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Aicina ziedot valsts
svētku salūtam
 Anna Afanasjeva

Lai Latvijas 90. dzimšanas dienas svētku
salūts 18. novembrī
izdotos krāšņs un ilgi
paliktu atmiņā, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija un
pilsētas dome, kā ik
gadu, uzņēmējus un
citus interesentus aicina ziedot līdzekļus
svētku uguņošanai.
Šim skaistajam svētku
mirklim līdzekļus iecerēts atvēlēt vismaz iepriekšējā gada līmenī,
savācot 4500 latu.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška apliecina, ka,
turpinot tradīciju, arī šoruden
uzņēmēji sadarbībā ar pašvaldī
bu rūpēsies, lai sagādātu prieku
jelgavniekiem un visiem ciemi
ņiem, kas valsts dzimšanas die
nas salūtu vēlēsies noskatīties
mūsu pilsētā. «Citādi nevar būt,
jo ik gadu šis pasākums pulcē
daudz apmeklētāju, kas savu
kārt liecina, cik ļoti cilvēkiem
tas patīk,» pauž I.Kanaška.
Pērn salūtam izlietoti 4500 latu.
No iepriekšējās reizes svētku

uguņošanai izveidojies līdzekļu
atlikums 2565 latu apmērā.
Svētku uguņošana tāpat kā ie
priekšējos gados tiks uzticēta SIA
«Jelgavas Lija» – uzņēmumam,
kas ilgstoši apliecinājis savu
profesionalitāti un ne vienu vien
gadu priecējis lielus un mazus
skatītājus ar skaistu uguņošanas
priekšnesumu. «Salīdzinājumā ar
citviet redzētajiem salūtiem šeit
ne reizi neesam vīlušies, tālab
nekādi eksperimenti nav nepie
ciešami,» uzsver I.Kanaška, pie
bilstot, ka pašlaik nevar pateikt,
cik iespaidīgs nozīmīgajā valsts
dzimšanas dienā varētu izdoties
salūts. Arī iepriekšējās reizēs zie
dojumi no uzņēmējiem un citiem
interesentiem kontā ienākuši līdz
pašiem valsts svētkiem.
Ziedošanas kārtība svētku sa
lūtam nav mainījusies – līdzek
ļus var ieskaitīt Jelgavas Ražo
tāju un tirgotāju asociācijas kon
tā: reģ. Nr. 40008015856, SEB
banka , kods UNLALV2X, konts
LV34UNLA0008000700843, ar
norādi «Svētku uguņošanai».
Tāpat ziedot salūtam var, vei
cot pārskaitījumu pašvaldības
aģentūras «Kultūra» ziedojumu
kontā: reģ. Nr. LV90001282471,
SEB banka , UNLALV2X, konts
LV91UNLA0050001058011, ar
norādi «Svētku uguņošanai».

Sāk izrotāt pilsētu

Šonedēļ uzņēmuma «Uni San» speciālisti veica priekšdarbus sensoru uzstādīšanai pie
meteoroloģiskās stacijas Rīgas ielas un Brīvības bulvāra krustojumā. Foto: Ivars Veiliņš  Ritma Gaidamoviča
 Anna Afanasjeva

Jelgavā uzstādītas divas meteoroloģiskās
stacijas un trīs vietās
izvietoti meteostaciju
ceļa seguma sensori,
lai ziemas apstākļos
operatīvi un atbilstoši
laika apstākļiem varētu organizēt pilsētas
ielu apsaimniekošanu
un uzturēšanu.

Aģentūras «Pilsētsaimnie
cība» projektu vadītājs Gints
Reinsons stāsta, ka uzstādītās
iekārtas pilsētas ielu uzturē
šanas uzņēmumu un aģentūru
«Pilsētsaimniecība» ar īsziņu
starpniecību informēs par kra
sām laika apstākļu izmaiņām,
piemēram, strauju temperatū
ras maiņu, apledojuma izvei
došanos. Bet ikdienā visiem
iesaistītajiem speciālistiem būs
pieejami datorā apkopotie dati

tabulu un diagrammu veidā.
Savukārt no Brīvības bulvāra
un Rīgas ielas krustojuma pa
pildu būs iespēja apskatīt ceļa
seguma stāvokli arī fotogrāfiju
veidā. Tāpat ceļa seguma sensori
nosaka sāls koncentrāciju, kas
atvieglos ielu apsaimniekotāju
veikuma kontroli.
«Ceļu uzturēšanas uzņē
mums, fiksējot izmaiņas un
redzot, ka normālus braukšanas
apstākļus nomaina kailsals vai

Pils austrumu puse būs gaiša
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pie Jelgavas
pils austrumu fasādes
ierakti kabeļi elektrības
piegādei, bet nākamajā
nedēļā jau plānots uzstādīt pirmos gaismas
ķermeņus. Visus darbus
cer pabeigt līdz 18. novembrim, lai diennakts
tumšajā laikā izgaismota būtu ne tikai pils
dienvidu, bet arī austrumu daļa.
Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātes (LLU) direktors Andrejs
Garančs stāsta, ka patlaban strād
nieki beiguši zemē ierakt kabeļus
elektrības piegādei, drīzumā sāks
sagatavošanas darbus, lai jau
nākamajā nedēļā varētu uzstādīt

pirmos gaismas ķermeņus pils
austrumu fasādes daļā. «Gaismek
ļi jau ir pie mums. Kopumā, tāpat
kā dienvidu daļā, arī austrumu
fasādes daļā, kas redzama, brau
cot no Rīgas puses, būs uzlikti
46 gaismas ķermeņi – 32 no tiem
ierakti zemē un 14 lielie prožek
tori,» tā A.Garančs. Zemē ieraktie
gaismekļi spilgti izcels vertikālās
kolonnas un augšējās dzegas, bet
14 lielie prožektori dos vispārēju
apgaismojumu un reizē mazinās
asos kontrastus.
Taču paralēli izgaismošanas
darbiem ikviens vēl tiek aicināts
piedalīties akcijā «Dāvini gaismu
Jelgavas pilij!» un ziedot naudu,
to pārskaitot uz bankas kontu vai
ievietojot ziedojumu kastītē LLU.
LLU lietu pārvaldnieks Jānis
Sprukts stāsta, ka patlaban ar
iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu

saziedoti teju 18 tūkstoši latu,
taču tā joprojām nav pietiekama
summa. «Jāatzīst, ka ziedotāji ak
cijā iesaistās aktīvi, taču joprojām
ikvienu aicinām ziedot, lai savāktu
atlikušo nepieciešamo naudas
summu,» tā J.Sprukts.
LLU direktors neslēpj, ka arī
universitāte finansiāli darīs visu

sākas atkala, varēs attiecīgi
rīkoties un savlaicīgi parūpēties
par ielu kaisīšanu ar sāls maisī
jumu,» gaidāmās priekšrocības
ieskicē G.Reinsons, piebilstot,
ka perspektīvā, paplašinot me
teoroloģisko staciju iespējas,
vēl savlaicīgāk varēs prognozēt
ielu apledojumu, biezu miglu
vai citus satiksmes dalībniekiem
nelabvēlīgus apstākļus un attie
cīgi reaģēt.
(Turpinājums 3.lpp.)

Šonedēļ pilsēta pamazām iegūst svētku
rotu, gaidot Lavijas
dzimšanas dienu.

Aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
informē, ka līdz bruņoto spēku
militārās parādes ģenerālmēģi
nājumam, kas notiks sestdien,
1. novembrī, svētku rotājumi
būs izkārti jau uz abiem til
tiem – pāri Driksai un Lielupei
–, Uzvaras ielā un Lielajā ielā.
Pilnībā pilsētu plānots izrotāt
nākamnedēļ.
Aģentūras «Pilsētsaimniecī
ba» Projektu nodaļas vadītāja
Daina Done informē, ka šogad,
Paralēli ziedojumu veidojot svētku noformējumu,
vākšanai jau sākti tiek turpināta jau pērn aizsāk
darbi, lai izgaistā ideja – rotājumi veidoti pēc
motu Jelgavas
vadmotīva «Plūstoša upe» jeb
pils austrumu
valsts karogi dažādās vietās un
fasādi. Plānots, ka formās, kas visi ataino plūstošu
pirmos gaismas
upi.
ķermeņus uzstādīs
Pilsētas tiltu dekorēšanai
jau nākamnedēļ,
plānots izmantot jau pērn iz
bet kopumā šo
veidotos un redzētos karodzi
daļu izgaismos 46 ņus plūstošas upes veidolā, bet
gaismekļi.
pārējās vietās būs dažādi jauni
Foto: Ivars Veiliņš
plakāti, karogi.

iespējamo, lai līdz valsts svēt
kiem pils austrumu daļu izdotos
izgaismot.
Banku konti, uz kuriem var
pārskaitīt ziedojumus pils iz
gaismošanai, pieejami «Jelgavas
Vēstneša» mājas lapā (www.jel
gavasvestnesis.lv) un LLU mājas
lapā (www.llu.lv).

Svētkos līdztekus atsevišķām
ielām izdekorēts tiks arī Trīsvie
nības baznīcas tornis, pilsētas
kultūras nams, Jelgavas dome,
30 autobusu pieturvietas, ēkas
siena Uzvaras ielā 2 un daži
puķu podi.
Šobrīd zināms, ka jau drīz
alpīnisti uz Trīsvienības baz
nīcas torņa sienām izkārs liela
izmēra sarkanbaltsarkanos
karogus, bet nedaudz mazāka
izmēra valsts karogs rotās Jel
gavas domes ēku. Tāpat divi lieli
sarkanbaltsarkanie karogi tiks
izvietoti uz Jelgavas kultūras
nama fasādes.
Vēl kā neliels svētku akcents
pilsētā būs puķu podi pie pilsētas
domes un kultūras nama, kuros
kopumā plānots izvietot 550 ne
liela izmēra valsts karodziņus.
Bet pie Uzvaras ielas 2. nama
būs izkārtne ar Latvijas valsts
90. gadadienai veltītu gada
skaitli, kurš salikts no daudziem
maziem Latvijas karodziņiem
līkumainas upes izskatā. Īpaši
plakāti pagatavoti arī 30 pilsētas
autobusu pieturvietām.
D.Done stāsta, ka darbus
uzticēts veikt uzņēmumam
«Mītavas elektra».

Telefonakcija

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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Starp māla podiem un biznesa
haizivīm
 Anna Afanasjeva

tiski visas rūpnīcas ir bankrotēju
šas, ir pa uzņēmumam Maskavā
Šoruden aprit desmit
un Sanktpēterburgā. Piegādājam
gadi kopš keramikas
uz Ukrainu, Poliju, Šveici, Vāciju,
uzņēmuma kapitāldaļu
Skandināvijas valstīm, Itāliju,
izpirkšanas un 45 gadi
arī uz ASV, Kanādu, Meksiku,
kopš tā darbības sākuJapānu, Taivānu un Ķīnu esam
ma. Uz pasaules fona tie
sūtījuši, bet tie bijuši atsevišķi
nav tik nozīmīgi cipari,
pasūtījumi. Situācija pasaulē mai
lai rīkotu jubilejas balli.
nās. Savulaik Vācijas tirgus mums
Arī apstākļi nav tie pateibija slēgts, bet tagad esam kļuvuši
cīgākie. Tālab saruna ar
interesanti.
SIA «Latvijas keramika
Bet kur tad paliek Ķīnas raA» īpašnieku un valdes
žojumi, kas pārņem pasauli?
priekšsēdētāju Aivaru
Arī Ķīnā cenas iet uz augšu un
Janovski izvērtās par šopreces vairs nav tik lētas. Turklāt
dienas taktiku norēķinu
viņiem pasūtījuma nokomplektē
jautājumos un pieredzi
šanas un piegādes laiks ir krietni
darījumos ar biznesa
lielāks – kāds pusotrs mēnesis.
haizivīm. Vienīgais viņa
Vācijā ne viens vien restorāns
nolūks savā ziņā unikātraukus komplektē no mūsu iz
lajā uzņēmumā – saglastrādājumiem, jo operatīvi varam
bāt keramikas nozari,
tos nodrošināt. Protams, ātrums
kas pasaulē pastāv kopš
attiecīgi maksā.
aizvēsturiskiem laikiem,
Produkcijas eksports veido ap
kad primitīvus traukus
90 procentu. Vietējā tirgū noietu
no ugunī dedzināta
veido lielā tilpuma māla krūkas
māla centās izgatavot
«Latvijas balzamam». Produkcijas
pirmatnējie cilvēki.
grupām pievienojušies tehniskās
keramikas izstrādājumi, kas do
Šoruden aprit desmit gadi, māti izmantošanai lielā karstumā,
kopš saimniekojat uzņēmu- piemēram, korderīts kamīniem.
mā. Cik zinu, lai darījums Māla krūkas tiek gatavotas arī
izdotos, tika izmantota sava «Vetai». Citu keramikas izstrādā
taktika.
jumu noietam pašu tirgū nav tāda
Keramikas ražotni pirku kā īpatsvara kā ārvalstīs.
ASV reģistrētā Krievijas kapitāla
Savā ziņā esat uzņēmums ar
uzņēmuma «Pavlros» pārstāvis, nacionālu pieskaņu.
jo latvieši paši savās mājās ne
Jā, esam nacionāla ražotne,
vienmēr bija vēlami kā īpašnieki. kas cita starpā piegādā izejvielas
Allaž bija kāds ārvalstu investors, – mālus un glazūras – apmēram
kas likās labāks... Tāpēc izmantoju 300 vietējiem keramiķiem un pod
citu taktiku. Tas attaisnojās. Tā niekiem, kas izgatavo latviešu tik
kā uzņēmuma parāds sasniedza iecienītās vāzes, svečturus, podus,
2,8 miljonus latu, citas nodevas krūzes un suvenīrprodukciju. Arī
netika prasītas.
paši izgatavojam suvenīrprodukci
Vācijas pārstāvji, kas bija pa ju. Tagad ir «karsts» laiks – tuvojas
spējuši kļūt par
gada nogale, kad
akciju sabied
uzņēmumi un
«V i ņ u n o l ū k s iestādes pasūta
rības «Latvijas
keramika» ak
part
bija veikt tik produkciju
cionāriem, bija
neru apsveikša
lielus pasūtīju- nai. To pasūta
sašutuši. Viņi ne
par kādu naudu
ārvalstu vēst
mus, ko, lai kā arī
negribēja pieļaut,
niecības un uzņē
ka šejienes ra
gribēdami, ne- mumi. Arī tā vei
žotni privatizē
cinām Latvijas
spētu izpildīt. atpazīstamību.
citi. Viņi gribēja
to nogremdēt,
uzņēmumi,
Tad, piemērojot Citi
lai Vācijā ražotu
ar kuru produk
soda sankcijas, c i j u savulaik
pudeles Rīgas
melnajam balza
Latvija
mūs varētu iz- asociējās
mam. Pēc dažiem
(«Laima», «Lat
gadiem vācu
nīcināt un pār- vijas balzams»),
pārstāvji pie šī
sen vairs nepie
ņemt.»
pasūtījuma tika
der latviešiem.
pa citiem ceļiem.
Valsts atpazīsta
Bet tolaik, pirms
mību veicinām
desmit gadiem, viņi, izmantojot arī tādējādi, ka ražotnē regulāri
ārvalstu investoru masku, kera ierodas ekskursantu autobusi,
mikas uzņēmumu Jelgavā gribēja šeit pabijuši dažāda ranga ciemi
iznīcināt. Līdzīgi ārvalstnieku ņi, tostarp citvalstu prezidenti,
gājieni notika ar Slokas Papīra vēstnieki.
fabriku un dažiem citiem, kas
Sākumā minētie Vācijas
vairs nepastāv.
pārstāvji nebija vienīgā uzņēTomēr keramikas uzņēmums muma izturības pārbaude.
izdzīvoja. Tagad produkciju eks
Lielu produkcijas noieta daļu
portējam uz 24 valstīm. Ir aptverti zaudējām, kad «Latvijas balzams»
visi Krievijas reģioni, jo tur prak atteicās no Latvijā ražotajām māla

Skaitļi runā

SIA «Latvijas keramika A» valdes priekšsēdētājs Aivars Janovskis klāsta, ka pašreizējos apstākļos, kad veidojas parādnieku ķēdes, uzņēmums pret to cenšas nodrošināties. Produkciju
bez priekšapmaksas var saņemt patiešām pārbaudīti partneri. Pārējiem tiek prasītas privātās
garantijas no uzņēmuma īpašnieka vai vadītāja.
Foto: Ivars Veiliņš
pudelēm. Vācijas uzņēmums, lai
iekarotu tirgu, būtiski samazināja
izstrādājuma cenu. Pie mums
šādu rīcību atbildīgās iestādes
uzreiz traktētu kā izvairīšanos
no nodokļu maksāšanas vai vēl ko
aizdomīgu. Bet rietumos jaunu tir
gu iekarošanas nolūkā daudz kas
ir atļauts. Pakāpeniski noieta daļu
kompensējām, meklējot krūkām
citus tirgus. Tagad māla pudeles
ar divu galveno partneru starp
niecību piegādājam 26 Krievijas
ražotnēm, kur tajās pilda dzērie
nus. Noslēdzām apjomīgu līgumu
ar Gruziju, bet karadarbības dēļ
apjomi samazinājušies.
Rūdījumu guvāt arī ar citām biznesa haizivīm, kaut
vai koncernu «Ikea».
Jā, uzņēmums, kura veikali
zināmi ar labām cenām, mūs
vairākas reizes gribēja pārņemt.
Reizes piecas risinājās sarunas.
Vasaras sākumā pēdējo reizi visai
respektabla delegācija, ieskaitot
attīstības direktoru, finanšu direk
toru un citus vadošos darbiniekus,
bija ieradusies. Beigās sagaidīju
atzīšanos, ka viņu nolūks bija
veikt tik lielus pasūtījumus, ko,
lai kā gribēdami, nespētu izpildīt.
Tad, piemērojot soda sankcijas,
mūs varētu iznīcināt un pārņemt.
Krievijā lielākas rūpnīcas tādā
veidā «nospiestas uz ceļiem» un
bankrotējušas. Bet «Ikea» bizness
plaukst. Lai saglabātu lētās cenas,
tiek izvēlēts nākamais upuris.
Arī paši pēdējos gados esam
pārņēmuši vairākus citus uzņē
mumus. Piemēram, izpirktas ar
keramiku saistītās «Jess» ražotnes
Latvijā un Lietuvā.
Līdzīgi «Ikea» rīkojas lielveikalu
tīkli Latvijā. Septembra beigās,
pirms stājās spēkā grozījumi
Konkurences likumā, saņēmām
vēstuli no «Rimi», ar mums vien
pusēji lauza līgumu. Neesam
vienīgie vietējo ražotāju vidū, ar ko
izrīkojās līdzīgi, jo likums to atļauj.
Tiesa, «Rimi» kādu laiku pārāk

daudz produkcijas nesūtījām – jau
agrāk ievērojām, ka uz akcijām
uzņēmums, lai dabūtu maksimā
lās atlaides, pieprasīja nenormāli
daudz produkcijas. Bet pēc tam
liela daļa nepārdota nāca atpakaļ.
Zaudējumi gūlās uz ražotāja, nevis
tirgotāja pleciem.
Ražotājiem atšķirībā no tirgo
tājiem visos laikos bijis grūtāk.
Piemēram, keramikas nozarē
piecus gadus iepriekš jāiegādājas
māls, lai tas nostāvas, jāiepērk
citas izejvielas. Teju viss miljons
jāiegulda! Bet, tiklīdz kādu maksā
jumu aizkavējam, uzreiz nonākam
pārkāpēju kārtā.
Ko īsti nozīmē keramikas
uzņēmumā piedāvātā «interesantā norēķinu sistēma», par
ko dzirdēts atbildīgu iestāžu
gaiteņos? Un ko par to saka
strādājošie?
Pilsētā klīda baumas pat par
algu maksāšanu «aploksnēs».
Ir notikušas VID pārbaudes.
Darbinieku motivācijas nolūkā
sadarbojamies ar citu uzņēmumu,
kas izmanto mūsu ražotnes telpas
un iekārtas. Tas ir risinājums aps
tākļos, kad ražotāji nevar atļauties
lieku slogu.
Protams, katrā uzņēmumā
ir zināms procents cilvēku, kas
vienmēr būs neapmierināti, kas
rudeņos un pavasaros «slimo»,
bet faktiski šo laiku izmanto,
piemēram, dārza darbiem. Tāpat
ir kāds, kas pēc svētkiem «kļūst
slims». Agrāk braucām pārbaudīt
un pārliecinājāmies, ka cilvēkam
slikti ir cita iemesla dēļ – viņam
paģiras. To nevēlējāmies atbalstīt.
Kopumā strādājošie nav iebilduši.
Galvenokārt sūdzas tie, kas grib
mazāk strādāt un vairāk saņemt.
Bija posms, kad cilvēki uz va
dību bija dusmīgi, bet tagad
pārsvarā ne viens vien, arī ilg
gadējie darbinieki, saka paldies,
ka uzņēmums nebankrotē, bet
attīstās. Strādājošo noskaņu
raksturo tas, ka vīri, kuri pēdējos

Skolēnu apmierinātība par savām attiecībām ar vecākiem un draugiem (%)*
Ļoti vai diezgan apmierināts

Neapmierināts

Diezgan vai ļoti neapmierināts

Savām attiecībām
85
ar māti
Savām attiecībām
72
ar tēvu
Savām attiecībām
90
ar draugiem

gados izvēlējās naudīgāku darbu
celtniecībā, tagad gatavi nākt
atpakaļ, sakot, ka atalgojums ir
pietiekami adekvāts. Maz, bet
bija darbinieki, kas devās strādāt
uz ārzemēm un tagad ir atpakaļ.
Viņi sapratuši, ka, strādājot tikpat
ilgas darba stundas – no pulksten
astoņiem rītā līdz pusdeviņiem
vakarā, kā viņi to darījuši ārze
mēs, arī šeit var nopelnīt to pašu.
Par cilvēkiem runājot, jāteic,
ka uzņēmums ir sakārtots pašu
darbinieku rokām. Divas, pat trīs
reizes gadā rīkojam sestdienas
talkas. Arī darba apstākļi tagad ir
patīkami. Ražotnes sakārtošanu
sākām ar gājēju celiņa izbūvi,
ģērbtuvēm un tualetēm.
Administratīvo ēku atšķirībā no citiem remontējāt
pēdējo.
Kopumā uzņēmuma attīstībā
ieguldīti divi miljoni lati. Ir jauns
cehs, kur savulaik ar zābakiem
vajadzēja pārvietoties, tagad var
iet kurpēs. Ir jaunas keramikas
apdedzināšanas krāsnis, ražoša
nas līnija.
Uzņēmumam pašlaik nav parā
du valsts budžetam, nav neviena
kredīta. Šāda situācija ir retā uz
ņēmumā. Bet tas ir pārējās uzņē
mējdarbības dēļ, kuras rezultātā
arī pilsētai piesaistīti investori.
Kad Jelgavas pierobežā, Cenu
pagastā, atradu saimnieku ādu
fabrikas «Kosmoss» teritorijai,
kur tagad ir noliktavas, iegūtos
līdzekļus ieguldīju rūpnīcas uz
labošanā un RAF iegādē. Nenor
māli izdemolēto īpašumu puslīdz
sakārtoju, kopā ar pašvaldību un
Latvijas Mašīnbūves asociāciju
piedalījāmies pasākumos, kuru
rezultātā izveidojās attiecības ar
Maskavas valdību. Nav žēl, ka šis
projekts neattīstās RAF teritorijā,
bet arī tai piesaistīju spējīgu bizne
sa parku attīstīšanas uzņēmumu.
Iegūto naudu atkal ieguldīju gan
keramikas uzņēmumā, gan citu
saistību dzēšanai.

9
14

6
14
5

3

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

Pilsētnieks vērtē

Vai «māmiņu
algas» izmaksa
jāpagarina no
viena līdz trim
gadiem?
Iveta Ragozina, bibliotekāre:
– Noteikti!
Tas pabalsts ir
par mazu un
tiešām pārāk
īsu laika periodu. To vajadzētu pagarināt, lai māmiņas
varētu auklēt savu bērniņu, līdz
tas tiks bērnudārzā. Ja šī sistēma
būs sakārtota, māmiņām darbu
pēc tam atrast nebūs grūti.
Sandija Klausa, pedagoģe:
– Tas veicinātu māmiņas
pavadīt vairāk laika kopā
ar bērniņu.
Šobrīd viņas
pat pēc nepilna gada atsāk strādāt, jo nav līdzekļu izdzīvošanai,
tāpēc domāju, ka līdz ar laika
posma pagarināšanu varētu
paaugstināt arī pabalstu.
Ieva Smidre,
klientu apkalpošanas speciāliste:
– Māmiņai
ir ilgāk jāpaliek kopā ar
bērnu, un šis
būtu iemesls
tam, ka to varētu atļauties. Citādi laiks, ko tagad bērni pavada
ar mammu, ir pārāk īss. Ja darba
tirgū notiktu izmaiņas, var iziet
kvalifikācijas kursus.
Valerija, mājsaimniece:
– Man šķiet,
ka māmiņa
pēc gada
nedrīkst iet
strādāt. Turklāt ar bērnudārziem
tagad ir lielas problēmas. Ja
domā par to, ka mums, nodokļu maksātājiem, šīs māmiņas
būtu jāuztur, – tāpat mēs visu
laiku kādu uzturam, piemēram,
cietumniekus.
Zane Čapa,
bērnudārza
pavāre:
– Es tikai priecātos, ka pēc
gada nebūtu
jādomā, ko
darīt, kur likt
bērnu, kamēr
esmu darbā. Turklāt es varētu ar
mazo dzīvot mājās līdz pat trim
gadiem un saņemt no valsts
atbalstu.
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Uzstāda
meteostacijas

(No 1.lpp.)
Meteoroloģiskā stacija un senso
ri nodrošinās informāciju par ielas
seguma temperatūru konkrētajā
vietā un braucamās daļas stāvok
li – vai iela ir mitra, apledojusi,
sausa, vai uz tās vērojama atkala.
Iekārtas informēs arī par nokriš
ņiem (lietu un sniegu), redzamību,
vēja ātrumu un virzienu. Informā
cija par ielu stāvokli automātiskā
režīmā tiks saņemta ik pēc 20
minūtēm.
Iecerei par ceļa seguma sen
soru uzstādīšanu pilsētas ielās
aģentūra pievērsās šajā pavasarī,
vispirms veicot priekšizpēti. Tā kā
meteostacijas un sensorus svarīgi
izvietot ielās, kur atjaunots brauk
tuves segums, šim nolūkam par
piemērotām atzītas piecas vietas.
Pilnībā nokomplektētās meteo
roloģiskās stacijas uzstādītas pie
Rīgas ielas un Brīvības bulvāra
krustojuma, kā arī pie Tērvetes
un Rūpniecības ielas krustojuma.
Savukārt ceļa seguma sensori
izvietoti pie Satiksmes ielas un
Meiju ceļa krustojuma, pie Tēr
vetes, Raiņa, Filozofu un Sarmas
ielas krustojuma, kā arī Pārlielupē
pie BMX trases, Brīvības bulvāra
un Lāčplēša ielas krustojumā.
Meteoroloģisko staciju, ceļa
seguma sensoru un citu nepie
ciešamo iekārtu iegādei un uz
stādīšanai, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, izlietoti 52 000
lati. Aģentūras «Pilsētsaimnie
cība» konkursā par piemērotāko
atzīts uzņēmuma «KEMEK En
gineering» piedāvājums. Iekārtu
uzstādīšanu veica apakšuzņēmējs
– SIA «Uni San».
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Skolēni brīvlaikā neslinko
 Ritma Gaidamoviča

Vēl tikai šodien, 30. oktobrī, no pulksten 12
skolēnu brīvlaika izskaņā Jelgavas bērni uz
dažādām nodarbībām
un aktivitātēm gaidīti
nometnē «Lediņi». Taču
lielākā daļa brīvdienu
norišu jau aiz muguras
– to laikā pirmo reizi
«Junda» piedāvāja radošās darbnīcas, kuras
pasniedza kolēģi no
Cēsīm, bet mūsu skolotāji bija devušies uz
Cēsu bērnu un jauniešu
centru «Spārni».
Daudzi skolēni brīvajā laikā iz
vēlējušies laiski dzīvot pa māju, citi
– ar ģimeni doties ceļojumā, bet vēl
citi brīvlaikā turpināja darboties
bērnu un jauniešu centra «Junda»
pulciņos, no kuriem daļa jau gata
vojās Ziemassvētku pasākumam,
daļa – dažādiem konkursiem, bet
vēl daļa braukuši ekskursijās pa
Latviju – uz maizes ceptuvi «Lāči»,
Siguldu, Ložmetējkalnu un citām
vietām.
Pirmo reizi Jelgavas skolēniem
tika piedāvāta iespēja darboties
radošajās aktivitātēs, ko pasnie
dza skolotāji no Cēsu bērnu un
jauniešu centra «Spārni». «Jun
das» direktore Silvija Andersone
stāsta, ka Latvijā ir 70 interešu
izglītības centri un katrā no tiem
ir kaut kas interesants, tieši tāpēc
radusies doma par pedagogu ap
maiņu. «Ierosināju Cēsu kolēģiem

stāsta – ja gada sākumā Pārliel
upes cietumā sodu izcieta apmē
No Pārlielupes uz Jelgaram 450 ieslodzīto, tad šobrīd
vas cietumu jau veiksmītādu ir mazāk par simtu. «Lielākā
gi pārvietota ražotne,
daļa Pārlielupes cietuma korpusu,
kas jaunajā apmešanās
kur savulaik uzturējās ieslodzītie,
vietā sākusi darbu, 12.
šobrīd ir tukši – no tiem izvāktas
decembrī Pārlielupes
ir gultas, atslēgta elektrība un
cietumu atstās pēdēsiltuma piegāde. Kopumā ieslo
jie ieslodzītie, bet 1.
dzījuma vietā palikuši vairs tikai
janvārī cietums oficiāli
apmēram 90 ieslodzītie, taču arī
tiks slēgts, to sarunā
viņi jau tuvākajā laikā tiks vai
ar «Jelgavas Vēstnesi»
nu pārmitināti citās ieslodzījuma
apstiprināja Pārlieluvietās, vai atbrīvoti, ja būs beidzies
pes cietuma priekšniece
ieslodzījumā pavadāmais laiks.
Ludmila Zaparožeca,
Paredzam, ka 12. decembrī Pār
uzsverot, ka cietuma
lielupes cietumu atstās pēdējais no
slēgšana tiek īstenota
ieslodzītajiem, tad atliks nokārtot
atbilstoši grafikam.
vien atsevišķas formalitātes, lai
jau 1. janvārī ieslodzījuma vieta
Ieslodzījuma vietas priekšniece būtu pilnībā slēgta. Kas ar to

 10. novembrī Zemgales veselības centrā sāks darboties
Sirds veselības kabinets (SVK),
ko līdz septembra vidum varēja
apmeklēt Jelgavas poliklīnikā.
Tāpat kā iepriekš, lai pārbaudītu
savas sirds veselību, jelgavnieŠonedēļ Jelgavas skolēni varēja ne tikai aktīvi atpūsties brīvlaika akcijā «Ielec rudens virpulī!» kiem nav nepieciešams nedz
«Lediņos», bet arī radoši pastrādāt kopā ar Jelgavas un Cēsu pedagogiem, tostarp veidot no ārsta nosūtījums, nedz arī nauFoto: Ivars Veiliņš da – pārbaudes tiks veiktas bez
māla, gatavot dažādas kompozīcijas un zīda krelles.
maksas. Ikviens, kurš sasniedzis 18
samainīties ar pasniedzējiem piekariņus no pērlītēm. Jāpiebilst, jaunās kokos iekārtās trases un gadu vecumu, tiek aicināts pārbaudīt
un pamēģināt, kā tas ir,» stāsta ka Cēsīs šādas nodarbības ikdienā klinšu kāpšanas sienu, ēduši uz savu sirds veselību bez maksas un
direktore.
netiek piedāvātas. Keramikas sko ugunskura vārītu zupu un citādi bez ārsta nosūtījuma, iepriekš savu
Tieši tāpēc pirmdien Jelgavā lotāja Līva Boze no Cēsīm atzīst, atpūtušies rudens brīvlaika akcijā apmeklējumu piesakot pa tālruni
viesojās keramikas, zīda apglezno ka šī pieredzes apmaiņa bijusi «Ielec rudens virpulī!» nometnē 63084004. Sirds veselības kabinets
darbosies katru darba dienu. Apmekšanas, floristikas un deju skolotāji ļoti vērtīga, un uzteic «Jundas» «Lediņi». Jautri atpūsties palī
lētāji, atnākot uz vizīti SVK, tiks profino Cēsīm, kas Jelgavas skolēniem nodrošinājumu ar materiāliem, dzējuši arī brīvprātīgie no Čehijas laktiski izmeklēti. Varēs veikt auguma
mācīja no māla veidot koku lapas, kas nepieciešami nodarbībām, kā un Vācijas.
un svara mērījumus, noteikt ķermeņa
pagatavot košas zīda krelles, arī atzinīgi novērtēja radošo vidi
Savukārt vakar «Jundā» piere masas indeksu, holesterīna līmeni,
darināt dekorus un dejot salsu centrā.
dzes apmaiņā viesojās kolēģi no izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura
vai valsi. Savukārt jelgavnieki
Nedēļas laikā vidēji 40 bērni Lietuvas, bet sestdien uz «Jundu» līmeni asinīs, noņemt asins analīzes.
cēsniekiem deva iespēju mācīties ik dienu piedalījušies arī atrak brauc pedagogi un jaunieši no SVK māsa izskaidros rādītāju ietekmi
uz sirds veselību.
līnijdejas, veidot rotas no ādas un cijās un konkursos, izmēģinājuši Pērnavas.

notiks tālāk – nezinām, tāpat kā
vēl neesam saņēmuši informāciju,
ko darīt ar dzeloņstieplēm, restēm
un citu cietuma aprīkojumu. Ja
būs nepieciešams, to demontēsim
un nodosim metāllūžņos, ja ne
– atstāsim. Pagaidām nekādu rīko
jumu nav,» atklāj L.Zaparožeca.
Viņa atzīst, ka ieslodzītie, lai
arī neesot sajūsmā par pārcel
šanos uz citu vietu, to uztverot
normāli. «Lielākoties pie mums
tomēr uzturas cilvēki, kas izcieš
sesto, desmito, 14. vai pat 16. ie
slodzījuma periodu, un var teikt,
ka viņi ir pieraduši pie regulāras
apstākļu maiņas. Protams, no
atsevišķiem ieslodzītajiem izskan
arī neapmierinātība – šeit tomēr
bija salīdzinoši brīvs režīms, viņi
uzturējās vienkopus lielās ēkās

Satiksmes ierobežojumi 1. un 15. novembrī
Līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas 90.
gadadienas svinībām
un bruņoto spēku vienību militāro parādi
Jelgavā 1. un 15. novembrī noteikti būtiski
satiksmes kustības ierobežojumi.
1. novembrī, bruņoto spēku
vienību militārās parādes mēģi
nājuma laikā, satiksmes kustības
ierobežojumi noteikti no pulksten
13.30 līdz 16.30.
Pilnībā tiks slēgta autotranspor
ta kustība Rīgas ielā no Garozas
ielas līdz J.Čakstes bulvārim,
Lielajā ielā no J.Čakstes bulvāra
līdz Pasta ielai, Uzvaras ielā no
Akadēmijas ielas līdz K.Barona
ielai, Akadēmijas ielā no Sudrabu
Edžus ielas līdz Lielajai ielai, Rai
ņa ielā no Pasta ielas līdz J.Čakstes
bulvārim, J.Čakstes bulvārī no
Raiņa ielas līdz Lielajai ielai, Ka
toļu ielā un Driksas ielā.
Lai brīdinātu autotransporta

vadītājus par ierobežojumiem,
apbraucamo ceļu norādes būs
izvietotas pie Rīgas – Jelgavas
apvedceļa apļa (Ozolnieki, Bran
kas), pie nobrauktuves uz Loka
maģistrāli, pie nobrauktuves uz
Garozas ielu, Rīgas ielā pirms
Loka maģistrāles un pirms Kaln
ciema ceļa, Kalnciema ceļā pirms
Rīgas ielas, Dobeles šosejā pirms
Atmodas ielas un Lielajā ielā pirms
Pasta ielas.
15. novembrī satiksmes kus
tības ierobežojumi noteikti no
pulksten 11 līdz 15.
Pilnībā slēgs autotransporta
kustību Rīgas ielā no Garozas
ielas līdz J.Čakstes bulvārim,
Lielajā ielā no J.Čakstes bulvāra
līdz Pasta ielai, Uzvaras ielā no
Akadēmijas ielas līdz K.Barona
ielai, Akadēmijas ielā no Sudrabu
Edžus ielas līdz Lielajai ielai, Rai
ņa ielā no Pasta ielas līdz J.Čakstes
bulvārim, J.Čakstes bulvārī no
Raiņa ielas līdz Lielajai ielai, Ka
toļu ielā un Driksas ielā.
Lai brīdinātu autotransporta

 Satiksmi Rīgas ielā organizē
vēl viens luksofors – darboties
sācis luksofors Rīgas, Institūta
un Lāčplēša ielas krustojumā.

Lēmumu par luksofora ierīkošanu
krustojumā pieņēma pašvaldības
Satiksmes kustības drošības komisija,
jo ikdienas gaitās, sevišķi skolēniem,
problēmas sagādāja Rīgas ielas šķērsošana pa gājēju pāreju pie Valdekas pils.
«Satiksmes kustības drošības komisijā
šis jautājums tika apspriests, izvērtējot
negadījumu skaitu Rīgas un Institūta
ielas krustojumā – līdz šim tur bija
vien gājēju pāreja, taču autovadītāji
nereti to neievēroja, piemēram, viens
autovadītājs piebremzēja, savukārt
cits blakus joslā – ne. Tādējādi notika vairāki negadījumi, kuros cieta
gājēji,» situāciju raksturo aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns.

Decembrī Pārlielupes cietums būs tukšs
 Zane Auziņa

Īsi

vadītājus par ierobežojumiem,
apbraucamo ceļu norādes būs
izvietotas pie Rīgas – Jelgavas
apvedceļa apļa (Ozolnieki, Bran
kas), pie nobrauktuves uz Loka
maģistrāli, pie nobrauktuves uz
Garozas ielu, Rīgas ielā pirms
Loka maģistrāles un pirms Kaln
ciema ceļa, Kalnciema ceļā pirms
Rīgas ielas, Dobeles šosejā pirms
Atmodas ielas un Lielajā ielā pirms
Pasta ielas.
No pulksten 11 līdz 22 luksoforu
darbība tiks pārslēgta uz dzelteno
mirgojošo režīmu Rīgas ielā posmā
no Loka maģistrāles līdz Izstādes
ielai un Lielajā ielā no J.Čakstes
bulvāra līdz Mātera ielai.
Autotransportam paredzētas
apstāšanās vietas Uzvaras ielas
kreisajā pusē posmā no Hercoga
Jēkaba laukuma līdz K.Barona
ielai un Dobeles ielas abas pusēs
posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta
ielai. Laikā no pulksten 18 līdz 23
autotransporta kustībai būs slēgta
K.Barona iela posmā no Uzvaras
ielas līdz Pasta ielai.

un faktiski dzīvoja kā kopmīt
nēs, savukārt vietās, uz kurām
viņi tiek pārvietoti, lielākoties
jādzīvo atsevišķās kamerās. Tas
nozīmē, ka nav iespējas komuni
cēt savā starpā un kopumā soda
izciešanas apstākļi ir smagāki.
Taču tas ir sods, nevis kūrorts,
tāpēc tam jābūt arī pietiekami
nepatīkamam,» teic Pārlielupes
cietuma priekšniece. Vienlaikus
viņa atzīst, ka daļa ieslodzījuma
vietas darbinieku ir satraukti, jo
līdz šim nav saņemtas nekādas
ziņas par to, kas ar darbiniekiem
notiks tālāk. Tiesa, šīs bažas aiz
vadītajā nedēļā, klātienē apmek
lējot Pārlielupes cietumu, kliedēja
tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.
«Ieslodzījumu vietu pārvaldē
netrūkst brīvu štata vietu, cilvēki

bez darba nepaliks. Jautājums
vien par vietu, kur dienests tiks
turpināts, – tas var būt iespē
jams gan Jelgavas cietumā, gan
arī ieslodzījuma vietās Olainē,
Vecumniekos, Rīgā vai citviet,»
tā ministrs.
Klātienē pārliecinoties par
Pārlielupes cietuma slēgšanas
gaitu, tieslietu ministrs atzina,
ka ar redzēto ir apmierināts.
«Ražotne no Pārlielupes cietuma
veiksmīgi pārcelta uz Jelgavas
cietumu. Cietuma slēgšana norit
atbilstoši grafikam, ieguvējs no
tā būs ikviens – gan ieslodzījumu
vietu sistēma, gan arī pilsēta,
kurā šis pagaidām vēl pietiekami
sarežģītais un kriminogēni aktī
vais rajons būtiski mainīsies,» tā
G.Bērziņš.

 Šonedēļ satiksmei atvērs
rekonstruēto Brīvības bulvāra
posmu no Rīgas ielas līdz Garozas ielai un pilnībā atjaunos satiksmi Garozas ielā. Pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
vērš iedzīvotāju uzmanību, ka
šajos posmos būs būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas.
Kalnciema ceļa, Rīgas ielas un Garozas
ielas krustojumā, braucot virzienā no
Rīgas puses, nebūs atļauts kreisais
pagrieziens uz Garozas ielu. Paredzēts,
ka kreiso pagriezienu, braucot virzienā
no Rīgas puses, varēs izdarīt Rīgas
ielas un Brīvības bulvāra krustojumā.
Turklāt Brīvības bulvārī posmā no Rīgas
ielas līdz Garozas ielai satiksme būs
organizēta divos braukšanas virzienos.
No Brīvības bulvāra uz Rīgas ielu būs
iespēja nogriezties gan pa labi, gan
pa kreisi. Jaunas pārejas izbūvētas
gājējiem, šķērsojot Brīvības bulvāri pie
Rīgas ielas, savukārt jauns luksofora
objekts ar regulētām gājēju pārejām
izbūvēts Brīvības bulvāra krustojumā
ar Garozas ielu. Savukārt izbraukšana
no Veco Strēlnieku ielas uz Garozas
ielu organizēta tikai pa labi; Garozas
ielas un Brīvības bulvāra krustojumā
izbūvētas nogriešanās joslas kreisajam
pagriezienam.
Ritma Gaidamoviča

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

Iznomāju

• «Opel Astra», 1,7 D (1992. gads),
Ls 10 diennaktī;
• «Audi A 6 Avant Quatro»
(2000. gads), visas «ekstras»,
Ls 30 diennaktī;
• piekabi ar tentu, kravas kastes
garums – 3,2 m, Ls 15 diennaktī
Uz ilgāku laiku – atlaides.
Transporta pakalpojumi un
kravas pārvadājumi –
tālrunis 29266072.
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atbildam

Parka saimniece pret
interesentiem ir labvēlīga
«Brīvdienās vēlējos doties rudenīgā pastaigā pa Ozolpils parku
Kalnciema ceļā. Jelgavas pašvaldības mājas lapā (www.jelgava.
lv) atradu informāciju, ka tur ir
vislielākā dižkoku koncentrācija
mūsu pilsētā, kā arī to, ka parks
atrodas daļēji privātpersonu īpašumā. Taču, nonākot pie parka,
biju ļoti vīlies, jo visapkārt to nožogo sēta un priekšā izkārta zīme
«Privātīpašums». Kāda aiz sētas
dzīvojoša sieviete bija ļoti laipna
un bija gatava piesiet suņus, lai es
varētu doties pastaigā pa parku,
taču es atteicos un vīlies devos
mājās,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta jelgavnieks Māris, kurš
ir neizpratnē par to, ka šāds
Jelgavas pilsētai nozīmīgs dabas
piemineklis nav jelgavniekiem
pieejams.
«Nekad nevienam neesmu at
teikusi, un šajā gadījumā tiešām
labprāt pastaigāties pa parku
būtu ielaidusi arī šo jaunekli,»
teic īpašuma Kalnciema ceļā
134 saimniece Ruta Dementje
va, atklājot, ka Ozolpils parks
skaistās apkārtnes dēļ ir daudzu
pilsētnieku iecienīts. «Vēl pagāju
šajā gadā šeit nāca meitenes, lai
dižkokus fotografētu, jo par šo
tēmu rakstīja diplomdarbu, un
mums nebija nekādu domstarpī
bu!» teic kundze.
Taujāta par īpašumam apjozto
žogu, kas mulsina ne vienu vien
iedzīvotāju, kurš devies pastaigā
uz parku, saimniece stāsta, ka
žogs uzsliets vairāku apsvērumu
dēļ. «Pirms vairākiem gadiem,
pirmkārt, tas tika darīts drošības
dēļ, jo īpašumā tika nojaukta

būve, tāpēc, lai neradītu draudus
apkārtējiem, teritoriju vajadzēja
nožogot. Otrkārt, Ozolpils parku
kā pulcēšanās vietu bija iecie
nījuši jaunieši, nereti aiz sevis
atstājot tukšas alus pudeles, arī
sadauzītas, un citus atkritumus.
Bet par tīrību savā īpašumā taču
atbildu es, un man vienai nav ne
spēka, ne līdzekļu savākt atkri
tumus aiz katra apmeklētāja,»
pauž Rutas kundze, piebilstot, ka
būtu pat ļoti priecīga, ja kaut pā
ris jelgavnieku sarosītos uz vienu
kārtīgu talku, kurā kopīgiem
spēkiem sakoptu Ozolpils parka
teritoriju. «Tikai man ir bažas,
ka, vienreiz pagrābuši lapas, viņi
vairs pat dzirdēt negribētu par
tādu parku un dižkokiem tajā,»
labvēlīgi smaidot, teic saimniece,
norādot, ka arī pašlaik sakopj sa
vas mājas un iespēju robežās arī
pārējo apkārtni. Kopumā viņas
īpašums ir 13 hektārus plašs,
bet parks aizņem apmēram sešus
hektārus.
R.Dementjeva stāsta, ka par
Ozolpils parka saimnieci kļuva,
tiklīdz varēja atjaunot īpašuma
tiesības, taču tantei tas piede
rējis no 1936. gada. «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidroja, ka šim
īpašumam ir apgrūtinājums
«vietējās nozīmes īpaši aizsar
gājama dabas teritorija – dabas
parka zonas teritorija». Taču
pašvaldība nav tiesīga piepra
sīt, lai kundze savu īpašumu
padarītu publiski pieejamu.
LR Satversmes 105. pants
paredz: «Ikvienam ir tiesības
uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst
izmantot pretēji sabiedrības
interesēm. Īpašuma tiesības

Ozolpils parks īpašs ar to, ka tajā aug 15 dižkoki: astoņi ozoli, četras
Foto: Ivars Veiliņš
lapegles, divas veimutpriedes, kā arī liepa.
var ierobežot vienīgi saskaņā muma gadījumos uz atsevišķa
ar likumu. Īpašuma piespiedu likuma pamata pret taisnīgu
atsavināšana sabiedrības vaja atlīdzību.»
dzībām pieļaujama tikai izņē
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vēstule

Veidosim Jelgavu
par savu Spodrības pilsētu!
Labdien! Vēlētos izteikt daļu
savu atziņu par mūsu mīļo pil
sētu.
Jau daudzus gadus esmu re
gulāra braucēja no Meiju ceļa
uz RAF masīvu. Mani priecē, kā
izmainās mūsu pilsēta. Tā kļūst
sakoptāka, sakārtotāka, tīrāka ar
katru mēnesi, ar katru gadu.
Šoreiz gribu pastāstīt par Rīgas
ielu, kur regulāri tiek veikta tās
sakopšana. Tur tiek tīrīts, pļauts,
krāsots, mazgātas pieturas, iz
pļauti grāvji vietām.
Žēl, ka uz šīs ielas atrodas arī
tādi nevīžas, kuri neredz, cik
skaista ir šī iela! Tā Rīgas ielā
īpaši ar savu aizaugušo teritoriju
izceļas 23., 39., 41. namu īpašnie
ki. Manuprāt, varbūt kāda atbil
dīga institūcija varētu iejaukties
šajā lietā.
Laika trūkuma dēļ izmantoju
sabiedrisko transportu, lai no
kļūtu no vienas vietas uz otru.
Dažreiz eju arī kājām. Braucot
autobusā, gribot negribot pie
turvietās skats ilgāk pievēršas
stiklotajām pieturām. Daži vārdi
par tām. Posmā no «keramikas»
līdz pieturai uz slimnīcu tās ir
spodras, dzidras, tīras, bez plan
kumiem. Tālāk virzienā uz pilsē
tu tās stipri atšķiras ar nevīžību,
kā tās tīrītas. Atstātās svītras
domātas kā «dekorācijas»?! Tādas
pieturas ir pa visu centrālo ielu,
kur, manuprāt, tām vajadzētu būt
koptākām.

Vēršos arī pie mūsu viesiem un
pie pilsētas iedzīvotājiem ar lūgu
mu: pirms nomest iepakojumus,
maisiņus, cigarešu izsmēķus tur,
kur nav paredzēts, padomāt – vai
tas dara godu viņam un pilsētai,
ka zemīte vaid no šiem pazemo
jumiem.
Lūgums arī tiem neatzītajiem
mākslas talantiem, kuri savus
darbus atstāj uz māju un pieturu
sienām: pirms tērēt vecāku sūri
grūti nopelnīto naudiņu krāsām
grafiti, labāk nopirkt kādu kāru
mu savam priekam, nevis bojāt
pilsētas izskatu.
Cienīsim un mīlēsim turpmāk
savu pilsētu, mēģināsim to izvei
dot par savu Spodrības pilsētu!
Ar cieņu, savas pilsētas
patriote Laima Upīte

tuvākajā laikā šī nama īpašnieks
tiks saukts pie atbildības.
«Jelgavas pašvaldības policijā
no šā gada augusta izveidota
Iecirkņu inspektoru grupa, kas
pastiprināti uzrauga Jelgavas
pašvaldības saistošo noteiku
mu ievērošanu, īpaši pievēršot
uzmanību pilsētas teritorijas
labiekārtošanas, uzturēšanas un
aizsardzības jautājumiem,» tā
I.Badune, iedzīvotājus pamanīto
nekārtību gadījumā aicinot zvanīt
Pašvaldības policijai pa tālruni
63028550. Viņa arī atgādina, lai
ikviens jelgavnieks, kas vēl nav
paspējis sakopt savas teritorijas
un īpašumus, gaidot Latvijas
Republikas 90 gadu svinības, to

tomēr izdarītu: «Tā mēs radītu
kopīgu svētku sajūtu.»
Savukārt autobusu pieturu
stiklu tīrīšana Rīgas ielā ir kā
pašvaldības aģentūras «Pilsēt
saimniecība», tā arī SIA «JC
Decaux Latvija» ziņā, taču jau
pašlaik tiek apsvērta iespēja visu
pilsētas autobusu pieturu uz
kopšanu uzticēt kādam apsaim
niekotājam. «Pilsētsaimniecība»
pieturu stiklu tīrīšanu organizē
vidēji divas reizes mēnesī, taču,
ja pamanīts, ka stikli ir netīri, to
dara arī biežāk. Šādos gadījumos
arī uzņēmumam «JCDecaux Lat
vija» «Pilsētsaimniecība» paziņo
par nepieciešamību notīrīt firmas
apsaimniekotās pieturas.

Atbilde
«Lasītājas minētie nami Rīgas
ielā 23, 39 Pašvaldības policijas
redzeslokā jau nonākuši iepriekš.
Rīgas ielas 23. mājas īpašniekam
septembra beigās atkārtoti sastā
dīts administratīvā pārkāpuma
protokols, savukārt 39. nama
saimnieks nesakoptā īpašuma dēļ
ar pavēsti izsaukts uz policiju,»
informē Pašvaldības policijas
priekšnieka palīdze sabiedriska
jās attiecībās Inga Badune. Viņa
piebilst, ka policija pēc lasītājas
vēstules ņēmusi vērā arī trešo
adresi – Rīgas ielu 41 – un jau

PAR LĪDZVĒRTĪGAS ZEMES KOMPENSĀCIJAS FONDAM
NEPIECIEŠAMO ZEMJU SARAKSTA APSTIPRINĀŠANU
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumu Nr.352 «Līdzvērtīgas zemes kompensācijas
fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes
īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā
tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem» 3. punktu un 40. punktu,
JELGAVAS DOME NOLEMJ:
apstiprināt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondam nepieciešamo zemju
sarakstu (pielikumā) saskaņā ar pārskata plānu pēc situācijas 01.09.2008.
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Jelgavas pašvaldības kompensācijas zemes pārskata
kartes aprakstošā daļa uz 01.09.2008.
N.p.k. Kadastra Nr.
Adrese
Kompensācijas Lietošanas Perspektīvais
			
zeme (m²)
mērķa
lietošanas
				
kods
mērķa kods
1.
0900 008 0154
Kārklu iela 53a
1246
0601
2.
0900 008 0325
Sniega iela 10
600
0601
3.
0900 008 0423
Kārklu iela 53a
2516
0601
4.
0900 008 0430
Sniega iela
47795
0601
0501
5.
0900 008 0432
Sniega iela
12307
0601
0501
6.
0900 008 0438
Būriņu ceļš
13135
0501
8.
0900 008 0442
Bāra ceļš
39984
0501
9.
0900 008 0443
Bāra ceļš
2615
0501
10.
0900 008 0444
Bāra ceļš
29146
0501
11.
0900 008 0445
Bāra ceļš
16259
0501
0601
12.
0900 008 0446
Bāra ceļš
62883
0501
0601
13.
0900 008 0514
Kārklu iela
2357
0601
14.
0900 008 0521
Būriņu ceļš
5420
0501
15.
0900 008 0557
Būriņu ceļš
12742
0501
16.
0900 009 0017
Asteru iela
13356
0601
17.
0900 009 0102
Kūliņu ceļš
9532
0601
18.
0900 009 0108
Kūliņu ceļš
14862
0601
19.
0900 009 0110
Miezītes ceļš
14604
0601
20.
0900 009 0111
Miezītes ceļš
16917
0601
21.
0900 009 0114
Vangaļu ceļš
21315
0601
22.
0900 009 0115
Vangaļu ceļš
7709
0601
23.
0900 009 0116
Vangaļu ceļš
11777
0601
24.
0900 009 0170
Kūliņu ceļš
2465
0601
25.
0900 009 0179
Miezītes ceļš
6593
0601
26.
0900 011 0556
Vēja ceļš
2686
0601
27.
0900 013 0171
Kalnciema ceļš
1863
0601
0501
28.
0900 013 0172
Kalnciema ceļš
1937
0601
29.
0900 014 0183
Cukura iela 8a
1160
0601
30.
0900 015 0232	Emburgas iela
6338
0601
31.
0900 016 0671
Staļģenes iela
2462
0501
32.
0900 016 0933
Sieramuižas iela
17190
0501
0601
33.
0900 016 0941
Staļģenes iela
33094
0501
34.
0900 016 0949
Zemeņu iela
1837
0501
35.
0900 016 1087
Sieramuižas iela
3997
0801
36.
0900 016 2000
Staļģenes iela
45824
0501
37.
0900 017 0109
Romas iela 19
3483
0501
38.
0900 017 0333
Skuju iela
6589
0601
39.
0900 017 0334
Vēsmas iela
12520
0601
40.
0900 017 0336	Elejas iela
11188
0501
41.
0900 017 0337
Romas iela
20586
0501
42.
0900 017 0338
Romas iela
4264
0501
43.
0900 017 0339
Romas iela
6703
0501
44.
0900 018 0180	Tērvetes iela 101
428
0601
45.
0900 018 0566
Ķeguma iela
3165
0601
46.
0900 018 0568
Ķeguma iela
1524
0601
47.
0900 018 0569
Loka iela
1164
0601
48.
0900 018 0578	Tērvetes iela
2557
1001
49.
0900 018 0638
Lietuvas šoseja
4062
0601
50.
0900 018 0639
Ķeguma iela
1390
0601
51.
0900 018 0640
Ķeguma iela
1172
0601
52.
0900 018 0654
Ķeguma iela
2231
0601
53.
0900 018 0655
Ķeguma iela
2871
0601
54.
0900 019 0436
Putnu iela
3895
0601
55.
0900 019 0439
Putnu iela
1819
0601
56.
0900 019 0440
Putnu iela
6768
0601
57.
0900 019 0441	Tērvetes iela 146A 1004
0601
58.
0900 019 0454
Būriņu ceļš 1A
1115
0601
59.
0900 019 0462
Svētes upei blakus
		
(pļava)
16740
0502
60.
0900 019 0463
Svētes upei blakus
		
(pļava)
9830
0501
61.
0900 019 0464
Svētes upei blakus
		
(pļava)
10686
0501
62.
0900 019 0465
Svētes upei blakus
		
(pļava)
18075
0501
63.
0900 019 0466
Svētes upei blakus
		
(pļava)
14845
0501
64.
0900 019 0469
Putnu iela
54156
0501
0601
65.
0900 019 0472
Putnu iela
2050
0601
66.
0900 019 0543
Būriņu ceļš
1997
0601
67.
0900 021 0231
3. līnija
15180
0601
68.
0900 021 0233
3. līnija
1034
0601
69.
0900 021 0239
3. līnija
7050
0601
70.
0900 021 0241
4. līnija
21076
0601
71.
0900 021 0242
4. līnija
15193
0601
72.
0900 021 0261
2. līnija
1646
0601
73.
0900 021 0289
Arāju iela 14
1256
0601
74.
0900 021 0297
3. līnija
2210
0601
75.
0900 021 0299
3. līnija
3304
0601
76.
0900 021 0531
2. līnija
1673
0601
77.
0900 022 0061
Riekstu ceļš
26840
0601
78.
0900 022 0063
Ozolu ceļš
15256
0601
79.
0900 022 0076
Riekstu ceļš
17978
0601
80.
0900 022 0077
Ošu ceļš
11628
0601
81.
0900 027 0122
Aviācijas iela 31a
1572
0601
82.
0900 027 0283
Pumpura iela
1081
0702
83.
0900 028 0267
Garozas iela
1550
0601
84.
0900 028 0272
Jaunais ceļš
2352
0501
85.
0900 028 0284
Garozas iela
		
(dabas pamatne)
8946
0501
86.
0900 028 0285
Garozas iela
		
(dabas pamatne)
32968
0601
0501
87.
0900 029 0627	Tērvetes iela
11802
0601
88.
0900 029 0628	Tērvetes iela
6600
0501
89.
0900 029 0632
Viskaļu iela
1272
1001
0601
90.
0900 029 0633
Viskaļu iela
20015
1001
91.
0900 029 0636
Viskaļu iela
23308
1001
92.
0900 029 0637
Viskaļu iela
21096
1001
93.
0900 029 0640
Lāču iela 69
2500
1202
0501
94.
0900 029 0641
Viskaļu iela
8383
1001
0601
95.
0900 029 0642
Viskaļu iela
3860
1001
0601
96.
0900 029 0643
Viskaļu iela
6044
1001
0601
97.
0900 029 0644
Mednieku iela 21
5206
0601
98.
0900 029 0647
Viskaļu iela
8322
0601
99.
0900 029 0730	Tērvetes iela
1700
0601
0501
100. 0900 029 0732
Viskaļu iela
8430
1001
0601
101. 0900 029 0733
Mednieku iela
7706
0601
102. 0900 030 0069
Meldru ceļš 5
21287
0601
103. 0900 030 0077
Meldru ceļš 8
25233
0601
104. 0900 030 0131
5. līnija
30317
0601
105. 0900 030 0133
Bumbieru ceļš
23379
0601
106. 0900 030 0134
Meldru ceļš
10223
0601
107. 0900 030 0135
Meldru ceļš
21986
0601
108. 0900 030 0215
Pambakaru ceļš
17080
0601
109. 0900 032 0066
Kalnciema ceļš
41738
0601
110. 0900 036 0234
Bērzu ceļš
6138
0601
111. 0900 036 0237
Vecais ceļš
1898
0601
112. 0900 036 0246
Pērnavas iela
1311
0801
0908
113. 0900 036 0316
Strazdu iela
991
0601
114. 0900 037 0172
Kārniņu ceļš
49182
0601
0501
115. 0900 037 0173
Kārniņu ceļš
10456
0501
		
KOPĀ:
1302656		
Lietošanas mērķu kodi un to nosaukumi
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa
0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas
un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
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«Tādu statistiku gan neapko
pojam», «Tā ir runga ar diviem
galiem» – šīs ir divas visbiežāk
dzirdētās frāzes, aptaujājot
Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātes fakultāšu dekānus
par klātienes studentiem, kas
paralēli mācībām strādā. Vieni
piesauc vispārējo ekonomisko
situāciju valstī, citi – dažādo
ģimenes materiālo stāvokli, kas
studentiem spiež mācības ap
vienot ar darbu. Dekāni atzīst:
ja pirmajos kursos situācija vēl
ir puslīdz normāla un jaunieši
tomēr priekšroku dod mācī
bām, tad nākamajos gados jau
vairums tomēr meklē darbu.
Šķiet, visnotaļ paradoksāla
situācija izveidojusies Veteri
nārmedicīnas fakultātē. De
kāns Gunārs Pētersons atzīst:
kaut arī studentiem ir pietie
kams skaits budžeta vietu, tās
nav aizpildītas. «Te jau ir tā
runga ar diviem galiem – tev ir
iespēja studēt budžeta grupā,
taču students sāk strādāt, kļūst
nesekmīgs, nonāk maksas gru
pā un tad no savas algas spiests
segt vienu no augstākajām

studiju maksām – 1800 latus
gadā. Un tas ir tikai loģiski, ka
šajās sacensībās zaudē mācības.
Strādniekam nedēļā paredzētas
40 darba stundas – laiks, kas
jāpavada darbā. Līdzīgi arī stu
dentiem, jo arī studijas ir darbs
– viņiem šīs 40 stundas tiek
rēķinātas tā: 20 stundas lekcijas
un 20 stundas patstāvīga darba.
Kas sanāk, ja tam klāt vēl ir
algots darbs?! Tikai retajam to
izdodas veiksmīgi apvienot,» tā
G.Pētersons.
«Jā, no vienas puses, materiā
lo nodrošinājumu varētu risināt
ar kredītu palīdzību, kas ir pie
ejami, taču, no otras, – studenti
ļoti piesardzīgi izturas pret pa
rādsaistībām. Tieši tāpēc nekas
cits neatliek, kā meklēt darbu.
Tas taču ir saprotams: ja valsts
izglītību nevirza kā prioritāti,
cita ceļa nav. Šodien pat mums
no 25 cilvēku grupas tikai divi
saņem stipendiju. Tā paaugsti
nāta līdz 70 latiem, taču, ja to
var saņemt tikai divi cilvēki,
tas nav risinājums. Protams, arī
mūsu studenti strādā, turklāt
strādā jebkuru darbu, kur var

studenti
nopelnīt. Tikai daļai tas saistīts
ar nākamo specialitāti – vai
rums spiesti izvēlēties to, kas
pieejams, un strādāt par bār
meni, dežurantu, naktssargu,»
stāsta Tehniskās fakultātes
dekāns Māris Ķirsis.
Lauku inženieru fakultātes
dekāns Ritvars Sudārs, izprotot
studentu situāciju, tomēr sa
skata arī citu iespēju. «Jā, nav
naudas, lai studētu, jaunietis
sāk strādāt, mācībās parādās
astītes, vairs nespēj tikt līdzi
kursam, paliek otru gadu... Kas
sanāk? Mācību process tā ievel
kas, ka, iespējams, finansiāli
izdevīgāk studentam būtu bijis
maksimāli īsā termiņā pabeigt
studijas un tad ar vērienu ķer
ties karjeras veidošanai, nevis
izstiept šo procesu, kā rezultātā
neiegūst ne studijas, ne karje
ra,» spriež R.Sudārs.
Kaut arī visu fakultāšu dekā
ni piekrīt, ka augstskolā prio
ritātei jābūt studijām, mācību
spēki tomēr izprot arī studentu
situāciju. «Atrunāt vai aizliegt
strādāt mēs nevienam neva
ram,» piebilst dekāni.

Darba dēļ pazaudē budžeta vietu
Arvils Agarskis, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
ēdināšanas un viesnīcas uzņēmējdarbības specialitātes
2. kursa students:
«Patstāvīgs esmu kopš 18 gadu
vecuma, tādēļ likumsakarīgi šķita
arī studijas apvienot ar darbu.
Pašlaik esmu viesu uzņemšanas
dienesta speciālists uzņēmumā
«Kolonna Hotel grupa», paralēli
arī studēju klātienē, jo, mācoties
neklātienē, gadu sanāktu zaudēt.
Lekcijas – dienā, darbs – vakaros
un naktīs Rīgā. Protams, to visu
apvienot nav viegli, jābūt milzī
gam gribasspēkam, taču padoties
negrasos, vēl jo vairāk tādēļ, ka
man ir kluss sapnis par savu uzņē
mumu jomā, kurā studēju, un tas
motivē «neielaist» mācības.
Šogad diemžēl par mācībām
maksāju pats – vēl 1. kursā biju
budžeta grupā, taču iepriekšējā
darba dēļ tiku pie diviem parādiem
– vienkārši darba devējs nebija

atsaucīgs, lai es strādā
šanu varētu apvienot ar
studēšanu, un man beidzot
kļuva sevis žēl – nomainīju
darbu. Es vienalga tikšu
atpakaļ budžeta grupā!
Kāpēc mācīties par maksu,
ja var par velti?!
Kopumā man sanāk
strādāt kādas trīs naktis
nedēļā. Dzīvoju Jelgavā,
darbs – Rīgā, un tad nu
sanāk: no rīta atbraucu
no Rīgas uz lekcijām, bet
pēc tam vakarā atkal uz
darbu... Grūti. Sāpīgākais
jau ir tas, ka brīvā laika
trūkuma dēļ cieš attiecī
bas ar draudzeni – mums
sanāk tā: viens nāk, otrs
– iet... Bet man jau vēl
jāpagūst mācīties! To visu
cenšos izdarīt darbā, kad
ir brīvāks, guļu, cik jau
nu tas iespējams, vilcienā. Taču ties ir atsaucīgi – dažreiz pat no
tas ir tā vērts – esmu neatkarīgs. rītiem mani uzmodina, ja esmu
Turklāt arī kursa biedri lielāko aizgulējies.»

Priekšroka būs studijām
Jūlija Kuzminčuka, LLU
Ekonomikas fakultātes uzņēmējdarbības un vadības
specialitātes 2. kursa studente:
«Jau septīto mēnesi strādāju
bistro «Silva» par bufetes pār
devēju – vasarā tas nebija grūti,
taču, septembrī atsākoties mā
cībām, darbam jau gribēju mest
mieru, jo sapratu, ka studēšanu
ar strādāšanu apvienot ir grūti,
taču saņēmos. Par laimi, darba
devējs ir pretimnākošs – tagad
esam vienojušies, ka galvenokārt
strādāju otrajā maiņā. Un tad
nu no rīta līdz pulksten 12 man
ir lekcijas, bet no pulksten 12
līdz astoņiem vakarā strādāju.
Dažkārt ir ne tikai fiziski, bet arī
psiholoģiski grūti – kaut esmu no
gurusi, man vienalga ir jāsmaida
un jābūt laipnai pret klientiem.
Kopumā nedēļā strādāju četras
dienas. Kad mācos? Naktīs! Sevi
uzskatu par to apzinīgo studenti,
kurai ir svarīgi visu izdarīt lai
kā. Protams, dažreiz jau gadās
arī nokavēt kādu lekciju, taču
rēķinos ar to, ka pasniedzēji strā
dājošajiem studentiem nekādas
atlaides nedod. Šķiet, darba dēļ
mācību kvalitāte tomēr mazliet

cieš, kaut gan, iespējams, tas
tāpēc, ka 2. kursā arī priekšmeti
ir grūtāki. Tomēr, ja jutīšu, ka
darbu ar mācībām apvienot kļūs
pavisam grūti, no darba nāksies
atteikties.
Līdz šim iztiku tikai ar vecā
ku doto naudu – 15 – 20 latiem
nedēļā, taču, vidēji rēķinot, stu
dentam mēnesī vajag nedaudz
vairāk par 200 latiem. Manā
gadījumā pozitīvi ir tas, ka stu
dēju budžeta grupā un dzīvoju

pie vecākiem. 160 latus nopelnu
pati, taču arī vecāki mani turpi
na atbalstīt, tāpēc kopumā jau
nav nemaz tik traki.
Protams, gribētos strādāt
savā profesijā, taču apzinos, ka
grūti apvienot darbu manā spe
cialitātē ar studijām, tādēļ, ka
mēr neatradīšu ko piemērotāku,
visticamāk, turpināšu strādāt
«Silvā». Starp citu – manā grupā
studijas ar darbu apvieno tikai
trīs cilvēki.»
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Pagaidu darbs
iemāca patstāvību
Zane Krūmiņa, LLU Sociālo zinātņu fakultātes iestāžu un uzņēmumu ārējo
sakaru specialitātes 3. kursa
studente:
«Vairs negribēju dzīvot uz
vecāku rēķina, tādēļ pirms kāda
gada nopietni pievērsos darba
meklējumiem. Arī tādēļ, ka sā
kām dzīvot kopā ar draugu un
mēs paši gribējām uzņemties
atbildību par savu dzīvi, būt
neatkarīgi no vecākiem.
Ja godīgi – iespējas nekādas
plašās nepavērās, jo studijas
pārtraukt nedomāju, savukārt
dialogs ar darba devēju dau
dzos gadījumos izvērtās līdzīgs:
«Studējat? Klātienē? Mums ir
tāds un tāds grafiks. Apvienot
nevarēsiet?» Jau pēc pirmajiem
darba meklējumiem sapratu, ka
studentam, kurš mācās klātienē,
darbu nav viegli atrast, jo ir sa
līdzinoši maz darba devēju, kas
būtu pretimnākoši, mudinot arī
studijas neatstāt novārtā.
Tad nu man bija divi varianti
– strādāt par oficianti vai arī
apsardzē. Sociālo garantiju un
atalgojuma dēļ izvēlējos otro un
pašlaik strādāju Ieslodzījuma
vietu pārvaldē – apsargāju Jelga
vas cietumu. Mēnesī iekrīt kādas
septiņas astoņas maiņas. Tiesa
gan – pa 24 stundām katra. Ja jā
strādā darba dienās, ir grūti – no
pulksten 8 līdz nākamā rīta asto
ņiem strādāju, bet pēc tam uzreiz
negulējusi uz lekcijām. Dažkārt
jau nogurums ir nenormāls, taču
man ir stimuls – iegūt izglītību.
Protams, ka kavēt studijas sanāk
diezgan – nepilnus 50 procentus,

taču tad es eju pie pasniedzējiem,
prasu, kas man papildu jāizdara,
un to arī daru. Arī pasniedzēju
attieksme ir dažāda – vieni atbal
sta strādājošus studentus, īpaši,
ja pats students izrāda iniciatīvu
mācīties, citi – ne. Esmu sapra
tusi, ka šajā gadījumā svarīgākā
ir paša studenta attieksme un
prasme apvienot darbu ar mā
cībām, turklāt tā, lai neciestu
sekmes. Manā gadījumā tas gan
neko būtiski nemaina kaut vai tā
apsvēruma dēļ, ka manā specia
litātē nav budžeta grupas – mēs
visi par mācībām maksājam. Šim
nolūkam esmu bankā aizņēmu
sies kredītu studiju apmaksai, un
tas ir liels atbalsts – pagaidām
man vismaz studiju maksa nav
jāsedz no savas algas.
Ļoti labi apzinos, ka darbs
apsardzē man ir pagaidu – tiklīdz
beigšu studēt, meklēšu arī citas
darba iespējas, jo varēšu strādāt
pilnu darba dienu. Patiesībā to
apzinās arī darba devējs – vai

rākkārt esam pārrunājuši, ka šis
darbs nebūs ilglaicīgs, kaut gan
arī pašlaik tur strādā jaunieši,
kas vēl studē vai augstāko izglī
tību ieguvuši nesen. Manuprāt,
pieņemot darbā studentu, ar to
rēķinās lielākā daļa darba devēju.
Iespējams, tieši tāpēc studentus
darbā pieņem nelabprāt.
Jau tagad esmu apzinājusi
iespējas strādāt savā specialitātē,
un piedāvājumi ir vilinoši. Bet
pagaidām esmu apmierināta, vēl
jo vairāk tādēļ, ka atalgojums,
manuprāt, ir ļoti labs, īpaši stu
dentam. Agrāk biju pieradusi
izdzīvot ar kādiem 100 – 120 la
tiem mēnesī, ko deva vecāki. Šajā
summā bija iekļauta arī nauda
ceļam uz mājām, kas vienā vir
zienā bija pat pieci lati. Bet tagad
jau esmu iemācījusies rīkoties
ar krietni lielāku summu. Esmu
sapratusi, ka pašas pelnītajai
naudai ir lielāka vērtība – to vai
rāk skaiti un pati mācies veidot
savu budžetu.»

Stipendijas pārsniedz
darba algu
Guntars Gulbis, LLU Meža atbalsta, jo uz
fakultātes mežinženieru spe- skata, ka mans
cialitātes 3. kursa students: galvenais uzde
vums ir mācīties,
«Pašlaik jau divus mēnešus taču nu šo naudu
strādāju LLU žurnālā «Plēsums» – vidēji 100 latus
par videoinženieri, un tas ir mans mēnesī – viņi at
pirmais legālais darbs. Iepriekš, liek, lai beigās
pateicoties tētim, iesaistījos es varu nopirkt
meža darbos, tostarp jaunaudžu kaut ko lielāku,
kopšanā. Tiesa gan – pašlaik ne piemēram, ma
kāda lielā alga jau man nesanāk, šīnu. Protams,
jo strādāju pusslodzi, taču arī tie tagad jau arī uz
160 lati «uz papīra» studentam ir mājām pie vecā
pieņemami, vēl jo vairāk tādēļ, kiem aizbraucu
ka filmēšana un montāža vien krietni retāk – ja
laicīgi ir arī mans hobijs.
agrāk to darīju
Darba iegūšana nebija mērķ gandrīz katru
tiecīga, drīzāk daudzu apstākļu nedēļas nogali,
sakritība, jo ekonomiskā situā tad tagad sanāk
cija nemaz tik dramatiska man labi ja reizi mē
nav – esmu viens no tiem, kas nesī. Un arī tas
saņem stipendiju 70 lati mēnesī nav nekāds lētais
par labām atzīmēm, man vēl pie prieks – esmu no
nākas «Latvijas Valsts mežu» sti Jēkabpils rajona,
pendija, ko visā Latvijā ir iespēja un vienā virzienā ceļš maksā
iegūt vien astoņiem cilvēkiem, vismaz četrus latus.
turklāt dzīvoju dienesta viesnīcā
Patiesībā, kopš strādāju, no
ar visiem «lētākas dzīvošanas» slodze palielinājusies jūtami, un
priekiem. Ja būtu jāīrē dzīvoklis, aizvien mazāk laika atliek mācī
ar stipendijām vien nepietiktu, bām. Jā, jā, esmu aizdomājies arī
bet tagad tā pavisam normāli par to, ka darba dēļ varētu ciest
var izdzīvot ar kādiem 150 la manas sekmes, kas savukārt var
tiem mēnesī. Esmu rēķinājis, draudēt ar stipendiju zaudēšanu.
ka vislielākā naudas summa Reāli domājot – nopelnu mazāk
tiek tērēta tieši ēšanai – pats nekā potenciāli varētu zaudēt,
nemēdzu gatavot, tādēļ parasti taču vismaz pagaidām izdodas
ēdu kafejnīcās, ēdnīcās.
noturēties. Pozitīvi, ka man nav
Pirmos gadus naudu man deva jāsēž visu laiku birojā – man
vecāki – viņi mani un brāli ļoti zināms darba plāns, un tas tad

arī jāizpilda, pašam organizējot
savu laiku. Protams, lielākoties
jau sanāk strādāt brīvdienās un
vakaros, taču tādējādi vismaz
varu nekavēt lekcijas.
Apzinos, ka nākotni ar video
diez vai saistīšu – kandidēju uz
darbu «Latvijas Valsts mežos»,
kas tomēr garantēs labu atalgo
jumu, bet pašlaik man galvenais
ir studijas.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde un
Sintija Čepanone
Foto: Ivars Veiliņš
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dzelzceļš
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Pašvaldība izvērtē dzelzceļa riskus
Dzelzceļa stacija pilsētā un maģistrālie sliežu ceļi uz
austrumiem, dienvidiem un rietumiem ir būtisks pluss,
ko novērtē uzņēmumi. Turklāt stacija dod cilvēkiem
darba vietas, nodrošina salīdzinoši lētus un ērtus pasažieru pārvadājumus un virkni citu labumu. Taču fakts
ir arī tas, ka stacija rada nopietnus riskus. Piemēram,
tikai pirms nepilniem 20 gadiem – 1989. gada oktobrī
– Jelgava par mata tiesu izglābās no nopietnas dzelzceļa katastrofas: pilsētas centrā bija iebraucis vilciens ar
degošām benzīna cisternām, kas tikai laimīgas sagadīšanās dēļ nesprāga. To, ka kravu apgrozījums pilsētā ir
intensīvs, var redzēt ikviens, jebkurā brīdī palūkojoties
uz Jelgavas dzelzceļa staciju, kur cits citam līdzās stāv
neskaitāmi kravas vilcieni. «Jelgavas Vēstnesis» cenšas
izzināt, ko patiesībā Jelgavai nozīmē dzelzceļa stacija,
kādi ir labumi un riski.
Roka jātur «uz pulsa»

Pašvaldība ir izstrādājusi civilās
aizsardzības plānu, kas pašlaik
ir saskaņošanas un precizēšanas
stadijā. Tajā analizēta reālā risku
situācija, taču diemžēl valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš»
nesniedz pietiekamu informāciju,
kas ļautu saskatīt pilnu ainu par
to, kas īsti notiek stacijā – kādas
kravas tai iet cauri, cik ilgi tās te
uzturas, kādos diennakts laikos
pastāv augstākais risks.
Jelgavas civilās aizsardzības
speciālists Fēlikss Jasens neslēpj,
ka nevēlas iedzīvotājos radīt bažas. Taču patiesībā, raksturojot
Jelgavas dzelzceļa staciju, tās
kravu apgrozījumu un faktu,
ka tajā līdzās bīstamām kravām
intensīvi tiek apkalpoti pasažieru
vilcieni, kā arī rēķinoties ar to, ka
stacijai visapkārt ir dzīvojamās
mājas, jāatzīst, ka mēs ne mirkli
nedrīkstam atslābt.
«Latvijas Dzelzceļš līdz šim nav
bijusi pati atsaucīgākā iestāde,
un saņemt no tās pilnīgus datus
nav viegli. Viņi balstās uz biznesa
interesēm un darījuma partneru
vienošanos par konfidencialitāti,
bet datu sniegšana par bīstamo
kravu apmēriem un to saturu
nav tās informācijas sarakstā, ko
uzņēmums vēlas atklāt. Diemžēl
nepietiekamā informētība rada
arī papildus risku,» raksturojot
darbu pie civilās aizsardzības plāna izstrādes saistībā ar Jelgavas
dzelzceļa staciju un maģistrālajiem sliežu ceļiem, kas šķērso
pilsētu, stāsta civilās aizsardzības
speciālists F.Jasens.

Informācija ir skopa

«Šogad, gatavojot civilās aizsardzības plānu, valsts akciju
sabiedrībai «Latvijas dzelzceļš»
nosūtījām pieprasījumu sniegt
informāciju par kravu apjomu, to
sastāvu, transportēšanas galvenajiem virzieniem, kravu intensitāti
un virkni citu jautājumu. Tie visi
bija būtiski, lai mēs spētu orientēties situācijā un apjaust, kādu
risku patiesībā pilsētai un iedzīvotājiem rada dzelzceļš. Taču pretim
saņēmām vien formālu atbildi.

Proti, pāris teikumos tika atklāts,
ka vidēji cauri Jelgavas stacijai «iziet» 1,2 miljoni tonnu kravu, tajā
skaitā 1,1 miljons tonnu naftas
produktu – benzīns, mazuts, dīzeļdegviela un tamlīdzīgi –, kā arī 100
tūkstoši tonnu ķīmisko kravu, piemēram, amonjaks, nitrilakrilskābe. Turpinot ziņojumu, dzelzceļš
informēja, ka naftas kravas cauri
Jelgavai tiek transportētas maršrutos Baltkrievija–Jelgava–Ventspils, Krievija–Jelgava–Ventspils
un Lietuva–Jelgava–Šķirotava,
bet ķīmiskās kravas no Krievijas
un Igaunijas cauri Jelgavai tiek
vestas uz Ventspili. Taču tā nebūt
nav pilnīga aina,» teic F.Jasens.
Viņš atzīst, ka šī pēc pieprasījuma
sniegtā informācija reālai riska

Priekšrocība, ko
pilnībā neizmantojam

intensitāti, noskaidrot, kādos
diennakts laikos ir intensīvākā
kravas vilcienu kustība, kad un
cik ilgu laiku kravas vilcieni,
pilni ar bīstamajām vielām, stāv
Jelgava dzelzceļa stacijā, cik bieži
tiek konstatēti kādi bojājumi vai
kļūmes, kur vilcienu sastāvi tiek
pārbaudīti, un līdzīgi precīzi dati,»
tā civilās aizsardzības speciālists.
F.Jasens atklāj, ka saskaņā ar
neoficiāliem, bet pietiekami drošiem datiem cauri Jelgavai tiek
transportētas 24 dažādas bīstamības ķīmiskās vielas, no kurām
neapšaubāmi bīstamākais ir jau
minētais amonjaks.

«Tas, ka dzelzceļš ir salīdzinoši lēts kravu pārvadājumu līdzeklis, nav
apstrīdams, taču pagaidām Jelgavā ienākošie
uzņēmumi par to neizrāda īpaši lielu interesi,» atzīst NP Jelgavas biznesa
parka pārvaldniece Arta
Nordmane.
Viņa informē, ka šobrīd no 14 biznesa parka nomniekiem dzelzceļa
pievadu izmanto tikai viens. «Protams, šobrīd Jelgavas biznesa parka noslodze ir tikai 30 procenti un
mums ir kur augt, attiecīgi varam
prognozēt, ka ar laiku parādīsies
vēl kāds uzņēmums, kas dzelzceļa
pievadu izmantos, taču pagaidām
tā loma mūsu nomnieku darbībā
nav īpaši liela,» vērtē A.Nordmane.
Tiesa, fakts ir arī tas, ka, raugoties
no uzņēmuma pozīcijām, dzelzceļa
pievads un iespēja kravas transportēt pa maģistrālajiem sliežu ceļiem
ir būtiska priekšrocība, par kuru
pārrunās katram potenciālajam
nomniekam tiek stāstīts. «Mums ir
izdevīgi tas, ka šāds sliežu pievads
uz biznesa parku ved, un nevaru
izslēgt iespēju, ka var parādīties
kāds nomnieks, kam tas ir viens
no galvenajiem aspektiem, kā dēļ
viņš izvēlas savu uzņēmumu attīstīt tieši Jelgavas biznesa parka

Atliek cerēt, ka dzelzceļš
riskus apzinās

Civilās aizsardzības speciālists
piebilst, ka Latvijas Dzelzceļš
savās skopajās atbildēs ir arī
uzsvēris, ka uzņēmumā avārijas
seku likvidēšanai strādā speciāli
apmācīti darbinieki, ir palīdzības
un ugunsdzēsības vilcieni, kā arī
viss ķīmiskas avārijas likvidēšanai nepieciešamais aprīkojums.
Dzelzceļš piebilst, ka nopietnas
avārijas gadījumā ir paredzēta arī
sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Jelgavas
brigādi, kā arī citiem dienestiem,
un teorētiski katrai iestādei ir
zināms, kā rīkoties avārijas gadījumā. «Man gribas ticēt, ka
dzelzceļš patiesi apzinās visus

Stacijas remonts
tuvojas finišam
Kravu apgrozījums Jelgavas dzelzceļa stacijā ir intensīvs, ik dienu te redzams, ka cits citam līdzās stāv neskaitāmi kravas vilcieni. No pieciem dzelzceļa atzariem pats
noslogotākais Jelgavas rajonā ir Krustpils–Ventspils virziens. Pa šo līniju notiek arī intensīvs bīstamo vielu tranzīts. Lielākos draudus rada amonjaka un naftas produktu
kravu transportēšana. 2007. gadā vidēji mēnesī cauri Jelgavas dzelzceļa stacijai pārvestas 1,2 miljoni tonnu kravas. No tām 1,1 miljons tonnu – naftas produktu un 100
tūkstoši tonnu – ķīmisko kravu. Tie ir dati, kas var radīt satraukumu, taču dzelzceļa amatpersonas uzsver, ka ir gādāts par avāriju riska samazināšanu līdz minimumam.
To apliecinot arī fakts, ka pēdējo trīs gadu laikā Jelgavas stacijā nav konstatēta neviena būtiska kravas vilcienu sastāvu atkāpe no drošības normām.

Fakti

Jelgavas dzelzceļa stacijas teritorijā izvietoti ugunsdzēsības un
palīdzības vilcieni, kā arī avārijas lokalizācijas komanda. Vilciens ir
aprīkots atbilstoši augstākajām drošības prasībām, bet darbinieki
regulāri piedalās mācībās, lai gadījumā, ja avārija tomēr notiktu,
sekas būtu iespējami mazas.
analīzes veikšanai, kā arī kārtīga
civilās aizsardzības plāna izstrādei
daudz nepalīdz. «Jebkurš jelgavnieks, kurš kaut retumis redzējis
stacijas teritoriju no gaisa tilta, var
pārliecināties, ka uz sliežu ceļiem
stāv virkne kravas vilcienu. Tāpat
kā ikviens daudzmaz izglītots
cilvēks zina, ka cauri pilsētai tiek
transportēts ne vien veselībai nekaitīgais metāls un kokmateriāli,
bet arī bīstamās ķīmiskās kravas.
Man svarīgi ir uzzināt, kādas īsti
ir šīs kravas, uzzināt šo kravu

riskus un ir gatavs gādāt ne vien
par savu vērtīgo kravu, bet arī par
ar viņu biznesu absolūti nesaistīto
jelgavnieku drošību. Man gribas
ticēt, ka katastrofas iespējamība
ir maksimāli samazināta un mums
nenāksies avāriju piedzīvot. Taču
jebkurā gadījumā neziņa, kādā
spiesta strādāt pašvaldība šajā
jomā, rada papildus riskus,» tā
F.Jasens, vēlreiz uzsverot, ka
nevēlas arī krāsas sabiezināt. Kā
nekā fakts ir arī tas, ka dzelzceļš
pilsētai nes labumu.

P.S.
«Jelgavas Vēstnesis», gatavojot
materiālu, valsts akciju sabiedrībai «Latvijas dzelzceļš» nosūtīja 15 jautājumus par Jelgavas
dzelzceļa staciju. Par stacijas
noslodzi, kravām, kas tiek vestas
cauri Jelgavai, par gadījumiem,
kad kravas vilcienam konstatētas
kādas novirzes no normas vai
tehniski bojājumi, par nodevām,
kuras dzelzceļš bīstamo kravu
transportēšanas radīto risku dēļ
maksā Ventspilij, bet nemaksā
citām pilsētām, kā arī citus jautājumus. Pēc jautājumu saņemšanas atbildīgās Latvijas Dzelzceļa
Jelgavas stacijā ik dienu redzams liels daudzums kravas vilcienu. amatpersonas līdz šīs nedēļas
Tiesa, no tiem tikai puse ir pilni – pārējie, jau izkrauti Ventspilī, sākumam solīja sagatavot atbilJelgavas stacijā apstājušies atpakaļceļā uz Krustpils, Šķirotavas des. Kopš tā brīža pagājusi vairāk
nekā nedēļa, bet atbilžu nav.
vai Daugavpils stacijām.

teritorijā,» tā A.Nordmane.
Līdzīgs viedoklis ir arī uzņēmuma «Mārupes metālmeistars»
Jelgavas ražotnes vadītājam
Jānim Ziņģim. «Apmēram gadu
Jelgavā NP biznesa parkā darbojas mūsu ražotne. Jāatzīst, ka,
meklējot jaunas ražotnes bāzes,
dzelzceļa pieejamība bija viens no
galvenajiem aspektiem par labu
Jelgavai. Tieši tāpat kā tas bija
viens no svarīgākajiem faktoriem
brīdī, kad ražotne tika veidota
Olainē. Mēs gatavojam tērauda
jumtu un sienu konstrukcijas,
un dzelzceļš ir galvenais ceļš,
pa kuru notiek izejmateriālu
piegāde gan tepat no Latvijas,
gan arī Ukrainas, Vācijas, Polijas
un citām valstīm. Tas ir lētāk,
vienkāršāk un racionālāk,» skaidro J.Ziņģis. Viņš gan atzīst, ka
pagaidām Jelgavā ir salīdzinoši
maz uzņēmumu, kas novērtē
dzelzceļa sniegtās priekšrocības.
«Tas noteikti saistāms ar faktu,
ka ražošanas uzņēmumu blīvums
pilsētā ir salīdzinoši neliels – vēl
ir daudz iespēju izvērsties. Taču
uzskatu, ka dzelzceļš ir viens no
būtiskiem aspektiem, kā dēļ kāds
uzņēmums savai ražotnei vietu
izvēlēsies tieši Jelgavā. Mēs tā
izdarījām, un domāju, ka nākotnē
būs ne mazums uzņēmumu, kas
rīkosies līdzīgi,» tā J.Ziņģis.

• Jelgavas rajonu šķērso dienvidu–ziemeļu dzelzceļš, kas ved
uz Rīgu, un austrumu–rietumu
dzelzceļš, kas ir Rīgas dzelzceļa
apbraucamais atzars kravu transportam.
• Jelgavas pilsēta ir stratēģiski
svarīgs dzelzceļa mezgls gan
pasažieru, gan kravu pārvadājumiem.
• No pieciem dzelzceļa atzariem
pats noslogotākais Jelgavas rajonā ir Krustpils–Ventspils virziens.
Pa šo līniju notiek intensīvs bīstamo vielu tranzīts. Eksperti ir
atzinuši, ka sliežu ceļa stāvoklis
ir nestabils, bīstamās vielas tiek
pārvadātas nolietotās cisternās,
tāpēc ir liela negadījuma varbūtība. Galvenais šī tranzīta briesmu
avots ir amonjaka un naftas produktu kravu transportēšana.
• Jelgava ir nozīmīgs dzelzceļa
mezgls tranzīta kravām ne vien
uz Ventspili, bet arī Liepāju un
Lietuvu.
• 2007. gadā vidēji mēnesī cauri
Jelgavas dzelzceļa stacijai pārvestas 1,2 miljoni tonnu kravas. No
tām 1,1 miljons tonnu – naftas
produktu un 100 tūkstoši tonnu
– ķīmisko kravu.
• Lielākā daļa – 95 procenti – vilcienu ar bīstamām kravām Jelgavas stacijā ir tranzīta vilcieni, kas
stacijā atrodas 1 – 3 stundas.
• Pieci procenti vilcienu ar bīstamajām kravām Jelgavas stacijā
tiek izformēti un vagoni tiek
iekļauti jaunos vilcienos. Šajos gadījumos bīstamo kravu atrašanās
laiks Jelgavas stacijā tiek palielināts, bet valsts akciju sabiedrība
«Latvijas dzelzceļš» neprecizē, uz
cik ilgu laiku.
• Vilcieni ar ķīmiskajām kravām Jelgavas stacijā netiekot
izformēti, šeit tie stāv līdz trīs
stundām.

Stacija – ieguvums, kas stimulē
un attīsta ekonomiku
«Sēžu kabinetā, pa kura
logu katru dienu varu
vērot kravas vilcienu plūsmu stacijā, turklāt arī dzīvoju tuvu stacijai. Es zinu
par visām bīstamajām
kravām, kas šeit ienāk,
stāv un brauc tālāk, taču
diez vai es izskatos nobijies. Mēs augstākajā mērā
domājam par drošību,
un, kaut arī nekad nevar
teikt «nekad», jelgavniekiem nav iemesla baidīties. Patiesībā dzelzceļš
sniedz priekšrocības, par
kurām jāpriecājas,» jau
pašā sarunas sākumā teic
Jelgavas dzelzceļa stacijas priekšnieks Viktors
Balabka.

«Protams, var skatīties uz daudzajām cisternām un kravas vilcieniem, kas ik dienu atrodas Jelgavas dzelzceļa stacijā, un šausmināties, tā sevī iedēstot baiļu māniju. Taču patiesībā dzelzceļa sistēmā
viss ir tik precīzi noteikts un atstrādāts līdz sīkākajai detaļai, ka
avārijas risks ir minimāls. Turklāt svarīgi atcerēties, ka dzelzceļš ir
stratēģiski svarīgs objekts, kas pilsētā nodrošina darba vietas, pieKaut arī sazināšanās ar uzņēvilina uzņēmumus un nodokļos ik gadu maksā milzīgas summas,»
muma «Latvijas dzelzceļš» Preses
teic Jelgavas dzelzceļa stacijas priekšnieks Viktors Balabka.
un sabiedrisko attiecību daļu Rīgā,
kas it kā vienīgā ir tiesīga sniegt 60 vagonus, taču jāsaprot, ka šīs kra- attīstīt uzņēmējdarbību un uzlabot
publicēšanai paredzētu informāciju, vas nav tikai amonjaks, par ko visi kopējo ekonomisko situāciju. «Prinnevedas, Jelgavas dzelzceļa stacijas satraucas. Cauri stacijai «iet» me- cipā, ja tiek ievērota darba tehnopriekšnieks ir atsaucīgs.
tāllūžņi, kokmateriāli, minerālmēsli loģija un spēkā esošo instrukciju
«Dzelzceļa stacijā viena maiņa ir un daudzas citas kravas, kas nav prasības, kravas pārvadājumi cauri
12 stundas. Tās laikā vidēji dienā bīstamas,» skaidro stacijas priekš- Jelgavas dzelzceļa stacijai nav bīsJelgavas stacijā ienāk uz aiziet nieks. Viņš uzsver, ka dzelzceļā dro- tamāki par kravas pārvadājumiem
apmēram 20 kravas vilcieni. Vien- šības prasības un kravu pārbaudes ar citu transportu. Var, protams,
kāršoti skaidrojot, var sacīt, ka tiek īstenotas visaugstākajā līmenī sēdēt bailēs un gaidīt, kad notiks
apmēram puse no šiem vilcieniem un fakts, ka stacija atrodas pilsētas kāda avārija, taču var arī rīkoties
ir tukši un dodas uz Krustpils, centrā, drīzāk jāvērtē kā pozitīvs, racionālāk un izmantot labumus, ko
Daugavpils vai Šķirotavas stacijām, jo tādējādi iedzīvotājiem ir daudz dzelzceļš sniedz,» uzskata Jelgavas
bet otra puse ir pilni un dodas uz vienkāršāk nokļūt līdz pasažieru stacijas priekšnieks.
Ventspili vai Liepāju. Varbūt kādam vilcieniem. Turklāt dzelzceļš ir arī
Turpinot viņš stāsta, ka valsts aktas var šķist daudz, zinot, ka katrs būtiska infrastruktūras daļa, kura ciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš»
no kravas vilcieniem veido aptuveni esamība vilina uzņēmumus, palīdz veic arī preventīvus pasākumus:

katrā lielā dzelzceļa stacijā regulāri
(reizi divos gados) notiek plašas
ķīmiskās avārijas situācijas likvidēšanas mācības, kurās iesaistās visi
atbildīgie dienesti. Stacijas teritorijā
izvietoti ugunsdzēsības un palīdzības vilcieni, avārijas lokalizācijas
komanda. «Ir izstrādāts stingrs reglaments, pēc kura vadoties avārijas
situācijas gadījumā, katra dienesta
darbiniekam ir zināmi savi darba
uzdevumi avārijas seku novēršanā,
un es nevēlos piekrist tam, ka, notiekot avārijai, sāktos haoss,» uzsver
stacijas vadītājs.
Viņš piebilst, ka Jelgava nav
vienīgā pilsēta valstī, kurai cauri
ved dzelzceļš – līdzīga situācija ir
Daugavpilī, Krustpilī, Ventspilī, Liepājā, vilcieni iet cauri arī Šķirotavas
stacijai Rīgā un citur. «Varbūt var
runāt par to, ka kāda no pilsētām
par dzelzceļa radīto vides apdraudējumu saņem lielāku nodevu nekā
cita – šo jautājumu neesmu pētījis
un nevēlos komentēt, taču fakts ir
arī tas, ka neviena tranzīta krava
Latvijā neienāk, nenomaksājusi
milzīgus nodokļus. Tas ir reāls ieguvums valstij, un diskusijas var būt
vien par šo nodevu pārdali,» domā
V.Balabka.
Noslēgumā viņš atgādina, ka Jelgavā dzelzceļš ik dienu tūkstošiem
iedzīvotāju nodrošina ērtu, precīzu
un salīdzinoši lētu sabiedrisko
transportu, turklāt simtiem cilvēku
dzelzceļā tiek nodrošināti ar darbu
– tie ir būtiski labumi, kas precīzi
noregulētas tehniskās drošības kontroles gadījumā atsver riskus.

Finiša taisnei pietuvojušies apmēram piecus
gadus ilgušie Jelgavas
dzelzceļa stacijas remontdarbi. Kopējās stacijas ēkas un apkārtnes
atjaunošanas izmaksas
esot miljons latu – tā
lēš uzņēmums «Latvijas
dzelzceļš». Pašlaik atlicis vien nokrāsot ēkas
fasādi, paveikt dažādus
sīkus remontdarbus un
sakārtot stāvlaukumu
pie stacijas.
«Jelgavas dzelzceļa stacijā
remonts nebija veikts kopš pēckara laikiem, tādēļ šķiet loģiski,
ka viss tajā bija pamatīgi nolietojies – ne tikai fasāde, bet arī
komunikācijas. Ēkas sienas bija
mitras līdz pat otrajam stāvam.
Taču nu, ja viss ritēs, kā plānots,
jau drīzumā stacijas apmeklētāji
varēs novērtēt paveikto,» stāsta Jelgavas dzelzceļa stacijas
priekšnieks Viktors Balabka.
Viņš piebilst, ka jau labu laiku
pasažieri var novērtēt stacijas
ēkas iekšpusē veiktos uzlabojumus – ir pazuduši vizuāli nepievilcīgie avīžu un sīkumlietu
tirdzniecības punkti, telpas,

izremontētas atbilstoši šodienas
prasībām, ir gaišas, siltas un
patīkamas. Savukārt pašlaik
tiek steigti pēdējie ēkas fasādes
remonta darbi.
Viņš piebilst, ka milzīgs darbs
un līdzekļi ieguldīti arī apmeklētāju acīm nepamanāmajās lietās,
kas gan būtiski uzlabo darba
apstākļus un arī drošību stacijā.
«Jelgavas dzelzceļa stacijā ir
ierīkota jauna siltumtrase, nomainītas inženierkomunikācijas,
logi, jumts, lietus kanalizācija un
veikti daudzi citi darbi,» stāsta
V.Balabka. Viņš piebilst, ka kopējās apjomīgā remonta izmaksas
ir apmēram miljons latu, bet,
pateicoties pašvaldības atbalstam,
bija iespējama arī sabiedriskās
tualetes izveide.
Pēc tam, kad būs pabeigts darbs
pie ēkas fasādes, tiks sakārtots arī
stāvlaukums stacijas priekšā – nolīdzināti rakumi, kas radušies,
rokot kabeļus, pielabots asfalta
segums un gādāts par zālienu.
«Protams, ilgajā remonta laikā
stacijas apmeklētājiem bija jārēķinās ar zināmām neērtībām, taču
pēc to beigām būs izdarīts viss,
lai pasažieriem nodrošinātu maksimālas ērtības un ēka būtu arī
vizuāli pievilcīga,» tā V.Balabka.

Finišam tuvojas piecus gadus ilgušie Jelgavas dzelzceļa stacijas
rekonstrukcijas darbi. Jau šobrīd ēkas iekšpuse ir kļuvusi ērta,
gaiša un patīkama, bet līdz gada beigām paredzēts pabeigt arī
pēdējos stacijas ēkas fasādes remontdarbus.

Ko Jelgavas stacijā redz
pilsētnieki un vilcienu pasažieri?
Renāte
Blūma, mācās:
«Katra pilsēta var tikai
priecāties par
to, ka tās centrā ir dzelzceļa stacija – tas
tomēr ir lētākais pārvietošanās
veids. Pati tāpat kā vairums
manu draugu regulāri braucu uz
Rīgu un šim mērķim izmantoju
tikai vilcienus. Tas ir ērti, salīdzinoši lēti, turklāt precīzi – kurš
vēl sabiedriskais transports var
kursēt ar sekundes precizitāti?!
Vienīgais, ko varētu iebilst, ir
saistīts ar vilcienu kustības
sarakstu – viens vilciens stundā
nav pārāk daudz. Bet, vērtējot
Jelgavas dzelzceļa staciju, jāatzīst, ka man ir īpašs prieks par
remontu – ja salīdzina, cik kādreiz briesmīgi izskatījās stacija
un cik ērta tā kļuvusi šodien,
izmaiņas ir ļoti būtiskas.»
Ingrīda
Kurpniece, strādā
Rīgā:
«Man bieži
sanāk braukāt maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga.
Jāatzīst, ka izmantoju tikai
vilcienus. Abām šīm pilsētām
būtiska priekšrocība ir fakts,
ka stacija atrodas pašā pilsētas
centrā. Turklāt, redzot, kā Jelgavas dzelzceļa stacija mainās,
es prognozēju, ka ar laiku tā
kļūs aizvien vairāk apmeklēta.
Varbūt, lai pasažieriem, gaidot
vilcienu, būtu vieglāk «nosist
laiku», vērts padomāt par kāda
veikala vai kafejnīcas izveidi
stacijas teritorijā.»
A l e k sandrs Kalamažins, Jelgavas dzelzceļa stacijas
sliežu ceļu
montētājs:
«Es gan Jelgavas dzelzceļa stacijā strādāju tikai pāris
mēnešu, tāpēc grūti to novērtēt
– līdz tam arī kā pasažierim te
nesanāca pārāk bieži būt. Taču
no tā, ko esmu piedzīvojis šajos
pāris mēnešos, varu vien teikt,
ka savu izvēli nenožēloju. Darbs
ir stabils, alga laba, bet tās bīstamās kravas, par kurām daži
mēdz satraukties, patiesībā nav
nemaz tik bīstamas. Un, kas
zina, varbūt Jelgavas stacijā
nostrādāšu vēl daudzus gadus
– pamats tam jau ir, jo mums
šeit ir daudz darbinieku, kas uz
dzelzceļa nostrādājuši 20, 30 un
pat vairāk gadu.»
Kristaps
Arika, mācās:
«Ja jūs gribat dzirdēt
godīgu atbildi, tad neko
pārāk glaimojošu pateikt
nevarēšu. Man nepatīk, ka stacijas teritorijā faktiski nav domāts
par atkritumu tvertnēm un
normāliem soliņiem uz peroniem. Protams, ir labi, ka stacijas telpas tiek remontētas un
tās pakāpeniski sāk izskatīties
pēc normālas publiskas vietas,
nevis noplukuša grausta, kā
tas bija iepriekš. Bet īpaši man
nepatīk tas, ka blakus pasažieru
vilcieniem cits citam līdzās stāv

kravas vilcieni ar dievs vien zina
kādām ķīmiskām un bīstamām
vielām. Vai tiešām būtu tik grūti
visu to kravas vilcienu stāvēšanu
organizēt kaut kur nostāk no
pasažieru stacijas? Te taču ir
pilsētas centrs!»
Aigars
Kozlovskis,
LLU students:
«Katru nedēļu braucu
ar vilcienu
līdz Rīgai, no
kuras tāpat ar
vilcienu turpinu ceļu līdz mājām
Rēzeknē. Man šķiet, ka Jelgavā
dzelzceļa stacija ir daudz izdevīgākā vietā, nekā, piemēram,
Rēzeknē, kur tā it kā ir pilsētā,
bet patiesībā stipri tālu nomalē,
un cilvēkiem jātērē gan laiks, gan
nauda autobusu biļetēm, lai līdz
tai nokļūtu. Arī Jelgavā stacija
varētu būt vēl tuvāk centram,
taču ir labi tā, kā ir. Pagaidām
gan jāatzīst, ka Jelgavas stacija
no ārpuses izskatās diezgan
švaki, jācer, ka remonts drīz
būs pabeigts, visi tie karkasi un
stalažas noņemtas un ēka būs
skaista.»
Igors Kuzmins, Jelgavas dzelzceļa stacijas
ceļu brigadieris:
«Es te strādāju jau desmit gadus un i
domāt nedomāju ko mainīt – algu
maksā pietiekami labu, turklāt
regulāri. Šeit es saņemu to stabilitāti, ko kaut kādos privātajos
biznesos nekad nevarēs atrast.
Es gan Jelgavas dzelzceļa staciju
vairāk vērtēju kā kravu, nevis pasažieru staciju – tās dod lielākos
ienākumus, to intensitāte arī ir
vislielākā, bet tie pasažieru elektrovilcieni te drīzāk ir kā nodeva
pilsētai. Vai man nav bail strādāt
ar tām kravām? Protams, ka nav!
Nevienas nopietnas avārijas te
nav bijis un arī būt nevar – tieši
tāpēc taču šeit strādā tik daudz
tehnisko darbinieku! Jebkurā
gadījumā – dzelzceļš bija, ir un
vienmēr būs milzīgs ienākumu
avots. Katra pilsēta var tikai
priecāties, ja cauri tās teritorijai
ved sliedes.»
Arita Lauk a , p i r m sskolas izglītības iestādes «Alfa»
vadītāja:
«Es dzīvoju
Rīgā, bet strādāju – Jelgavā
un nokļūšanai uz darbu vai
mājām izmantoju faktiski tikai
vilcienu. Ne tik daudz tāpēc, ka
tas ir lētāk, kaut tas tā patiesi
ir, bet gan tādēļ, ka tas ir ērtāk. Braucot vilcienā, varu ērti
apsēsties, lasīt, rakstīt, strādāt.
Tas ir milzīgs laika ieguvums, ko
es novērtēju. Vienīgais mīnuss,
ko esmu pamanījusi, ir vilcienu
kustības biežums. Ne bieži, bet
gadās, ka to vienu minūti nokavēju un līdz nākamajam vilcienam
jāgaida vesela stunda. Tādēļ ceru,
ka pašvaldībai izdosies īstenot
projektu, pēc kura līdzās stacijai
būs arī autoosta. Tad šeit noteikti
būs arī kāds veikals vai kafejnīca,
kur šo gaidīšanas stundu varēs
patīkamāk aizvadīt.»
Sagatavoja Zane Auziņa
Foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 3.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 642.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4892.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».
Rauna.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
I.Akuratere un viòas dzimta.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Laimes lâcis»; «Fantadroms. Uguns».
Studijas Dauka animâcijas filmas.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.

15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 642.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4893.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 378.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. 29.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 380.sçrija.
14.00 Prezidenta kausa izcîòa basketbolâ.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 29.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 186.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».*
20.40 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 1.sçrija.
21.55 «Çnas zona».
22.25 «Tavs auto».*
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 186.sçrija.
23.40 «Anekdoðu klubs».*
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 46.sçrija.
10.05 «Sapnis divatâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Diversants» (ar subt.). Seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 144.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 46.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 17.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.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. 21.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

tv programma
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.05 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
23.10 «Deksters». ASV seriâls. 5.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 11.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 75.sçrija.
2.05 «Mans nams Umbrijâ».
Lielbritânijas un Itâlijas drâma.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 30.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 242.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 30.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 113.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 23.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 46.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Vâcijas seriâls. 81. un 82.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 114.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 10.sçrija.
21.20 «Nâriòas lâsts».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.25 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 10.sçrija.
23.35 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.05 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 14.sçrija.
1.05 «Medikopters». Seriâls. 46.sçrija.
2.00 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.55 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 81. un 82.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.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.35 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «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.
21.05 «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.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Otrdiena, 4.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 643.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4893.sçrija.
10.20 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 378.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*

11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijai – 90». Vienaudþi.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Televeikala skatlogs».
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 3.sçrija.

15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 643.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4894.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 379.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Èikâga».
ASV un Vâciajs muzikâla drâma.
23.20 Nakts ziòas.
23.35 «Ðeit un tagad».
0.15 «Galva. Pils. Sçta».*
0.30 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 30.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 381.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
BK Barons – BK Siauliai.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 30.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 187.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 7. un 8.sçrija.
21.10 «www.olimpiade.lv».
21.40 «Sporta studija». Tieðraide.
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 187.sçrija.
23.40 «Anekdoðu klubs».*
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.

7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 47.sçrija.
10.05 «Varonis man lîdzâs».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Diversants» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 21.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 145.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 47.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 18.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.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. 22.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla nav tikai vârds».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
23.00 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 9.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 22. un 23.sçrija.
1.55 «Pçdçjâs disko dienas».
ASV liriska komçdija.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 31.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 243.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Kreivujas seriâls. 31.sçrija.

10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 114.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 24.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 169.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 47.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33. un 34.sçrija.

15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 83. un 84.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 115.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 21.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 9.sçrija.
22.20 «Bîstamâs spçles».
ASV romantisks trilleris.
0.20 «Medikopters». Seriâls. 47.sçrija.
1.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.15 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 83. un 84.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.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.35 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «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.
21.05 «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.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Treðdiena, 5.novembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 644.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4894.sçrija.
10.20 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 379.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. 34.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Puíes».
Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 644.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4895.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 380.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskas debates
LTV studijâ. Tieðraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*
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LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 31.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 382.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
BK Barons – Þalgiris.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 31.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.55 Eirolîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT – Gambrinus (Èehija). Tieðraide.
19.55 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.20 «112 hronika».
20.30 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 26.sçrija.
20.55 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ
vîrieðiem. ASK/Rîga – Cajasol
(Spânija). Tieðraide.
22.55 «Nâkotnes parks».
23.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 188.sçrija BBC.
0.10 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 48.sçrija.
10.05 «Vasaras negaiss». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Diversants» (ar subt.). Seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 22.sçrija.
14.50 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 146.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 48.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 19.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.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. 23.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Ar vçju runâjoðie». ASV laikmeta drâma.
0.40 «Draugi 6». ASV seriâls. 24.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 76.sçrija.
2.00 «Zuduðie puiði». ASV komisks trilleris.
3.45 «Baumas». ASV detektîvfilma.
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 32.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 244.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 32.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 115.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 25.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 12.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 48.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.

4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 85. un 86.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.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.35 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «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.
21.05 «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.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Ceturtdiena, 6.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 645.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4895.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 380.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas balsis pasaulç». I.Galante.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Piens». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Dullais Didzis».

16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 645.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4896.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 381.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7

14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35. un 36.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 85. un 86.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 116.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.20 «Tranzîts» (ar subt.).
Krievijas traìikomçdija.
0.15 «Medikopters». Seriâls. 48.sçrija.
2.10 «Mîlestîbu vai naudu?»
3.05 «SMS èats».

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 32.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. 383.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Lietuvos rytas – ASK/Rîga.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 32.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 189.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Pçrïu vistiòas Londonâ».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Dolmens». Saudzsçriju trilleris. 2.sçrija.
22.45 «Ar makðíeri».
23.15 «Âtruma cilts».
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 189.sçrija.
0.30 «Anekdoðu klubs».*
0.35 «112 hronika».*

tv programma
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LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija». ASV animâcijas
seriâls. 5.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 49.sçrija.
10.05 «Mîlas ieslodzîjumâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 23.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 147.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 49.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 20.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.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. 24.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 6.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
23.05 «Baltâ pilsçta» (ar subt.).
Krievijas trilleris.
0.35 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
1.35 «Ar vçju runâjoðie». ASV laikmeta drâma.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 33.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 245.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 33.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 116.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 26.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 13.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 49.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37. un 38.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 87. un 88.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 117.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Humora seriâls. 7.sçrija.
21.20 «Desperado». ASV spraiga siþeta filma.
23.25 «Latvija. Ulmaòlaiki». Dokumentâlo
filmu cikls. 11.sçrija 1935./1936.g. un
12.sçrija 1937./1938.g.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 49.sçrija.

2.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 87. un 88.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.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.). Seriâls.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.35 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «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.
21.05 «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.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Piektdiena, 7.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 646.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4896.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 381.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudçjums. 1. un 2.sçrija.
14.05 «Projekts Vizuâlâ Latvija.
Latvijas pagasti». Malta.
14.20 «Dabas grâmata».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Saldçjums».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 646.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4897.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 1.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 10.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 33.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «TV motors».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 384.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Valmiera – Kalev (Tallina).*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 33.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 190.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. 24.sçrija
21.00 «Pazudis bçrns». Trilleris. 1.sçrija.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.35 «24 stundas 4». ASV seriâls. 11.sçrija.
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 190.sçrija.
1.05 «Bikini meitenes». 24.sçrija.
1.35 «Anekdoðu klubs».*
1.40 «112 hronika».*
1.50 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 50.sçrija.
10.05 «Neiespçjamâs laulîbas».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 24.sçrija.
14.50 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 148.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 50.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 21.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.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.
22.35 «Kalifornija». ASV kriminâltrilleris.
0.50 «Klementîne». ASV un Dienvidkorejas
spraiga siþeta filma. 2004.g.
2.50 «Viltvârde». ASV komçdija. 2002.g.
4.30 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
5.20 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.

15.55 Latvijai – 90. Svçtku koncerts
Cçsu sporta kompleksâ. Tieðraide.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
M.Ðtrombergs, BMX riteòbraucçjs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Nezûdamîbas likums». XXIV Vispârçje
latvieðu dziesmu svçtki un XIV Deju
svçtki. 2008.g.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Krodziòâ pie Paula».
22.50 Nakts ziòas.
22.55 A.Kristi. «Mis Mârpla».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.

TV3

7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».
14.30 «Pçrïu vistiòas Londonâ».
Francijas dokumentâla filma.
15.25 SeMS piedâvâ... Robijs Viljamss.
15.45 «Pirmais pâris».
ASV romantiska komçdija.
17.25 «Tavs auto».
17.55 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 3.sçrija.
18.25 «Dolmens». Daudzsçriju trilleris. 2.sçrija.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Laimes putns». Ukrainas melodrâma.
22.35 «NBA spçïu apskats».*
23.05 «Bikini meitenes». 25.sçrija.
23.35 «Seksa faili». Nemiera gari.

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 34.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 246.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 34.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 117.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 27.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 14.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 50.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 89. un 90.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 118.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 10.raidîjums.
21.20 «Iepazîsties, mani vecâki!» ASV komçdija.
23.30 «Comedy club» (ar subt.).
0.40 «Plankets un Makleins». Lielbritânijas un
Èehijas piedzîvojumu filma.
2.30 «Medikopters». Seriâls. 50.sçrija.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 89. un 90.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.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.35 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «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.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Laikmeta anekdotes. Ïeòins – Staïins»
(ar subt.). Krievijas dokumentâla filma.
22.55 «Sveiki, es esmu jûsu tante» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
1.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Sestdiena, 8.novembris
LTV 1
7.30 «Svçtku sveiciens Vidzemei!»
7.35 «Klçts». Folkloras programma.
8.05 «Es mîlu Salacgrîvu». Dokumentâla filma.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»

9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 378. un 379.sçrija.
10.25 «Mana Vidzeme».
11.00 Latvijai – 90. Ekumenisks dievkalpojums
Cçsu Sv.Jâòa baznîcâ. Tieðraide.
11.55 Latvijai – 90. Militârâ parâde
Cçsu Vienîbas laukumâ. Tieðraide.
12.50 «Mçs esam!»
13.20 «Latvijas vçsture». Politiskâ un kultûras
dzîve Latvijâ komunistiskâ totalitârisma
laikâ 1945. – 1990.g. 1.daïa.
13.50 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
14.20 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
15.20 Latvijai – 90. «Vienaudþi».

LTV 7

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska». ASV animâcijas seriâls. 30.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 111.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Censoòas».
ASV piedzîvojumu komçdija jaunieðiem.
12.40 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.

15.15 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 10.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 102.sçrija
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. Finâls. Tieðraide.
23.30 «Pçdçjie mirkïi Kasbahâ». Vâcijas trilleris.
1.25 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 4.sçrija.
3.10 «Laika maðîna».
ASV piedzîvojumu filma.
4.50 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 35.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Aizraujoðâ vasaras nometne».
ASV piedzîvojumu filma.
11.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
12.35 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.35 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.35 «Iepazîsties, mani vecâki!»
ASV komçdija.
17.45 «Spoku mednieki».
ASV fantastikas komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Haizivs stâsts». ASV animâcijas filma
22.40 «Skolotâjâ iemîlçties nedrîkst».
ASV romantiska komçdija.
0.50 «Samaitâta prâta seksuâlie instinkti».
Mâkslas filma.
1.45 «Comedy club» (ar subt.).
2.40 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 36.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
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(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Laikmeta anekdotes. Ïeòins – Staïins»
(ar subt.). Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
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.

15.15 Dþ.Èana filmas. «Policijas stâsts 3».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 11.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 103.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Viktors Ðèerbatihs, olimpiskie
medaïnieki un mûzikas zvaigznes
– hallç Arçna Rîga». Koncerts.
21.50 «Pareìis». ASV trilleris. 2007.g.
Lomâs: N.Keidþs, Dþ.Mûra, Dþ.Bîla,
T.Kreèmans, P.Falks.
23.50 «Nikita». ASV seriâls. 22.sçrija.
0.50 «Ðerifa zvaigzne». ASV detektîvfilma.
1996.g. Lomâs: K.Kûpers,
K.Kristofersons u.c.
3.30 «Dzimis, lai brauktu». ASV piedzîvojumu
komçdija. 1991.g. Lomâs: Dþ.Stamoss,
Dþ.Stokvels, T.Polo, S.Makpîks.
5.10 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 10.sçrija.

TV3

22.00 «Vecmeita» (ar subt.). Krievijas komçdija.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 9.novembris
LTV 1
7.35 «Svçtku sveiciens Kurzemei!»
7.40 «Klçts». Folkloras programma.
Suitu sievas.
8.10 «Viss sâkâs Liepâjâ». Dokumentâla filma.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 380. un 381.sçrija.
10.25 «Mana Kurzeme».
11.00 Latvijai – 90. Ekumenisks dievkalpojums
Liepâjas Sv.Annas baznîcâ. Tieðraide.
11.50 «Svçtku sveiciens Kurzemei!»
12.10 Latvijai – 90. Militârâ parâde Liepâjas
Roþu laukumâ. Tieðraide.
13.05 «Krodziòâ pie Paula».*
14.35 «Es bûðu, ja tu bûsi.
Liepâjas dzintaram – 30». Videofilma.*
15.35 «Svçtku sveiciens Kurzemei!»
15.55 Latvijai – 90. Svçtku koncerts. Z.Liepiòa
oratorija Kapteiòu stâsti. Tieðraide no
Liepâjas Olimpiskâ centra.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 Latvijai – 90. Svçtku salûts
Liepâjâ. Tieðraide.
18.45 Latvijai – 90. «Vienaudþi».
19.00 «Province».
19.30 Pirmizrâde LTV1. «Tçvs, radi, kuïmaðîna».
Dokumentâla filma.
20.30 «Panorâma».
21.25 J.Kulakovs, N.Beïskis.
Kantâte Vçstules uz bruìa.
22.30 Nakts ziòas.
22.35 Z.Liepiòð, M.Zâlîte. Rokopera Lâèplçsis.
1988.g. Librets rokoperai pçc
A. Pumpura eposa motîviem.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Arguments».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 3.sçrija.
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. FK Ventspils
– FHK Liepâjas metalurgs. Tieðraide.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Laimes putns». Ukrainas melodrâma.
18.05 «Mâtes instinkts plçsoòâ».
Dokumentâla filma. 1998.g.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3».
Seriâls. 7. un 8.sçrija.
21.30 «Krçjums... saldais».
22.00 «TV motors».*
22.30 NBA spçle. Dalasas Maverics
– Losandþelosas Clippers. Tieðraide
1.00 «NBA apskats».*
1.30 «Bikini meitenes». 26.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 25.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 112.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Rozâ Panteras dçls».
ASV un Itâlijas komçdija.
12.30 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. Finâls.*
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 37.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 25.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 «Haizivs stâsts».
ASV animâcijas filma ìimenei. 2004.g.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2». ASV
seriâls. 5. un 6.sçrija. Lomâs: T.Haèere,
F.Hafmena, M.Krosa, E.Longorija,
N.Ðeridana, B.Stronga.
14.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 200.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»* Raidîjums.
Vada B.Sipeniece-Gavare.
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL».
10.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
16.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 9.sçrija.
Lomâs: D.Henðals, E.Lî-Pots,
Dþ.Mjûrejs, L.Brauna. Zilo debesu
atpûtas un piedzîvojumu parkâ tiek
nogalinâts kâds peintbola spçlçtâjs.
Viss liecina par to, ka tajâ ir iekïuvis
pagalam izsalcis zobenzobu tîìeris.
Kaut gan briesmas draud katram,
kas ienâk parka teritorijâ, sabiedrisko
attiecîbu darbiniece uzskata, ka parku
nedrîkst slçgt, lai neradîtu paniku.
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîva programma.
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Grçksûdzes noslçpums».
Kanâdas trilleris. 2004.g. Lomâs:
K.Sleiters, M.Pârkere, G.Pinsents u.c.
0.35 «Panika». ASV drâma. 2000.g.
2.10 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 38.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.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.

13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.00 «Uguns, ûdens un vara taures» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
15.40 «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.
20.35 «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

Ceturtdiena, 2008. gada 30. oktobris

Pārdod malku.
Tālr. 29657235.

Iznomā telpas

Jelgavas centrā ofisam
vai ārsta privātpraksei.
Tālr. 29385185.

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

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

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

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

direktora administratīvais asistents.

Galvenie pienākumi:
• organizēt biedrības biroja darbu;
• uzturēt un aktualizēt informāciju biedrības datu bāzē;
• uzturēt un aktualizēt biedrības interneta mājas lapu;
• koordinēt sadarbību ar biedrības sadarbības partneriem;
• piedalīties projektu realizācijā;
• konsultēt biroja apmeklētājus par energoefektivitātes jautājumiem.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība inženierzinātnēs vai ekonomikā;
• valodu zināšanas: ļoti labas latviešu, krievu un angļu;
• prasme strādāt ar datoru («Internet Explorer», «MS Excel»,
«MS PowerPoint», «MS Word», «MS Project»);
• precizitāte, augsta atbildības sajūta.
Papildus prasības:
• komunikabilitāte un organizatora prasmes;
• pozitīva attieksme pret darbu un klientiem;
• spēja organizēt savu darbu un ātri reaģēt uz notiekošo;
• pieredze projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlamas vācu valodas zināšanas.
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Jelgavas domes Informācijas aģentūrā līdz 2008. gada 10. novembrim. Uz
aploksnes norādīt: «Biedrības «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra»
direktora vakancei». Adrese: Jelgava, Lielā iela 11, 131. kabinets.
Jelgavas reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora (turpmāk tekstā
– Regulators) lēmuma Nr. 31 (protokols Nr. 15 (119)) izraksts.
Jelgavā, 2008. gada 28. oktobrī
Lēmums Nr.31
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 9. panta otro daļu, 20. pantu, 21.
panta septīto daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 22.2 pantu un
iesniegtā tarifu projekta atbilstību LR 2001. gada 26. jūnija MK noteikumu
Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām, Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» diferencētos sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifus atkarībā no dīzeļdegvielas cenas visām
patērētāju grupām bez PVN:
Degvielas cena
Sadzīves atkritumu Sadzīves atkritumu
Ls/litrā		
apglabāšana
savākšana un pārvadāšana
		
poligonā «Brakšķi»
ar PVN bez PVN Ls/t
Ls/m³
Jelgavas Jelgavas rajonā
				
pilsētā,
Par
Par
				
Ls/m³
savākšanu, 1 m³
					
Ls/m³
pārva						
dāšanu,
						
Ls/km
0,60
0,50847 15,96
5,32
4,55
2,05
0,04
0,67
0,56780 16,05
5,35
4,62
2,08
0,04
0,74
0,62712 16,11
5,37
4,69
2,11
0,04
0,80
0,67797 16,20
5,40
4,75
2,13
0,04
0,87
0,73729 16,26
5,42
4,82
2,16
0,05
0,93
0,78814 16,32
5,44
4,87
2,18
0,05
1,00
0,84746 16,38
5,46
4,94
2,21
0,05
1,06
0,89831 16,47
5,49
5,00
2,23
0,05
1,13
0,95763 16,53
5,51
5,07
2,26
0,05
1,20
1,01695 16,62
5,54
5,14
2,29
0,05
1,27
1,07627 16,71
5,57
5,21
2,32
0,05
1,34
1,13559 16,77
5,59
5,28
2,34
0,05
1,40
1,18644 16,83
5,61
5,33
2,37
0,05
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2008. gada 1. decembri un tarifi ir piemērojami līdz jaunu tarifu spēkā stāšanās datumam.
3. Operators ir tiesīgs pielietot samazinātu atkritumu apglabāšanas tarifu,
ja pašvaldība savā teritorijā dotē atkritumu rādītājus, par to noslēdzot
vienošanos ar operatoru.
4. Ar 2008. gada 1. decembri zaudē spēku Regulatora padomes
28.07.2008. lēmuma Nr.15 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifu apstiprināšanu SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi»» lemjošās
daļas 1. punkts un Regulatora 19.11.2002. protokollēmuma Nr.12-1.§.1.4. punkts.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu
pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas
iela 6, Rīga, LV-1010) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

PAR GROZĪJUMIEM JELGAVAS DOMES 20.04.2006.
LĒMUMĀ NR.6/50 «PAR VIEGLO TAKSOMETRU
STĀVVIETU APSTIPRINĀŠANU JELGAVAS PILSĒTĀ»

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Autopārvadājuma likuma 35. panta pirmās daļas, Jelgavas domes Satiksmes
kustības drošības komisijas 08.10.2008. lēmumu Nr.11.3. «Par ceļa zīmju
«Par taksometru stāvvietu» lietderīgu izmantošanu Jelgavas pilsētā»,
Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Grozīt Jelgavas domes 20.04.2006. lēmumu Nr. 6/50 «Par vieglo
taksometru stāvvietu apstiprināšanu Jelgavas pilsētā» (turpmāk tekstā
– Lēmums) un izslēgt Lēmuma 1. punkta:
1.1. 1.4. apakšpunktu: «1.4. Brīvības bulvārī 1B – 2 vietas»;
1.2. 1.5. apakšpunktu: «1.5. Lietuvas šosejā 68B – 1 vieta»;
1.3. 1.7. apakšpunktu: «1.7. Lielā ielā 30A – 3 vietas»;
1.4. 1.11. apakšpunktu: «1.11. Pērnavas ielā 8A – 4 vietas»;
2. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus «Satiksmes ielā 33B – 7
vietas» ar vārdiem un skaitļiem «Satiksmes ielā 35 – 5 vietas»;
3. Uzdot pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība» nodrošināt Lēmumā
minēto vieglo taksometru pieturvietu zīmju demontāžu un nomaiņu.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniekam
V.Ļevčenokam.

latvijai – 90
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Atklāj savu Jelgavu!

Kur vēl astoņdesmitajos gados
glabājās iedzīvotāju uzkrājumi? Ja ne zeķē vai «zemes
bankā», tad noteikti krājbankā. To apliecināja šāda krājgrāmatiņa.

«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 septītais vēsturiskais posms – no 1978.
līdz 1988. 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 1990. gada, gaidīsim redakcijā Svētes ielā
33, 211. kabinetā, tālrunis 63048801, vai aicinām
tās iesūtīt pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.

80. gadu pirmajā pusē arī Jelgavā aktuāls kļūst jautājums par arhitektūras pieminekļu aizstāvību.
Ir paredzēts uzspridzināt un nojaukt pareizticīgo baznīcas drupas. Sabiedriskā doma, ko uztur
inteliģences pārstāvji, panāk, ka baznīca tomēr netiek nojaukta. Ideja gan ir par tās pārvēršanu
kā muzeja filiāli blakus esošajam Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam.

Jaunieši arī tolaik domā- Baseins kompleksā «Tonuss».
ja par izklaidi, mīlestību.
Ikviena sapnis bija labs
lenšu magnetofons vai
pārnēsājamais radioaparāts VEF jeb vefiņš.

1988. gadā notiek Lielupes svētki. Tajos tiek «apbalvoti» lielākie
Lielupes piesārņotāji, pasniedzot viņiem rakstus ar šādu tekstu:
«Cienījamais vadītāj! Šā gada 31. jūlijā Lielupes svētkos Jūsu
vadītais uzņēmums tika apbalvots ar Lielupes Negoda rakstu
un medaļu par Lielupes ūdeņu piesārņošanu. Latvijas Kultūras
fonds, Jelgavas puzurs.»

1984. gadā Jelgavā atzīmēja 40.
gadu jubileju, kopš
padomju karaspēks
atbrīvoja pilsētu no
vācu karaspēka. Pie
stacijas atklāja jaunu
pieminekli atbrīvotājiem, kas gan tautā
ieguva sarkastisku
nosaukumu «trīsgalvainais pūķis».

Fotogrāfiem
amatieriem 80.
gados labs aparāts bija FED.

Pionieru pulciņi un to aktivitātes ir neatņemama šo laiku daļa.
Te kāds skolēnu ieraksts par pionieru gaitām.

1981. gadā koris «Zemgale» svinēja 20 gadu jubileju.
1987. gadā
Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca
svinēja savu
pastāvēšanas
100 gadu
jubileju. Tai
par godu
tika atklāts
arī sabiedriskais muzejs,
Liels notikums Jelgavā bija nopostītā Lāčplēša pieminekļa
tā vadītāja
meklējumi un tā fragmenta atradums dzelzceļnieku bērnudārza
– Inta Čakste. pagalmā 1988. gada maijā.

1987. gadā dibinājās Latvijas Kultūras fonds un Vides aizsardzības klubs. Jelgavā izveidojās LKF Jelgavas puzurs, un
daudzi atbalstīja arī Vides aizsardzības kluba aktivitātes. Vāca
ziedojumus, piedalījās piketos, talkās. 1988. gada 3. septembrī
jelgavnieki ar kuģīti brauca uz Lielupes ieteku jūrā, lai piedalītos
VAK izsludinātājā Baltijas jūras glābšanas akcijā – sadošanās
rokās ap Baltijas jūru.

Vecpilsēta
1988.
gadā.

Kultūras un vēstures
pieminekļu saglabāšana ir viena no pirmajām diskusiju tēmām.
Jelgavā diskutē par
vecpilsētas saglabāšanu, pieminekļu
kopšanu. 80. gadu
vidū izveidojas kustība – talkas pieminekļu
kopšanai. Lūk, studentu talcinieku grupa
Meža kapu kopšanas
talkā 1987. gadā.

Zīmīgākie notikumi Jelgavā no 1978. līdz 1988. gadam

• 1981. gads – Jelgavā dzīvo 69,5 tūkstoši iedzīvotāju. Pilsēta ir liels
rūpnieciskās ražošanas centrs, lielākais uzņēmums ir RAF – Rīgas Autobusu fabrika, kas ražo Padomju Savienībā populāros mikroautobusus.
Jelgava ir ievērojams dzelzceļa mezgls, ko savos Padomju Savienības
ātombombardēšanas plānos kā vienu no mērķiem paredz NATO.
• 1987. gads – Gorbačova «perestroikas» jeb pārkārtošanās laikā PSRS
notika interesants eksperiments, RAF direktora vietai Jelgavā tika izsludināts konkurss, uzvarēja pārkrievojies vācietis Viktors Boserts no Omskas.
Vēlāk viņš atbalstīja Latvijas neatkarības pretiniekus interfrontiešus.
• Līdz 1988. gadam – uzceļ LLA Hidromeliorācijas fakultāti, kompleksu
«Tonuss», Sanepidstacijas jauno ēku.

Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu
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Kultūras pasākumi
 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).
 5. novembrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas
Krievu teātra viesizrāde – viegla komēdija ar farsa
elementiem: pārģērbšanos, negaidītu atmaskošanu un satīru. E.Skarpeta «Skrandaiņi un augstmaņi». Režisors P.E.Landi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3.
 8. novembrī pulksten 17 – Jelgavas amatiermākslas kolektīvu
koncerts «Mēs savai pilsētai». Piedalās JPPA «Kultūra» kolektīvi.
Ieeja – bez maksas.
 9. novembrī pulksten 15 – grupas «Putnu balle» koncerts.
Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50.
 10. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas sarīkojums «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem».
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras nama Mazajā zālē).
 11. novembrī pulksten 12 un 15 – filma «Rīgas sargi» (kultūras nama Lielajā zālē). Kinofilma vēsta par patiesu draudzību
un īstu mīlestību uz Latvijas neatkarības cīņu fona. Biļešu cena
– Ls 2,50; 2.
 12. novembrī pulksten 19 – grupas «Sīpoli» koncerts. Piedalās
Mārtiņš Brauns (taustiņi, balss), Niks Matvejevs (basģitāra, balss),
Aivars Gudrais (soloģitāra), Ivars Baltruns (soloģitāra), Juris Helvigs (sitamie instrumenti), Tālis Gžibovskis (sitamie instrumenti),
Zane Gudrā (balss), Indra Klimoviča (balss), Ieva Sutugova (balss),
Guntis Veisbergs (skaņu režija). Biļešu cena – Ls 8; 6; 5.
 20. novembrī pulksten 17 un 20 – filma «Rīgas sargi» (kultūras
nama Lielajā zālē). Biļešu cena – Ls 2,50; 2.
 22. novembrī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 28. novembrī pulksten 19 – koncerts «Bezgalīgi lēnā dejā»
– Ainārs Mielavs un «Pārcēlāji». Biļešu cena – Ls 7; 5; 4. («Biļešu
servisa» kasēs un Jelgavas kultūras nama kasē).
 29. novembrī pulksten 16 – vokālās grupas «Putni» koncerts
«Sieviete». Piedalās Aija Ziņģīte (klavieres), Anda Zabarovska (kokle), Ivars Bezprozvanovs (čells), Miks Vilsons (flauta), Artūrs Noviks
(akordeons). Programmā dažādu laikmetu un stilu skaņdarbi
astoņu balsu izpildījumā. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50.
 14. decembrī pulksten 14 – koncerts «Mazu brīdi pirms...».
Piedalās komponists Jānis Lūsēns, kā arī Latvijas Nacionālās operas
soliste Kristīne Zadovska un operdziedātājs Ingus Pētersons.
 26. decembrī pulksten 16 – Latvijas Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts «Ziemassvētku zvaigzne».

Izstādes
 No 8. līdz 30. novembrim – Vispārējo Latviešu Dziesmu un
Deju svētku dalībnieku un profesionālo fotogrāfu darbi «Mirkļi
no Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem» un TLMS
«Dardedze».
 No 11. līdz 22. novembrim – sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu
ministriju izstāde «Kārtība un drošība. Latvijai – 90». Izstādē eksponēti priekšmeti, kas raksturo iekšlietu sistēmas dienestu (policija,
ugunsdzēsēji, robežsargi, pases u.c.) attīstību 90 gadu laikā.
 Līdz 24. novembrim – Aivas Rogas un Jura Zēberga foto stāsts
ar pievienoto vērtību «Putekļu diriģente» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. oktobrim – Jāņa Siliņa lielformāta fotogrāfiju izstāde
«Dejas uz veļas virves». Aivas Grasbergas «Grafika». Tikšanās ar
autoriem – izstādes noslēgumā 31. oktobrī pulksten 15 (kultūras
namā).
 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
 30. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Saldus» (Jelgavas
Sporta hallē).
 1. novembrī pulksten 17 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss BK «Zemgale» – «Techasas» (Lietuva) (Jelgavas
Sporta hallē).
 1. novembrī pulksten 9.30; 10.30; 11.30; 12.30 – 2008. gada
Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas
Sporta hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 2. novembrī pulksten 10 – Jelgavas meistarsacīkstes džudo
(Jelgavas Sporta hallē).
 5. novembrī pulksten 19.30; 20.30 – 2008. gada Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 6. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Ventspils augstskola»
(Jelgavas Sporta hallē).
 7. novembrī pulksten 19 – Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts «Zemgale» – «Liepāja» (Jelgavas Sporta hallē).
 7. novembrī pulksten 16 – LR sprinta čempionāts peldēšanā (LLU baseinā).
 8. novembrī pulksten 11 – LR sprinta čempionāts peldēšanā (LLU baseinā).
 8. novembrī pulksten 14 – Latvijas 1. līgas čempionāts futbolā. Sezonas noslēguma spēle «Jelgava» – «Abuls» (Ozolnieku
stadionā).
 8. novembrī pulksten 10 – galda tenisa sacensības «Veselības
dienas 2008», 9. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).

notikumi
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Teātris – kā prasīga mūza
 Ritma Gaidamoviča

Ādolfa Alunāna teātra
režisores Lūcijas Ņefedovas kursa audzēkne,
sieviete, kura jau bērnībā, putru ēdot, teikusi,
ka būs aktrise, un šobrīd
25 gadus ir Jelgavas
Studentu teātra režisore
– Astra Kacena kopā ar
Studentu teātri šovakar,
30. oktobrī, pulksten 20
visus ielūdz uz Studentu
teātri Čakstes bulvārī 5a, kur pēdējo reizi
tiks izrādīta Hermaņa
Paukša luga «Muitnieka
māja».
«Aptuveni pirms mēneša ar
tēti runājām, kurā vecumā bērni
vispār spēj izvēlēties, ar ko saistīt
savu dzīvi, un saprast, ko viņi
vēlas, un viņš man teica: «Nerunā,
tu jau man agrā bērnībā pateici,
ko vēlies!» Pati gan neko tādu
neatceros. Izrādās, man lika ēst
putras, bet es, sīks knauķis, lepni
paziņojusi: «Es nevaru tik daudz
ēst, jo būšu aktrise, bet aktrisēm ir
jādomā par savu figūru,» smejoties
stāsta režisore.
Taču bērnībā gan režisori vai
rāk saistījis sports, viņa nopietni
aizrāvusies ar peldēšanu, bet 12
gadu vecumā tam pielikts punkts
– viņa iestājusies Pionieru pils sko
lēnu teātrī, kam sekoja mācības
vidusskolas teātra klasē. «Vēlāk
konservatorija, kur tajā gadā bija
uzņemšana amatieru teātra režijā.
Jāteic gan, ka arī studiju uzsākša
na bija dīvains process. Aizgāju uz
pirmo konsultāciju, atnācu mājās
un mammai paziņoju: nē, tas nav
man, es tur neiešu. Mamma bargā
tonī, lai gan nebiju augusi katego
riskā vidē, teica: «Kā – neiesi? Tas
taču pa teātra tēmu un tev intere
sē, neiestāsies šogad, neiestāsies
nekad.» Viņa mani nolika pie
vietas. Konkurss bija milzīgs, seši
cilvēki uz vienu vietu, taču mani
pieņēma,» stāsta režisore.

Šovakar pulksten 20 Studentu teātris skatītājus gaida Čakstes bulvārī 5a uz Hermaņa Paukša
Foto: Ivars Veiliņš
lugu «Muitnieka māja», kas tiks izrādīta pēdējo reizi.
tāpēc, ka es pati biju guvusi ļoti
daudz pozitīvu atziņu par dzīves
un mākslas likumsakarībām,
par iztēles spēka nozīmīgumu,
ētiskos kritērijus pionieru teātrī.
Ar studentiem tas ir cits spēles
prieks, draugi, garīgo ideālu kopī
ba, un universitāšu teātriem jau
vēsturiski ir sava noteikta nozīme.
Kad sāku strādāt ar studentiem,
pati biju viņu vecumā, vēlāk mans
dēls bija viņu vecumā, tagad mana
meita ir gandrīz viņu vecumā, tā
pēc arī nejūtos distancēta no jau
niešiem. Kas būs tālāk, kad meita
paaugsies, nezinu,» tā režisore.

Teātris kā templis,
kurā aktieris reizē
kungs un kalps

Studentu teātrī ir savi nerak
stīti likumi, rituāli un tradīcijas,
kas jāievēro. Tos režisore aizgu
vusi no, kā viņa pati saka, tālas
bērnības – pionieru teātra. «Mēs
pāraujam apavus, pirms kāpjam
uz skatuves, mazgājam skatuvi
pirms mēģinājumiem un izrādēm
– teātris ir kā templis, kuram mēs
Jelgavā «iekārtoja»
kalpojam, jo šeit nevar tā – blīkšķ,
Lūcija Ņefedova
«Kopdzīve» ar Jelgavu sākusies blākšķ ar ikdienas domām un ielas
studiju laikā, kad meklētas vietas, apaviem kaut ko spēlēt. Teātris
kur iestudēt diplomdarba izrādi. ir kā prasīga mūza, kur reizē esi
«Ņemot vērā, ka man vairāk pa kungs un kalps – no vienas puses,
tika strādāt ar jauniešiem, kursa spoži izpaudies skatuviskos tēlos,
vadītāja, tagadējā Ādolfa Alunāna no otras puses, kalpo skatuvei,
teātra režisore Lūcija Ņefedova, tātad mākslai. Amatieriem tas ir jo
īpaši svarīgi, jo te
laipni izkārtoja
nav ne ģērbēju,
man vietu Jel
Hermanis Paukšs: ne grimētāju, ne
gavas Studentu
strād
teātrī, kura re
«Par to, ka viņa skatuves
nieku – visu da
žisore tolaik bija
manu lugu uz ska- rām paši. Tas ir
Ruta Kaļasa.
kopīgs
Un es kopā ar
tuves «uzliks» labi, sarežģīts,
mehānisms, kurš
šo teātri iestu
dēju pirmo dar
nemaz nešaubī- var eksistēt tikai
tad, ja cilvēki
bu – Šela Dilēnī
jos, taču vienmēr gatavi sakārtot
«Medus garšu»,»
prioritātes
tā A.Kacena.
pārsteidz veids, savas
tā, ka viņi ne
Tālāk divas se
kā viņa to ir izda- pieviļ cits citu,
zonas Līvbērzes
prast vienoties
kultūras namā
rījusi.»
un tad turēt doto
un tad jau seko
vārdu. Tāpat mē
jis uzaicinājums
atgriezties universitātes teātrī ģinājums nevar notikt, ja kāds ir
uz patstāvīgu darbu Jelgavā, pārņemts ar privātām problēmām
kur iestudēta Daiņa Grīnvalda un netiek ar tām galā, tieši tāpēc
luga «Teatrāļi», spožākā izrāde tās atstājam aiz teātra durvīm,»
– Eižena Junesko «Basgalvainā stāsta A.Kacena.
dziedātāja», arī atmiņā paliekošās
V.Šekspīra «12. nakts», F.Molnāra Saikne ar teātri Jelgavā
nav zudusi nekad
«Lilioms» un neskaitāmas citas.
«Teātris ir mans dzīvesveids,
Kāpēc studentu, nevis cits ama
tieru vai profesionālais teātris? neapšaubāmi – arī mans profesio
«Kad mācījāmies, pret profesio nālais pamats un darbs. Tas gan
nālo teātri mums visiem bija ļoti nenozīmē, ka es šeit ceļos un guļos,
liela pietāte: ja tu reiz esi iestājies man ir ģimene, vecāki, es dzīvoju
tur, tad tavs ceļš pa to arī ved. Ļoti Latvijā, esmu tās pilsone, arī uz
reti ir gadījumi, ka kāds kaut kur mani attiecas ļoti daudz citu lietu.
pāriet. Studentu teātris – varbūt Tāpat kā visi, arī es maksāju par

gāzi, elektrību... Tomēr varu sevi
pieskaitīt pie tiem laimīgajiem
vai harmoniskajiem, ne pārāk
spēcīgi situētajiem cilvēkiem, kas
dzīvo saskaņā ar savu profesionālo
dzīves aicinājumu. Kaut gan pa
ralēli teātra pasaulei bijuši dzīves
periodi, kad esmu nodarbojusies
ne tikai ar teātri, jo diezin vai
tā izdzīvošanas skola man citādi
būtu izdevusies, saikne ar teātri
Jelgavā nav zudusi nekad,» atzīst
režisore.
Arī tajā brīdī, kad kopā brukusi
teātra mājvieta – halle aiz Valde
kas pils –, universitātē bijusi štatu
samazināšana, radies jautājums,
ka vienīgā iespēja teātrim strādāt
ir auditorijā. «Es teicu: ja mums jā
iet strādāt auditorijā, tad vienkārši
atbrīvojiet mani un likvidējiet
teātri, jo tas nav iespējams. Tomēr
telpu risinājums tika atrasts, un
Studentu teātris kā Fēnikss no
pelniem cēlās augšā – trīs reizes
mēs tā esam cēlušies,» atceroties
stāsta A.Kacena.
Viņa ir režisore, kura ar stu
dentiem kopā dzīvojusi visos trīs
Studentu teātros – vispirms pie
Valdekas pils, tad 1991. gadā
uzceltajā un 1999. gadā nojauk
tajā deju hallē, kur bijis Šekspīra
cienīgs koka amfiteātris, bet tagad
Čakstes bulvārī 5a, kur skatuves
dēļi vēl saglabājušies no nojauktās
deju halles skatuves.

Ir sava kosmiskā
banka un caurlaide

Idejas? «Man ir sava lielā kos
miskā ideju banka, kurā esmu
nopelnījusi caurlaidi,» smejas
režisore. Bet atzīst, ka, protams,
viņa ir reāls cilvēks, kas dzīvo reā
lā vidē, pati dzīve vienmēr rada
iespēju mākslai, spēku radošajam
darbam dod daba, bērni, ģimene,
ikdienišķākas lietas un labi radoši
kontakti ar kolēģiem – vairāk
starptautiskā līmenī. «Tas viss
sniedz līdzsvaru, jo vadīt ama
tieru trupu tik ilgi, cik to daru es
– 25 gadus –, nav vienkārši, taču
man palīdzējuši labi kolēģi, mans
scenogrāfijas pasniedzējs, nu jau
gan nelaiķis Andris Merkmanis,
daudzi citi un arī mans vīrs, ar
kuru mēs abi savulaik Studentu
teātrī kopā strādājām, kā arī
absolventi, kuri ar vienu kāju
jau bija savā biznesā, bet ar otru
– mākslā,» stāsta režisore.

Dzīve visu pati sakārtoja

Taujāta, vai tiešām ir studenti,
kas vēlas ziedot savus vakarus
un nākt darboties teātrī, režisore
bez minstināšanās teic – jā, ir.
«Te atceros spārnoto citātu no

«Teatrāļiem», ko mēs te šad tad
atminamies un par ko ļoti jāsmejas
– «visas mīlestības ir pārejošas,
mūžīga ir tikai tautas mīlestība
uz teātri». Šobrīd uz teātri nāk
vairāk dalībnieku, nekā telpu ziņā
varam nodrošināt darbošanos,»
teic režisore.
Kāpēc Jelgavas studenti, nevis
Rīgas, jo dzīvesvieta galvaspil
sētā, arī pati savulaik strādājusi
ar Rīgā studējušiem jauniešiem?
«Godīgi sakot, es pati to sev varu
jautāt – tā lietas ir sakārtojušās.
Jā, vienu brīdi man vairāk pienā
kumu un darba bija galvaspilsētā,
saikne ar Jelgavu nezuda, lai
arī karājās mata galā, un es vai
rāk svēros uz Rīgas pusi. Dzīve
visas pozīcijas pati sakārtoja,
atrisinājās jautājums ar telpām,
Rīgas darbi atkāpās, pamats
izveidojās šeit,» situāciju skaidro
A.Kacena.

Šovakar «Muitnieka māja»

Tieši šovakar Studentu teātris
skatītājus gaida uz Hermaņa
Paukša lugu «Muitnieka māja»,
kas iestudēta ar Kultūrkapitāla
fonda atbalstu un ko teātris
skatītājiem piedāvās pēdējo reizi,
jo projekts noslēdzies un absol
ventiem par grūtu izbraukāt uz
mēģinājumiem – viena aktrise pat
no Liepājas brauc. Izrāde tapusi
teātra nometnes laikā Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
atpūtas bāzē Engurē un tā atdzī
vinājusi teātra nometņu tradīciju.
Lai arī tā iestudēta pirms dažiem
gadiem, aktualitāte saglabājusies
arī šodien. «Muitnieka māja» ir
skaniski ritmiska parodija pēc
H.Paukša lugas ar tādu pašu
nosaukumu motīviem. Tajā līdz
tekus teātriniekiem piedalās
mūziķi Arnis Miltiņš un Alek
sandrs Jalaņeckis jeb Alex. «Šajā
izrādē priekšroka dota vecajiem
Studentu teātra dalībniekiem jeb
absolventiem, bet vakantās vietas
aizpildījuši tagadējie maģistran
ti,» tā par izrādes aktieru atlasi
teic režisore.
Lugas autors H.Paukšs pēc
redzētās izrādes atzinis, ka šo te
ātri no citiem atšķir tā režisore:
«Par to, ka viņa šo materiālu uz
skatuves «uzliks» labi, nemaz ne
šaubījos, taču vienmēr pārsteidz
veids, kā viņa to ir izdarījusi.
Šeit strādā ļoti talantīgs cilvēks
un spēcīgs aktieru ansamblis,»
tā par redzēto izrādē teic lugas
autors. A.Kacena min, ka vēl
šogad plānots parādīt kādu no
jau iestudētām lugām, bet šobrīd
aug jaunā paaudze, no kuras arī
drīzumā varēs ko sagaidīt.

