jelgavas 1. ģimnāzijā,
kur ne tikai var saņemt konsultācijas un ieteikumus par mutes
un zobu kopšanu, bet arī veikt
zobu higiēnu. Pieņemšanas laiks ir
pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 18, taču
MVC galvenais uzdevums ir «iet pie

cilvēkiem», nevis sēdēt kabinetā,
tādēļ vizīte iepriekš jāsaskaņo pa
tālruni 63025052.
Šī centra galvenais uzdevums
ir palīdzēt katram bērnam jau no
mazotnes iemācīt pareizus higiēnas
pamatus, veidot pareizus ieradumus, kas jāievēro visu mūžu. Bērni
vispirms ģimenē uzzina, kā rūpēties
par sevi un savu veselību, pēc tam
šo darbu turpina bērnudārzā un
skolā, tāpēc auditorija, ko speciālistiem uzrunāt, ir ļoti plaša – tie ir
paši bērni, viņu vecāki, skolotāji un
ģimenes ārsti.
MVC darba formas ir ļoti dažādas. Tās ir lekcijas skolās, nodarbības bērnudārzos, speciālistu dalība
ģimenes ārstu konferencēs, konkurss par veselības jautājumiem 4.
pamatskolā, dalība Jelgavas rajona
Bērnu svētkos u.c. Jau otro gadu 1.
– 7. klašu skolēni piedalās konkursā
– mutes veselības kalendāra izveidošanā. Tiek veidota un analizēta
datu bāze par bērnu mutes veselības stāvokli, kā arī tiek pārraudzīta
novada zobārstniecības aprūpes
un profesionālās mutes veselības
pakalpojumu pieejamība.
Pavasarī sadarbībā ar sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību
vadītājiem notiks pilsētas un rajona
skolu 5. klašu skolēnu konkurss
par veselību. Pilsētā šāds konkurss
plānots arī 4. klašu skolēniem. Lai
palīdzētu pedagogiem un izglītības
iestāžu medicīnas darbiniekiem
sagatavot skolēnus konkursiem un
uzsvērtu profilakses nozīmi, 30. oktobrī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks Zemgales
MVC rīkots seminārs, kurā stāstīs
par mutes veselību un tās saistību
ar vispārējo labsajūtu, par atbilstošu
higiēnas līdzekļu izvēli un pareizu to
lietošanu, bērnu zobu traumām un
pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī
citām lietām.
Būtiski ir saprast, cik daudz laika,
līdzekļu un nepatīkamu sajūtu mēs
katrs sev varam aiztaupīt, ievērojot
tik vienkāršas lietas kā regulāri tīrīt
zobus ar atbilstošiem līdzekļiem un
regulāri apmeklēt zobārstu un zobu
higiēnistu.
Ceru arī turpmāk informēt lasītājus par mutes dobuma saslimšanām, atbilstošu higiēnas līdzekļu
izvēli, zobu traumām un citām ar
mutes veselību saistītām tēmām.
Labu veselību visiem vēlot
– Laine Seikstule

latvijai – 90
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Atklāj savu Jelgavu!

1969. gadā sāk būvēt RAF rūpnīcu. 1975. gadā jau tiek saražoti pirmie mikroautobusi.

70. gadi – visās skolās
notiek militārā apmācība. Katru gadu
klases sacentās ierindas mācībā, automātu
jaukšanā, šaušanā ar
gaisa un mazkalibra
šauteni. Šajā bildē
redzams, kā ierindas
skatē tiek demonstrēta sliktā kapitālistu
attieksme pret cilvēku
tiesībām un brīvību.

Aritmometrs – tāds, lūk, izskatījās mūsdienu kalkulatora priekštecis. Pēc noteiktas metodes sagriež
un samiksē ciparus, lai iegūtu rezultātu. Šo ierīci
septiņdesmitajos gados plaši izmantoja, piemēram, grāmatveži. Jāpiebilst, ka pirms aritmometra
galvenais palīgs aritmētisko darbību veikšanai bija
saskaitāmie kauliņi.
Kamēr vieni izmanto
aritmometru, citi jau
rēķināšanai ņem talkā
pirmo elektronisko kalkulatoru.

«Uz kurieni tu?» «Es uz «okupantu» veikaliem!» – šādas frāzes
bieži vien varēja dzirdēt septiņdesmitajos gados Jelgavā. Ko
tas īsti nozīmēja? – tagadējā Lielajā ielā jeb toreizējā Ļeņina
ielā daudzstāvu māju pirmajos stāvos bija veikali, kuros
šad tad šo to varēja dabūt. Taču neba tāpēc tie tautā bija
iesaukti par «okupantu» veikaliem. Iemesls tam bija cits – pa
kreisi redzamajos namos dzīvoja padomju armijas virsnieki,
1976. gads – Jelgavas Cukur- toreiz iznīcinātāju aviācijas daļai piederīgie, ar ģimenēm,
fabrika svin 50 gadu jubileju. tieši tāpēc tās sauca par «okupantu» mājām un «okupantu»
Šim notikumam par godu top veikaliem.
arī īpašs cukura fasējums.

«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 sestais
vēsturiskais posms
– no 1968. līdz 1978.
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 1980. gada,
gaidīsim redakcijā
Svētes ielā 33, 211.
kabinetā, tālrunis
63048801, vai aicinām tās iesūtīt pa
e-pastu: redakcija@
zi.jelgava.lv.

Skats uz viesnīcu «Jelgava».

Kārtības uzturēšanai pilsētā
milicijai palīgā nāk civilpersonas. Patruļās tiek iesaistīti brīvprātīgie kārtības sargi, kuriem
izsniedz speciālas apliecības
un rokas lentas.
No Jelgavas uz Rīgu 70. gados varēja aizbraukt ar kuģi, kam
bija zemūdens spārni.

1974. gadā Centrālajā laukumā atklāja jaunu Ļeņina pieminekli.
Arī ar šo notikumu saistās kāds ironisks pastāsts: tautā tolaik
mēdza mēļot, ka, pirms tapa Ļeņina pieminekļa skice un ideja
par to, kādam tad tam īsti būtu jāizskatās, autori daudz strīdējušies – Ļeņins atainojams stāvus vai tomēr varbūt sēdus.
Šī ironija saprotama vien tiem, kas atcerējās pirmās Latvijas
laikus, kad Centrālā laukuma vietā bija tirgus placis un tur
atradās publiskā tualete...

Zīmīgākie notikumi Jelgavā
no 1968. līdz 1978. gadam

• 1968. gadā – darbu sāk jaundibinātā LLA Ekonomikas fakultāte.
• 1968. gadā – atklāj LLA muzeju.
• 1969. gadā – sāku būvēt jauno mikroautobusu rūpnīcu RAF, un 1975.
gadā no konveijera nobrauc pirmie mikroautobusi.
• 1971. gadā – liek pamatus jaunajai Mūzikas vidusskolas ēkai.
• 1972. gadā – atklāj elektrovilcienu līniju Rīga–Jelgava.
• 1974. gadā – Centrālajā laukumā atklāj jauno pieminekli Ļeņinam,
autors – O.Kalējs.

Jelgavas dzelzceļa stacija ap 1973. gadu.

Septiņdesmitajos gados tiek izdotas vairākas krāsainas skatu
kartes, kas paredzētas tūristiem. Lūk, viena šāda skatu kartīte
ar jaunuzbūvētajiem pilsētas namiem un Driksu.

Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu
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Kultūras pasākumi
 23. oktobrī pulksten 18
– Baltkrievu kultūras nedēļas
noslēguma koncerts. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas 2. pamatskolas
aktu zālē).
 25. oktobrī pulksten 15
– Jelgavas krievu kultūras biedrība «Istok» ielūdz uz vakaru
«M.Ļermontova dzīve un daiļrade» (kultūras namā).
 2. novembrī pulksten 19
– koncerts «Igo 30 gadi uz skatuves». Īpašie viesi – grupa «Remix». Biļešu cenas – Ls 10; 8; 7;
5. Papildkoncerts – pulksten 15
(kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 15
– grupas «Putnu balle» koncerts
(kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 1. novembrim – Tautas
gleznošanas studijas dalībnieka
Egona Herca akvareļu izstāde
(Miezītes bibliotēkā).
 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 10. novembrim – Jāzepa
Pīgožņa darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 14. novembrim – Ukraiņu
kultūras dienu gaitā apskatāma
Ukraiņu hologrammu izstāde
«Skitu zelts» (Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā).

Sporta pasākumi
 No 24. oktobra līdz 21. decembrim – Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem
(spēļu grafiks – portālā www.
jelgavasvestnesis.lv).
 27. oktobrī pulksten 20
– SEB Baltijas basketbola līgas
Izaicinājuma kauss «VEF Rīga»
– BK «Zemgale» (Olimpiskajā
sporta centrā Rīgā).

Īsi
 Skolēnu brīvlaikā, 27. oktobrī,
pulksten 12 «Junda» sadarbībā
ar kolēģiem no Cēsu bērnu un
jauniešu centra «Spārni» aicina
skolēnus piedalīties radošajās
darbnīcās, ko vadīs pedagogi
no Cēsīm. Pulksten 12 «Jundas» ēkā
Skolas ielā 2 bērniem būs iespēja darboties keramikas meistardarbnīcā, zīda
apgleznošanas darbnīcā un floristikā.
Savukārt «Jundas» ēkā Pasta ielā 32
varēs apgūt balles deju soļus – valsi un
salsu. Dalības maksa – lats, «Jundas»
pulciņu dalībniekiem – bez maksas.

 28. oktobrī hercogam Jēkabam aprit 398 gadi. Par godu
jubilejai muzejs 29. oktobrī pulksten 12 aicina uz koncertu, kurā

skanēs A.Skarlati, E.Grīga un P.Pabsta
skaņdarbi pianistes N.Lūses izpildījumā.
Pēc koncerta – pieņemšana visiem, kuri
vēlas godināt gaviļnieku. Interesenti
laipni lūgti pieteikties apsveicēju rindā
pa tālruni 63023383.

notikumi
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Foto stāsts ar pievienoto
vērtību
 Ritma Gaidamoviča

Šāds salikums jau nedēļu vērojams Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,
taču rīt, 24. oktobrī, pulksten 16 foto
amata meistars Juris
Zēbergs un studente
Aiva Roga ielūdz uz
fotoizstādes «Putekļu
diriģente» – foto stāsts
ar pievienoto vērtību
– atklāšanas svētkiem,
kas apmeklētājiem piedāvās ekskursijas veidā
izdzīvot mākslinieka
radošo procesu: no
idejas līdz pat gatavam
mākslas darbam.
«Pēdējos trīs gadus mazliet
biju nogājis pagrīdē, taču šogad
esmu pieņēmis daudzus lēmumus, viens no tiem – atgriezties
radošajā pasaulē. Saņēmos, un
nu būs pat vairākas personālizstādes dažādās vietās pilsētā.
Varu teikt, ka esmu atgriezies
formā. Man to prasa draugi,
paziņas. Var jau būt, ka manas
bildes ir naivisms, bet tautai
patīk, jo šajā trakajā laikmetā
visi vēlas redzēt ko skaistu,» par
saviem šā gada plāniem stāsta
J.Zēbergs.
Pirmā izstāde «Putekļu diriģente» jau nedēļu skatāma
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā. To J.Zēbergs
veidojis kopā ar jauno mākslinieci, kas daļai jelgavnieku zināma
no pērnā gada mākslas simpozija
pilsētā «Aizspriedums», Latvijas Kultūras koledžas studenti
jelgavnieci Aivu Rogu. Izstādē
skatāmas J.Zēberga fotogrāfijas, kurām A.Roga veidojusi
mākslinieciskus fotorāmjus un
sagatavojusi īpašu izstādes atklāšanas svētku scenāriju, kas
pastāstīs par mākslinieku radošo
procesu.
Kāpēc «Putekļu diriģente»?
«Ikviens mākslinieks ir savas
idejas radošais diriģents. Izzinot
pagātni, spējam veidot citādu nākotni, noraušot putekļus no klasiskajām vērtībām, apzināmies,
ka pagātnē slēpjas mūsu nākotne. Putekļi simbolizē pagātni,
kuru izzinot un gūstot impulsu,
radam savu personīgo skatījumu
uz nākotni,» teic A.Roga.

Meklē
Bisenieka
gara
mantinieku
 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 31. oktobrim,
uzrakstot eseju par novadnieku Jāni Bisenieku
un par kādu Jelgavas
pilsētas un rajona izcilu personību, kas savā
uzņēmēja un sabiedriskajā darbībā mūsdienās
tuvinātos J.Bisenieka
devumam, ikviens var
pieteikt savu dalību
J.Bisenieka fonda rīkotajā eseju konkursā.

Mākslinieka Jura Zēberga fotogrāfijas, jaunās mākslinieces Aivas Rogas pievienotā vērtība
– mākslinieciskie rāmji, grafiskie līniju ritmi un stāsts par mākslinieku radošo procesu – tā īsumā
varētu raksturot abu autoru fotoizstādi «Putekļu diriģente», kas rīt, 24. oktobrī, pulksten 16
tiks atklāta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Foto: Ivars Veiliņš
tā viss sākās. Jau vairākus gadus
viņu tirdīju, ka vajag izstādi, un
beidzot nu arī viņa ir sadomājusi
kaut ko darīt,» smaidot nosaka
mākslinieks.
«Lai taptu šī izstāde, pieaicinājām modeli, safotografējām
skaistas bildes. Aiva uz šīm
fotogrāfijām veidojusi grafiskus
zīmējumus. Kopā muzejā apskatāmas 15 bildes,» tā J.Zēbergs.
Rāmji melnbaltajām fotogrāfijām darināti no metāla drātīm,
un tos veidojusi Aiva. Arī rāmji ir
viena no izstādes «pievienotajām
vērtībām», un tie katrai bildei
veidoti individuāli, papildinot
grafiskos zīmējumus un iegūstot
kontrasta principu – raupjais
mūsdienu industriālisms pret
klasisku, skaistu un vienkāršu
sievietes tēlu.
«Pats esmu klasikas piekritējs,
taču, veidojot šo izstādi, esmu
nedaudz no klasikas atrāvies,»
neslēpj mākslinieks.

guļos stāstu – no idejas līdz pat
mākslas darbam. Jāpiemin, ka
arī visas 15 fotogrāfijas sevī glabā
stāstu, kas sarindotas secīgā kārtībā, lai, tās skatot, cilvēki varētu
izdzīvot to, kā tapušas visas šīs
fotogrāfijas.
«Fotoizstādes stāsts tematiski
iezīmē mākslinieka fundamentālās vērtības – iedvesmu, radošo
procesu, pašrealizāciju, rezultātu
un galadarba novērtēšanu, kur
pati fotoizstāde ir šis gala produkts, ko piedāvājam skatītāju
vērtējumam,» tā A.Roga.
Kāpēc tieši muzeja vestibils
starp Ģederta Eliasa un Izstāžu
zāli? «Jelgavā nav vietas, kur
eksponēt darbus. Man patīk tas
koridors, un šeit jau notikušas
vairākas manas personālizstādes. Lielo Izstāžu zāli piepildīt
nevaram, tāpēc šī ir īstā vieta. Te
es labi jūtos,» tā J.Zēbergs.
«Putekļu diriģente» muzejā
būs apskatāma līdz valsts svētkiem, tad sekos neliels pārtrauEkskursija, kas reizē
kums, bet jau pēc tam izstāde
ir diplomdarbs
atgriezīsies un būs aplūkojama
Fotoizstāde īpaša ne tikai ar līdz pat 24. novembrim.
to, ka tiks atvēta mākslinieces
pirmā fotoizstāde Jelgavā, tur- Retrospektīva foto
klāt kopā ar foto amata meistaru izstāde Ādolfa Alunāna
J.Zēbergu, bet arī ar to, ka tas memoriālajā muzejā
reizē būs arī Aivas diplomdarbs
Taču ar to J.Zēberga izstāžu
ar īpašu atklāšanas svētku sce- maratons pilsētā tikai sākas.
nāriju. Aiva grasās beigt Latvijas Šonedēļ Ā.Alunāna memoriKultūras koledžu, bet diplom- ālajā muzejā skatītājiem jau
darbu izvēlējusies aizstāvēt savā apskatāmas J.Zēberga retrodzimtajā pilsētā. Paredzēts, ka spektīvas bildes – portreti,
rīt izstādes apmeklētāji kopā akti un citas fotogrāfijas, kas
Mākslinieka foto,
ar māksliniekiem varēs doties tapušas jau pirms kāda laika.
Aivas pievienotā vērtība
«Ar Aivu iepazināmies fotose- nelielā teatralizētā ekskursijā, Tostarp arī bildes, kas apbrausijā, viņa bija mana modele, un kurā jaunā māksliniece atspo- kājušas pasauli un palīdzējušas

J.Zēbergam nopelnīt foto mākslinieka vārdu. «Visus vecos darbus ieskanēju un apstrādāju,
tagad tie ir vidējā toņu gammā
– pa vidu starp melnu un baltu. Šī ideja aizgūta Bratislavā
– izstādē, kurā bija redzamas
milzīgas ainavas vidējā toņu
gammā,» tā J.Zēbergs. Šajā
izstādē eksponēti 30 savulaik
tapuši darbi.

Sievietes miksētas ar
dažādiem sadzīves
skatiem

«Skaistumkopšanas salonā
«Dona Bella» jau gadu eksponētas manas fotogrāfijas jeb, kā es
tās saucu, kartītes ar sievietēm,
kas drukātas uz lietā papīra. Šobrīd domāju, ka arī tur vajadzīgs
kas jauns un krāsains, tāpēc plānoju šīs sievietes nomainīt pret
krāsainām mistērijām. Tas nozīmē, ka jau novembra sākumā tur
būs 15 jauni darbi. Arī tajos būs
redzamas sievietes, taču bildēs
tās tiks miksētas ar dažādiem
skatiem no ielas – mājām, fermu,
atspulgiem un citiem,» stāsta
meistars.
Bet nesen mākslinieks saņēmis
piedāvājumu no Svētes pagasta
uz valsts svētkiem skolā apskatei
izlikt ziedu fotogrāfijas. Aicinājums eksponēt darbus nācis arī
no stila salona «Pils putns». Bet
fotogrāfijas, kas šobrīd atrodas
salonā «Dona Bella», plānots
aizvest uz Lietuvu. Izstādes gaidāmas arī Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā, bet
šeit savus darbus apskatei izliks
J.Zēberga fotokursu dalībnieki.

«Dzīvojiet līdzi jaunajiem talantiem!»
 Olga Tiļecka,
«Jundas» jaunā žurnāliste

«Nāciet un atbalstiet
– dzīvojiet līdzi mūsu
jaunajiem talantiem!»
teic Noras Bumbieres
fonda pārstāve Māra
Zustrupa, ikvienu aicinot rīt, 24. oktobrī,
uz Jelgavas kultūras
namu, kur vienkopus
būs pulcināti 22 jauni
un talantīgi dziedātāji.
Rīt pulkten 17 kultūras namā
norisināsies Noras Bumbieres
fonda rīkotā tradicionālā Jauno
talantu konkursa fināls, kurā
piedalīsies 22 jaunieši no dažā-

dām Latvijas pilsētām – jaunie
vokālisti, kuri par labākajiem
tika atzīti konkursa pusfinālā,
kas notika maijā.
«Finālā uzstāsies dalībnieki
četrās vecuma grupās: no 3 līdz 6
gadiem; no 7 līdz 10; no 11 līdz 15,
kā arī jaunieši vecumā no 16 līdz
20 gadiem. Katrs izpildīs vienu
dziesmu fonogramas pavadījumā,» stāsta M.Zustrupa, piebilstot, ka tai noteikti jābūt latviešu
valodā un, vēlams, atšķirīgai no
pusfinālā izpildītās. Kopumā šajā
pasākumā piedalīsies 19 meitenes
un 3 zēni no Jelgavas, Liepājas,
Tukuma, Saldus un Rīgas.
Konkursantus vērtēs kompetenta žūrija, tostarp solisti Viktors Lapčenoks un Žoržs Siksna.

«No visām vecuma grupām,
vērtējot 10 baļļu sistēmā, tiks
izvēlēti trīs izcilākie dziedātāji.
«Uzvarētājiem tiks pasniegta
īpaši vērtīga balva, ko sarūpējis tēlnieks Pauls Jaunzems,»
stāsta M.Zustrupa. Jāpiebilst,
ka tieši P.Jaunzems veidojis arī
N.Bumbierei iecerētā pieminekļa maketu.
Konkursa fināla noslēgumā
visus priecēs Latvijā pazīstamie mākslinieki žūrijas pārstāvji Ira Krauja, Ž.Siksna un
V.Lapčenoks. Plānots arī deju
studijas «Intriga» priekšnesums
un citi, ko konkursa rīkotāji
pagaidām nevēlas atklāt, vien
piebilst, ka gaidāms arī pārsteigums no finālistiem.

J.Bisenieka fonda valde konkursā piedalīties aicina ikvienu,
kas pamanījis kādu izcilu personību un ir gatavs atspoguļot
šī cilvēka darbību un devumu
pilsētai vai rajonam. «Pirmajā
gadā īpaši aktīvi bija studenti, bet
tagad viņu interese zudusi, tāpēc
aicinām sarosīties,» tā viena no
darbu vērtētājām Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Inta
Jorniņa.
Skolotāja atzīst, ka iepriekšējo
gadu darbi bijuši labi, taču tajos
saskatītas vairākas problēmas,
uz kurām šogad tiek vērsta
uzmanība. «Lielākais klupšanas
akmens – eseja par J.Bisenieku.
Literatūru par mūsu novadnieku atrast ir ļoti grūti, tieši tāpēc
liela daļa konkursantu izmantojuši tikai vienu grāmatu. Gribētos aicināt tomēr nepalikt tikai
pie viena izziņas avota. Otra
lieta – konkursanti aizmirsuši
esejas rakstīšanas būtību, to,
ka eseja ir pārdomas par konkrētā cilvēka devumu. Aicinu
konkursantus neizvēlēties to
vienkāršāko ceļu – hronoloģiski
atrakstīt notikumu secību –, bet
gan mēģināt atrast, kas tad ir
viņa devuma pamatā. Mudinu
atcerēties, ka esejā nepieciešamas paša domas un skatījums.
Var arī apskatīt, kā mūsdienās
šīs idejas tālāk attīstījušās, kā
īstenojas tas, ko J.Bisenieks bija
iecerējis,» tā I.Jorniņa.
Viņa arī norāda, ka darbs jāstrukturizē un tieši laba strukturizācija, rakstot eseju par
J.Bisenieku, atvieglos darbu, vēstot par cilvēku, ko konkursants
izvēlējies ieteikt kā Bisenieka
gara mantinieku. «Būtu ļoti labi,
ka cilvēki abos darbos censtos saskatīt līdzības,» skaidro skolotāja.
I.Jorniņa arī min, ka galvenais
ir iepazīt pašu J.Bisenieku caur
viņa padarītajiem darbiem, tad
arī daudz vieglāk būs atrast
gara mantinieka titula cienīgu
personību.
«Katram cilvēkam, manuprāt, ir virsvērtība – tas, ko
mēs darām ārpus sava darba
laika un vairāk nekā no mums
darba vietā prasa. Un tieši gara
mantiniekam jāmeklē cilvēki
ar lielāko virsvērtību,» skaidro
skolotāja.
Atgādinām, ka visus konkursam nepieciešamos dokumentus
un eseja jāiesniedz līdz 31. oktobra pulksten 14 Jāņa Bisenieka
fondā Akadēmijas ielā 10 (Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures
un mākslas muzejā). Ar nepieciešamo dokumentu sarakstu
iespējams iepazīties portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.
Darbus žūrijas komisija vērtēs
līdz 19. novembrim, taču labākos
eseju autorus un J.Bisenieka gara
mantinieku paziņos decembrī.
Trīs labāko darbu autori saņems
balvas 100 – 500 latu vērtībā.

