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Valsts dzimšanas dienā
varēs braukt bez maksas
 Kristīne Langenfelde

Arī šogad valsts svētkos, 18. novembrī, iedzīvotāji varēs braukt
bez maksas visos pilsētas autobusos – tā
vakar ārkārtas domes
sēdē lēma deputāti.
Lēmums pieņemts, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem
iespēju piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas 90.
gadadienas svētku pasākumos.
Šādu dāvanu dome pilsētniekiem pasniedz jau piekto gadu.

Pirmajā gadā gan iedzīvotāji
bez maksas varēja braukt tikai
maršrutā Ozolnieki–Tušķi, taču
jau nākamajos gados braukšana
par brīvu šajā dienā bija visos
pilsētas autobusos.
Zaudējumus Jelgavas Autobusu parkam, kas būs radušies
vienu dienu bez maksas pārvadājot pasažierus, uzņēmumam
kompensēs no Jelgavas pašvaldības pamatbudžetā paredzētajiem
izdevumiem.
Pieredze liecina, ka šajā svētku
dienā iedzīvotāji labprāt izmanto
šādu iespēju un pārvietoties izvēlas ar sabiedrisko transportu.

Lāčplēša dienā –
Lāpu gājiens un
paraugdemonstrējumi
 Ritma Gaidamoviča

Ar tradicionālo Lāpu
gājienu cauri pilsētai,
dažādiem policistu un
ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumiem, kā
arī ar izstādi par kārtību un drošību Latvijā
90 gadu laikā 11. novembrī Jelgavā svinēsim Lāčplēša dienu.

Pusgadu Kristīne un Arvis dzīvoja dzīvoklī, ko viņiem bija izīrējusi Aija Prokopa. Tikai tagad viņi uzzina, ka dzīvoklis Aijai bija piešķirts
kā pašvaldības palīdzība un tā izīrēšana ir pretlikumīga. «Ja pašai nevajadzēja, varēja taču ļaut šeit dzīvot citiem cilvēkiem, kas stāv
Foto: Ivars Veiliņš
rindā uz dzīvokļiem. Tagad viņas dēļ arī mēs esam noteikumu pārkāpēji,» nosodoši teic Kristīne.
 Zane Auziņa

Jelgavā ir ap 200 cilvēki,
kam saskaņā ar likumu
pašvaldība nodrošinājusi sociālo palīdzību
– piešķīrusi lietošanā
dzīvokļus. Vēl ap 100
dzīvokli gaida rindā.
Kamēr vieni gaida, citi
pamanās uz pašvaldības piešķirto mitekļu
rēķina nopelnīt, to pretlikumīgi izīrējot.

Jelgavas domes Īpašumu
konversijas pārvaldes vadītāja
vietnieks Dzīvojamā fonda
sektora vadītājs Edijs Mercs
informē, ka saskaņā ar likumu
par sociālās palīdzības nodrošināšanu Jelgavā dzīvojamā
platība lietošanā piešķirta apmēram 200 cilvēkiem. «Tie ir
bāreņi, no ieslodzījuma vietām
atbrīvotie un citu kategoriju
cilvēki, kas definēti noteikumos, saskaņā ar tiem pašvaldībām šīm iedzīvotāju grupām ir

jānodrošina dzīvojamā platība.
Taču situācija ar dzīvokļiem
pilsētā ir sarežģīta, un, kaut
arī pašvaldība regulāri meklē
iespējas paplašināt dzīvojamo
sektoru, joprojām ir apmēram
100 cilvēku, kas rindā gaida
savu kārtu. Tādēļ fakts, ka
daži no šiem diviem simtiem
cilvēku, kas saņēmuši palīdzību, nevis to paši izmanto,
bet taisa biznesu, šķiet patiesi
amorāls,» vērtē Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece

Irēna Škutāne.
Veicot apsekošanu, šobrīd
pašvaldība konstatējusi divus
gadījumus, kad piešķirtā palīdzība tiek izmantota nevis pēc
nozīmes, bet biznesa veidošanai.
Tā šogad februārī pašvaldība
dzīvokli Ganību ielas 57. namā
piešķīra bārenim Naurim Baumanim. Taču nupat atklājies, ka
Nauris pats tur nemaz nedzīvo
– viņš dzīvokli pretlikumīgi
izīrējis.
(Turpinājums 3.lpp.)

«Aiziet» ūdensapgādes projekta 2. kārta
 Sintija Čepanone

Jau nākamā gada maijā būs gatavs ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu projekts 2. kārtai
un izstrādāti konkursa
materiāli par ūdens
atdzelžošanas iekārtu
izbūvi.
Drīz pēc tam mūsu pilsētā
varēs sākties vērienīgā projekta
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā»
2. kārta, kas līdztekus citām aktivitātēm paredz būtiski uzlabot
dzeramā ūdens kvalitāti.

«Šonedēļ parakstīts līgums
ar SIA «Belss». Tajā paredzēts
sagatavot tehnisko projektu
Jelgavas ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkla paplašinājuma 2. kārtai un iepirkuma
dokumentus diviem būvdarbu
un vienam būvuzraudzības
līgumam,» teic SIA «Jelgavas
ūdens» valdes loceklis Jānis
Laizāns, piebilstot, ka kopējā
līguma summa ir 500 tūkstoši
eiro. J.Laizāns norāda – kaut
arī pieteikumus bija izņēmuši
astoņi pretendenti, konkursam
pieteikušies tikai divi uzņēmumi, kuriem atdzelžošanas
staciju projektēšanā ir vērā

ņemama pieredze, kas arī bija
viens no galvenajiem kritērijiem darbu veicēju atlasē.
SIA «Belss» izvelēts, jo šis
uzņēmums atbilda visiem kritērijiem, turklāt arī iesniedza
lētāko piedāvājumu.
Saskaņā ar līgumu tīklu projektam un konkursa materiāliem par atdzelžošanas iekārtu
izbūvi jābūt gataviem jau maijā.
«Plānots, ka tieši šajā laikā
saņemsim arī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu
Jelgavas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības
2. kārtas īstenošanai. Tādējādi
nekavējoties varēsim uzsākt

būvdarbus, jo mums jau būs
izstrādāts projekts,» J.Laizāns
teic, ka tad arī tiks izsludināts
konkurss par ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu, kā arī
atdzelžošanas iekārtu būvniecību un varēs sākties arī reāli
būvdarbi.
Jāatgādina, ka pēc projekta
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā»
2. kārtas pabeigšanas ievērojami
tiks uzlabota ūdens kvalitāte
Jelgavā un centralizētajam
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklam būs dota iespēja pievienoties līdz pat 90 procentiem
pilsētas iedzīvotāju.

Aģentūra «Kultūra» informē,
ka arī šogad Lāčplēša dienā
jelgavnieki tiek aicināti uz tradicionālo Lāpu gājienu cauri
pilsētai, kas sāksies pulksten
17 tāpat kā līdz šim Dambja
ielā, tālāk virzīsies pa Lielo un
Pasta ielu, bet noslēgsies pie
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem – pie dzelzceļa stacijas.
Lāpu gājiena laikā attiecīgajos
ielu posmos uz laiku tiks slēgta
satiksme. Lāpu nesēji gājienam
var pievienoties jebkurā maršruta vietā. Gājiens noslēgsies pie
pieminekļa ar svinīgu piemiņas
brīdi Jelgavas atbrīvotājiem,
kurā uzrunu teiks pilsētas un
rajona vadība, militāro struktūrvienību pārstāvji. Gājienā ar lāpām piedalīties aicināts ikviens
kolektīvs – uzņēmumi, iestādes,
zemessargi, jaunsargi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā arī
pārējie jelgavnieki.
Taču līdz tam pulksten 14 kultūras namā tiks atklāta izstāde
«Kārtība un drošība. Latvijai
– 90». Tajā apkopotas liecības
par ugunsdzēsēju, policijas,
robežsardzes un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
attīstību Latvijas valsts pastāvēšanas 90 gados. Izstādē

skatāma pagājušā gadsimta
ugunsdzēsēju šļūtene, cirvītis,
cepures, robežsardzes virsnieka
zobens, slēpes, padomju laiku
noklausīšanās ierīces un sakaru
līdzekļi, pirmie deviņdesmito
gadu robežsargu spiedogi, radiācijas mēraparatūra, mūsdienu
miesassargu garnitūra, slepeno
dokumentu veidlapas un vēl
citi priekšmeti, kā arī vairāk
nekā 90 vēsturiskas fotogrāfijas
par valsts drošības attīstību.
Izstāde Jelgavā būs apskatāma
desmit dienas. Pirms izstādes
atklāšanas pie kultūras nama
visus sveiks Valsts policijas
orķestris, kurš reizē aicinās
piedalīties arī dažādās aktivitātēs, ko piedāvās Iekšlietu
ministrijas struktūrvienības, un
tās norisināsies kultūras nama
1. stāvā. Interesentiem šeit būs
iespēja pielaikot ugunsdzēsēju
un policistu tērpus, apskatīt
robežsargu un policistu ātrās
reaģēšanas vienības ekipējumu,
noskatīties, kā tiek izjaukti un
salikti ieroči, kā arī aplūkot policijas darba ierīces. Aģentūras
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle informē, ka
klātesošie varēs arī apgūt dažus
cīņas elementus, lai prastu sevi
aizstāvēt un pasargāt. Būs arī
iespēja «iemēģināt» policijas un
ugunsdzēsēju mašīnas un šaut
ar lāzera pistoli mērķī.
Šajā dienā Jelgavas kultūras
namā divos seansos iespējams noskatīties arī filmu «Rīgas sargi».
Savukārt pulksten 19
Sv.Annas katedrāle ielūdz uz
ASV Fairvju Metodistu Baznīcas
vīru kamerkora «The Faithful
Man» garīgās mūzikas koncertu.
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Ar Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa rīkojumu

15. novembrī, Latvijas Valsts prezidenta vizītes laikā,
Jelgavā visām pašvaldības iestādēm, aģentūrām un
kapitālsabiedrībām pie savām ēkām

jāpaceļ Latvijas valsts karogs.

Arī iedzīvotāji un juridiskas personas 15. novembrī
aicinātas pacelt Latvijas valsts karogu pie to īpašumā
un apsaimniekošanā esošajām ēkām.

2

viedokļi

Ceturtdiena, 2008. gada 6. novembris

Vides inspektori
pusdienas kafejnīcās neēd
«Komunālo pakalpojumu rēķinus maksājam, bet pusdienas
kafejnīcā sen vairs neēdam – ņemam līdzi
maizītes, cits ar kafiju
vai tēju apmierinās,»
Jelgavas reģionālās
Vides pārvaldes Dabas aizsardzības daļas
vadītāja Meldra Priedēna ieskicē savu un
kolēģu situāciju.
«Vides aizsardzībā strādājošie nekad nav piederējuši pie
labi atalgotajiem darbiniekiem.
Kolēģi smej, ka gada beigās algas nedaudz paceļ, tā sakot, lai
varam izvilkt galvu no ūdens,
bet janvārī atkal jāatgriežas
realitātē. Tāpēc Vides pārvaldē
tikpat kā nestrādā vīrieši – viņi
par tādu naudu nevar uzturēt
ģimeni. Tiktāl nonācis, ka
par vides inspektorēm strādā
tikai sievietes, ejam uz rūpnīcām, brienam pa brikšņiem,
mežiem... Kā gan citādi, ja
sākumā ierindas inspektors
ar obligāto augstāko izglītību
saņem 370 latu pirms nodokļu
nomaksas?!» Meldra negaida
atbildi uz pašas jautājumu.
Taču piederība profesijai, ko
nepārtraukti skar ekonomiskā
krīze, un pieradums ar to sa-

dzīvot nenozīmē,
ka tā jābūt visu
laiku. Atalgojuma dati liecina,
ka vidējā darba
samaksa Vides ministrijā ir 776 lati.
Tajā pašā laikā Reģionālās attīstības
un pašvaldību ministrijā tā ir 1604.
Savukārt algas Vides pārvaldē ir vēl
zem ministrijas līmeņa. «Sanāk, ka
mūsu darbinieki
ir daudz nevērtīgāki kā citviet.
Tā ir acīmredzamā netaisnība,
uz ko norādījām
ministram. Katra
līmeņa darbiniekam neatkarīgi no
ministrijas ir konkrētas funkcijas,
tāpēc tik lielām
atšķirībām darba samaksas
ziņā nevajadzētu būt. Taču
to izliekas neredzam,» atklāj
M.Priedēna, piebilstot, ka no
pieticīgās algas inspektoriem
pašiem jāpērk darbam nepieciešamie gumijas apavi un
apģērbs. «Tas nav iemesls, lai
rokas nolaistu, bet viela pārdomām ir. Darbs, kas ikdienā

prasa daudz zināšanu un enerģijas, netiek novērtēts.»
Jautāta par dārdzības ietekmi uz savas ģimenes budžetu,
M.Priedēna atzīst, ka viņu
saimē visos laikos sekots līdzi tēriņiem. Ģimenē ir divi
bērni, vidusskolēni, dzīvokļa
iegādei ņemts kredīts, mašīna
pirkta uz līzinga. «Līzinga

Krīzes laika bizness
Iespējams, ja saruna par ekonomisko krīzi un taupīšanu ģimenē
ar kroga «Cepuri nost!» īpašnieci
Evitu Baduni notiktu pirms
pusotra gada, tai būtu cita nokrāsa. Tolaik Evita bija skolotāja
un maka saturs tika pārskatīts
biežāk, bet šobrīd viņa atzīst, ka
ģimenē nepieciešamību taupīt vēl
pagaidām neizjūt. «Taču es saku
– pagaidām, jo masu mediji jau
radījuši tādu ažiotāžu ap krīzi
un taupīšanu, ka neviļus arī tiem
cilvēkiem, kuri varbūt fiziski to
vēl neizjūt, zemapziņā tas nosēžas. Arī man. Šķiet, sev jau esmu
noformulējusi, ka smagākais būs
2009. gads,» neslēpj Evita.
Tomēr, neraugoties uz nodarbošanās maiņu, Evita teic, ka
tas vēl gluži nenozīmē, ka var

– kolēģe aizdeva. Ļoti daudzi
tā dzīvo, no vienas dienas uz
otru. Pie taupības pasākumiem
pieder sekošana atlaidēm.
«Maximā», tuvākajā veikalā,
vispirms pārskatu akciju piedāvājumu, izmantoju atlaižu
kartes, skatos, kur lētāk. Šo
to no bērniem pārņemu. Viņi
iemācījušies internetā iegādāties, piemēram, jakas, botas.
Veikalos šīs preces ir dārgas,
bet Ķīnas ražojuma kvalitāte
– apšaubāma. Internetā botas
ar atsūtīšanu no ASV izmaksā
40 latu. Kāpēc nepirkt labas
mantas, kas ilgi un labi valkājas?!
Kad grāmatu sev nopirku,
gan neatceros. Avīzes, žurnālus
lasām pa divām ģimenēm. Jaunumus internetā pārskatu. Ja
varētu atļauties, gribētu papildināt izglītību, atsvaidzināt angļu valodas zināšanas. Šoruden
gribēju ko uzsākt, bet trūkst
brīvu līdzekļu. Reizēm kādā
ceļojumā gribētos aizbraukt.
Arī tepat Latvijā ir skaisti, nav
tālu jābrauc. Spārnoja nedēļa,
kad sakoptāko pagastu komisijas sastāvā šovasar pabraukāju
pa lauku mājām. Satiekot darbīgus, vienkāršus cilvēkus, kas
tik daudz panākuši nečīkstot
un nepīkstot, kļūst labi,» stāsta
M.Priedēna.

Ar vienu darbu nepietiek

atļauties visu, ko sirds kāro.
«Šobrīd bizness prasa ļoti daudz
– praktiski nekam citam laika
neatliek. Māja palikusi, tā teikt,
novārtā. Jā, ja es šodien gribētu
beidzot nomainīt mēbeles mājā
vai veikt kādu remontu, nāktos
piedomāt... Taču, par laimi, tādām domām pat laika neatliek,»
nosaka Evita.
Ģimenē aug arī pusaudze
meita, kurai noteikti ir savas
prasības un vajadzības, ko vecākiem šad tad nākas iegrožot. «Ir
jau tā, ka pusaudžiem brīžiem
tās prasības ir pat nepamatotas.
Nu, piemēram, meita tagad
vēlas iPhone telefonu, bet saprotiet, ka tāds maksā ap 500 latu!
Protams, ka bez tā būs jāiztiek,»
nosaka uzņēmēja. Jautāta, kā-

das klases mobilais tālrunis ir
pašai, Evita bez minstināšanās
atbild. «Man? Visparastākais
mazcenas telefons. Man šikam
nav nozīmes.»
Domājot par to, uz ko tad
nākamgad varētu taupīt, pārdzīvojot jau zemapziņā nosēdušos
krīzes gadu, Evita saka, ka tie varētu būt atvaļinājuma ceļošanas
plāni. «Nedomājiet, ka uzņēmējs
tad nu ceļo uz pilnu klapi – es
vienmēr esmu skatījusies lētākās
aviobiļetes, lai ko ietaupītu, bet
atpūta ir vajadzīga. Tikko no Vācijas atgriezāmies. Uz ko ietaupījām? Uz viesnīcu, jo dzīvojām pie
draudzenes,» atzīst Evita.
Taču kopumā viņa spriež, ka
grūtākais gads priekšā ir nevis
ģimenei, bet biznesam. «Man
droši vien nav paveicies, jo bizness uzsākts tieši tad, kad pie
durvīm klauvē krīze. Biznesam
ņemts kredīts – ja augs kredīta
procenti, tas izraisīs lavīnveida
reakciju. Ir skaidrs, ka vismaz uz
gadu par attīstību jāaizmirst – jau
tagad jūtam, ka cilvēki uz krogu
nāk retāk, arī skaita to savu
maciņa saturu. Nē, nē – atlaist
mēs nevienu vēl negrasāmies,
bet paplašināties arī ne,» piebilst
Evita.

«Ir jau ir jūtams, ka jātaupa,»
neslēpj Jelgavas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas vecākais inspektors Māris Velve. Viņš dzīvo kopā ar draudzeni
un, lai savilktu galus kopā, spiests
strādāt divos darbos – Pašvaldības
policijā un apsardzē. «Ar vienu
algu iztikt nebūtu iespējams – 450
lati «uz rokas», no tiem vismaz 150
aiziet dažādos maksājumos. Tāpēc
arī nākas piepelnīt,» tā Māris.
Tā kā Māris ne tikai strādā
divos darbos, bet ir arī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes pēdējā
kursa students, kas, protams,
prasa papildus izdevumus, sanāk
tā, ka dzīve ir viena vienīga strādāšana un mācīšanās. «Man jau
vēl palaimējies – kad stājos LLU,
studiju maksa vēl nebija tā augstākā – maksāju 300 latus gadā.
Ja būtu jāstudē šobrīd un jāmaksā
vismaz 1000 lati par to, nezinu, kā
būtu...» atzīst Māris, piebilstot,
ka tad, visticamāk, par šogad
iegādāto mašīnu varētu aizmirst.
«Jā, paņēmu mašīnu kredītā, bet
tas jau tagad prasa taupīt. Ja pagājušajā gadā vēl atļāvos aizbraukt
ceļojumā, tad šogad – nekā. Pārāk
dārgi tas viss sanāktu.»
Jautāts, kad Māris pēdējo reizi
devies atpūsties un vakaru izbauSagatavoja Anna Afanasjeva dīt kādā kultūras pasākumā vai
un Kristīne Langenfelde klubā, viņš pat nespēj atbildēt.
Foto: Ivars Veiliņš «Tiešām neatceros – tas bija ļoti

sen.» Taču kā objektīvāko iemeslu
tam viņš min nevis naudas trūkumu, bet gan nogurumu. «Tik
traki jau nav, ka nevarētu atļauties
kādreiz uz klubu aiziet, bet vienkārši negribas... Pēc tāda darba
režīma patiesi esmu tik noguris,
ka iziešana no mājas bieži vien
nav ne prātā. Jā, kaut kā dīvaini
sanāk – tu dzīvo, lai strādātu,»
atzīst Māris.
Pagaidām viņš nedomā arī par
mazuli, jo saprot, ka bērns prasa
ļoti daudz. «Tas nu ir skaidrs: ja
pieteiktos bērniņš, noteikti būtu
jādomā, kā palielināt ienākumus
– vai nu jāmeklē cits darbs, vai jāpierāda sevi un jāpakāpjas pa karjeras kāpnēm,» piebilst Māris.

Attieksme pret likumu un normām skolēnu vidū (%)*

Skaitļi runā

Pilnīgi piekrītu

Drīzāk piekrītu

Nezinu

36
Faktiski neviens nezina, ko
no viņa/viņas dzīvē gaida
Ir grūti kaut kam ticēt,
jo viss mainās
Faktiski dzīvē ir tikai daži
absolūti likumi
Es ievēroju tos noteikumus,
kurus gribu ievērot
Vari neievērot likumus,
ja uzskati, ka tie uz tevi
neattiecas

maksājumi mašīnai, ko sedzu
no savas algas, gada laikā
apmēram par diviem latiem
mēnesī pieauguši, tas nav
būtiski. Braucamais ir nevis
greznība, bet nepieciešamība,
jo sabiedriskajā transportā
ceļā paietu daudz vairāk laika.
Līzinga maksājums ir pirmais,
par ko norēķinos pēc algas saņemšanas. Pārējos izdevumus
kalkulēju. Reizi mēnesī tiek
plānots brauciens uz Liepājas
rajonu pie vecākiem, galvenos
izdevumus veido degviela, arī
ciemakukulis jāaizved. Abpusēji viens otru atbalstām – mēs
vecākiem palīdzam darbos, savukārt viņi balsta mūs. Tiesa,
mums arī pašiem ir savs mazdārziņš. Dārzeņus izaudzējam,
konservējam, no šīs tradīcijas
neesam atteikušies.
Redzot, kā laukos cilvēki
dzīvo, neveras mute gausties.
Vientuļajiem cilvēkiem izdzīvošana ir skarba. Tantei pēc
komunālo maksājumu nokārtošanas un zāļu nopirkšanas
mēnesim pāri paliek 20 lati...
Taču mūsu varas vīri, liekas,
nesaprot, kāda ir realitāte.
Kolektīvā dzīvojam draudzīgi – esam izveidojuši sava
veida pašpalīdzības kasi, kad
cits citam aizdodam naudiņu.
Meita nesen brauca uz baletu

Dzīves dārdzības pieaugums un saspīlēta
situācija valstī nav pirmo mēnesi. «Jelgavas
Vēstnesis» jautāja jelgavniekiem, kā viņi to
izjūt uz savas ādas un
kā ar to sadzīvo.
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Pilsētnieks vērtē

Uz ko
pašvaldībai
nākamgad
nevajadzētu
taupīt?
Helēna,
pensionāre,
kas mācās:
– Vēlētos, lai
pašvaldība
vairāk palīdz
trūcīgiem
pensionāriem
un dažādu
grupu invalīdiem, sniedzot lielāku
atbalstu veselības aprūpes jomā
– atmaksātu medikamentus, ārsta
vizītes. Un vēl gribas, lai pašvaldība
vairāk rūpētos par jaunatni, lai viņi
tik daudz nepīpētu un nedzertu.
Biruta
Bevčelova,
lopkope:
– Manuprāt,
primārais būtu
jaunu bērnudārzu izveide,
jo tik daudz
ģimeņu saskaras ar šo problēmu. Otra lieta – arī
ceļi pilsētā nav teicamā stāvoklī.
Ilva Pakalne,
strādā
policijā:
– Es kā autobraucēja domāju, ka nav
jātaupa autoceļu segumam. Nebūtu
jātaupa arī cilvēku labklājībai – vajag palīdzēt tiem, kas šobrīd cīnās,
lai nomaksātu rēķinus par apkuri.
Man tas nav aktuāli, bet pensionāriem gan. Svarīgi būtu palīdzēt
bērniem attīstīties, lai neradītu
apstākļus noziedzības attīstībai.
Marija,
pensionāre:
– Parasti jau
visi sūdzas
par pilsētas
ceļiem. Domājot par
sevi – man kā
pensionārei
ne ko pieliks, ne atņems, tāpēc
vairāk būtu jādomā par jaunatni, lai viņi nedarītu tik nelabas
lietas, kā šobrīd.
Vladimirs
Murašovs,
jelgavnieks:
– Mani priecē
tas, ka pašvaldība tik
skaisti ir sakārtojusi pilsētas centru.
Ejot pa ielu, kauns pat kaut ko
nomest, jo viss tik tīrs un skaists,
tāpēc vēlētos, lai nākamajā gadā
ne tikai centrs būtu tik skaists,
bet pašvaldība sakārtotu arī
pārējo pilsētu.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Pasniegs pilsētas
augstākos apbalvojumus
 Kristīne Langenfelde

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī,
svinīgajā pieņemšanā
pie Jelgavas mēra Andra
Rāviņa tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi. Šoreiz augstāko
pilsētas apbalvojumu
– Goda zīmi – pasniegs
trim jelgavniekiem, bet
Pateicības rakstu – deviņiem pilsētniekiem.
Ar Goda zīmi apbalvos Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas treneri Maiju Ukstiņu par
augstu profesionālo meistarību un
kvalitatīvu pedagoģisko darbību;
pensionāri Ainu Labanovsku par
pilsonisko aktivitāti; bijušo Jelgavas domes priekšsēdētāju Jāni
Bunkšu par pilsonisko aktivitāti
un ieguldījumu Jelgavas pilsētas
attīstībā.
Vakar izvirzītos kandidātus
apstiprināja Jelgavas dome.
Savukārt apbalvojumu «Pateicības raksts» saņems «Swedbank»
reģiona filiāļu tīkla vadītāja Daiga
Jakoviča par pilsonisko aktivitāti
un augstu profesionālo meis-

tarību; «NP Properties» valdes
priekšsēdētāja Elita Moiseja par
ieguldījumu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā Jelgavā;
LLU profesore Vadības sistēmas
katedras vadītāja Irina Arhipova
par augstu profesionālo meistarību, ieguldījumu jaunās paaudzes
izglītošanā un pilsonisko aktivitāti; Jelgavas novada politiski
represēto apvienības «Staburadze» lietvede Maija Skusta par
pilsonisko aktivitāti; Jelgavas poliklīnikas funkcionālās diagnostikas
ārste Judifa Rjabikina par augstu
profesionālo meistarību un mūža
ieguldījumu medicīnā; Zemgales
Veselības centra Ambulatorās daļas medicīnas māsa Margarita Lilienfelde par augstu profesionālo
meistarību un mūža ieguldījumu
medicīnā; biedrības «Vecāki Jelgavai» vadītājs Kārlis Boldiševics
par pilsonisko aktivitāti; Jelgavas
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dūmvadu tīrītājs Jānis Balaks
par augstu profesionālo meistarību un sabiedrisko aktivitāti; SIA
«Rīdziņa AM» konditore Daina
Zvejniece par augstu profesionālo
meistarību konditormākslā un
profesionālās meistarības tālāk
nodošanu.

Ozoli vēstīs par upuriem
 Sintija Čepanone
«Tāpat kā Latvija, arī Polija šogad atzīmē savas neatkarības 90.
gadadienu, un nedēļas nogalē ar
vairākiem pasākumiem noslēgsies
Polijas kultūras dienas Jelgavā,»
teic Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne,
kopā ar mūsu pilsētā dzīvojošajiem
poļiem aicinot godināt nozīmīgus
notikumus Polijas vēsturē.
Tā Sabiedrības integrācijas
birojā 6. novembrī pulksten 18
ikvienam būs iespēja noskatīties
Andžeja Vajdas filmu «Katiņa»,
kas vēsta par 1940. gadā notikušo
Katiņas slaktiņu, kad padomju
kareivji Katiņas mežā Krievijā
noslepkavoja vairāk nekā 15 000
kara gūstekņu. R.Vectirāne norāda, ka, pieminot šo poļiem tik nozīmīgo notikumu, sestdien pulksten
13.30 Svētbirzē tiks iestādīti
pieci ozoli. «Tā ir Polijas iniciatīva

– valstīs, kurās dzīvo poļi, šogad iestādīt ozolus, tā izrādot godu katram Katiņas mežā nošautajam,»
paskaidro R.Vectirāne, piebilstot,
ka koku stādi speciāli vesti no
Polijas un katram būs sertifikāts.
Tajā būs minēts personas vārds,
kura piemiņai ozols iestādīts. Bet
pirms tam pulksten 12 ikviens
aicināts uz svinīgo mesu Jelgavas
Romas katoļu katedrālē.
Savukārt, lai kopā ar poļiem
varētu ielūkoties viņu tautas
kultūrā, vēl šonedēļ paredzēti
vairāki koncerti. Tā 7. novembrī
pulksten 13 uz Jelgavas Mūzikas
vidusskolu ielūdz poļu senās mūzikas ansamblis «Cantio Polonica»
no Belostokas, savukārt nākamajā
dienā pulksten 16 koncertu 6.
vidusskolā būs sarūpējis Latvijas
Poļu savienības koris «Stokrotki»,
jau minētie viesi no Belostokas, kā
arī Jelgavā dzīvojošie poļu tautības
jaunieši, kas mācās 6. vidusskolā.
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Antenu turētāja
dienas skaitītas

ka jau tuvākajā laikā situāciju
atrisinās. «Piektdien iešu uz domi,
lai noskaidrotu, vai ir kāds veids,
kā varu dzīvokli saglabāt. Varbūt
tas ir iespējams – līdz vasarai
tajā ļaut dzīvot ģimenei, kurai to
pirms pāris nedēļām izīrēju. Ja
to tomēr nedrīkstēs, metīšu pie
malas darbu Rīgā un pats tajā
dzīvošu, cenšoties piestrādāšanas
vietu atrast tepat. Es katrā ziņā
novērtēju pašvaldības palīdzību
un nevēlos būt to cilvēku vidū,
kas to ļaunprātīgi izmanto. Jūtos
vainīgs un darīšu visu, lai situāciju
labotu,» sacīja Nauris.
Savukārt saruna ar Aiju Prokopu – vēl vienu jelgavnieci, kurai
pašvaldība piešķīrusi dzīvokli Ganību ielā 63, – izvērtās citāda. Proti, kaut arī «Jelgavas Vēstneša» un
pašvaldības rīcībā ir īres līgums,
kurā Aija, uzdodoties par dzīvokļa
īpašnieci, to izīrējusi, viņa pati nemitīgi maina savu stāstu. Vispirms
Aija «Jelgavas Vēstnesim» sacīja,
ka kopš vasaras nogales neizmanto pašvaldības piešķirto dzīvokli, jo
saņēmusi mantojumā māju, kurā
pašlaik saimnieko. «Tieši tajā pašā
laikā uzzināju, ka manai ļoti labai
draudzenei radusies sarežģīta

 18. novembrī uz Nacionālā teātra skatuves kopā ar
Valsts prezidentu Valdi Zatleru
simboliski no jauna Latviju
proklamēs arī pieci jelgavnieki un viena rajona skolniece.

Izvērtējot visus 515 konkursam
pieteiktos jauniešus, labāko 90 vidū
nonākuši Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolnieks Mārtiņš Rubenis, Spīdolas
ģimnāzijas skolnieks Otto Tabuns, 6.
vidusskolas skolniece Anna Beitāne,
4. vidusskolas absolvents Gundars
Caune, 4. pamatskolas audzēknis
Jānis Ēriks Grūtups, bet no Jelgavas
rajona izraudzīta Glūdas pamatskolas skolniece Viktorija Matjuka.

 Sagaidot Latvijas Republikas
un arī tieslietu sistēmas 90
gadu jubileju, rīt, 7. novembrī,
pirmo reizi 49 tieslietu sistēmas
darbiniekiem tiks pasniegtas
tieslietu sistēmas I, II un III
pakāpes Goda zīmes. Apbalvojums piešķirts arī Jelgavas
cietuma priekšniekam Oļegam
Poļakovam. Viņš saņems III pa-

Jau šomēnes būs skaidrs, kā visdrošāk un ekonomiski izdevīgāk nojaukt cukurfabrikas skursteni.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde
naudu par izstāšanos no tirgus, 18 gadus vienīgais, kam skurtas īsti neattiecas uz vērienīgo stenis varēja noderēt, bija daJau līdz šā mēneša
skursteni. Kā skaidro Jelgavas žādu antenu piestiprināšanai,»
beigām jābūt skaidCukurfabrikas valdes priekš- skaidro J.Blumbergs.
ram drošākajam un
sēdētājs Jānis Blumbergs,
Arī tagad, diskutējot par to,
ekonomiski izdevīgāskurstenis nekad nav ticis vai skursteni nojaukt vai ne,
kajam veidam, kā noizmantots cukura ražošanas kā vienīgais tā izmantošanas
jaukt cukurfabrikas
procesā. «Šķiet, ka līdz šim tā veids minēts antenu izvietošalielo skursteni. Vēl
arī nekur plašsaziņas līdzekļos na. «Taču arī tie interesenti,
pēdējos trīs mēnešus
nav izskanējis tas, ka šis skur- kas šo iespēju apsvēra, sapradiskutēts un meklēts
stenis 1990. gadā uzbūvēts, bet ta, ka tā nav ekonomiski izdetorņa pielietojums,
nekad nav sācis darboties. Tā vīga – skursteņa uzturēšanas
taču, tā kā neviens
vēsture ir vienkārša – astoņ- izmaksas ir ievērojamas kaut
uzņēmējs tā arī nav
desmito gadu beigās to sāka vai tāpēc, ka regulāri jāpārizrādījis interesi skurbūvēt, lai nodrošinātu siltumu bauda un jānomaina prožektosteni izmantot, cuvisai Pārlielupei, RAF rūpnīcai, ri tā augšā, lai garantētu gaisa
kurfabrika pieņēmusi
Lauksaimniecības mašīnbūves satiksmes drošību,» piebilst
lēmumu to nojaukt.
rūpnīcai, kā arī cukurfabrikai. J.Blumbergs.
Galvenais finansētājs bija RAF.
Patlaban jau tiek izvērtētas
L a i a r ī c u k u r f a b r i k a s Skursteņa iespējamā jauda bija firmas, lai izraudzītos labāko,
restrukturizācijas plāns pa- paredzēta milzīga, taču 1990. kam uzticēt skursteņa nojaukredz, ka, likvidējot Jelgavas gadā, kad mainījās valsts ie- šanu. «Tas tiks izdarīts jau
Cukurfabriku, ir jānojauc visas kārta un ekonomiskā situācija šomēnes, lai pēc tam varētu
būves, kas bija saistītas ar cu- valstī, bija skaidrs, ka skurste- pilsētas Būvvaldē iesniegt
kura ražošanu, tikai tā dodot nim, visticamāk, pielietojuma nojaukšanas projektu,» tā
iespēju uzņēmumam saņemt tā arī nebūs. Tāpēc visus šos J.Blumbergs.

Uz pašvaldības palīdzības rēķina taisa biznesu
(No 1.lpp.)
«Dzīvokļi cilvēkiem tiek piešķirti, lai pašvaldība izpildītu vienu no
savām funkcijām un nodrošinātu
sociālo palīdzību tai iedzīvotāju
daļai, kurai tā pienākas. Ja cilvēks
kaut kādu iemeslu dēļ pats nevēlas
dzīvot piešķirtajā dzīvoklī, viņam
par to jāinformē pašvaldība un
no tiesībām uz dzīvojamo platību
jāatsakās, ļaujot to izmantot nākamajiem, kas gaida rindā, nevis
jātaisa bizness,» tā I.Škutāne.
N.Baumanis sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» sacīja, ka nezināšanas dēļ pieļāvis dumju kļūdu,
ko jau tuvākajā laikā novērsīs.
«Šobrīd es apzinos, ka rīkojos nepareizi. Man ir švaki ar līdzekļiem,
bet esmu atradis piestrādāšanas
vietu Rīgā. Tā kā mani draugi
piedāvāja gultas vietu Rīgā bez
maksas, nolēmu ietaupīt līdzekļus un līdz vasarai dzīvot tur, bet
pašvaldības piešķirto dzīvokli
izīrēt. Cerēju tā sakrāt dzīvokļa
remontam nepieciešamo naudu
– pagaidām varēju vien nomainīt
rozetes un lustru. Bet tapetēm
naudas nebija. Patiesi nezināju,
ka nedrīkstu sameklēt apakšīrniekus,» saka Nauris, piebilstot,

Īsi

dzīves situācija un viņa izmisīgi
meklē dzīvokli. Nolēmu viņu ielaist man piešķirtajā pašvaldības
dzīvoklī, līdz viņai izdosies atrast
pastāvīgu dzīvesvietu,» situāciju
skaidroja Aija. Savukārt, jautāta
par to, kādēļ šādos apstākļos
bija nepieciešams noslēgt īres
līgumu, kurā norādīts, ka mēnesī
īrnieks Aijai maksā 100 latus plus
vēl nomaksā visus komunālos
maksājumus, Aija atbild, ka tā
bijusi tikai formalitāte. «Vēlējos,
lai draudzene jūtas komfortabli,
un līgumu noslēdzu tikai tāpēc,
lai viņai būtu drošības sajūta, ka
vakarā pēkšņi tur neieradīšos
un nesākšu saimniekot. Bet īres
maksa norādīta tikai kā «ķeksītis». Ir muļķīgi domāt, ka uz šī
līguma pamata es no viņas varētu
izdomāt pieprasīt līgumā minētos
100 latus mēnesī,» taisnojas Aija.
Klātienē ar viņu gan satikties tā
arī neizdevās – esot ļoti saspringts
darba režīms, vēl mācības...
Savukārt Aijas «ļoti labā draudzene» Kristīne, kurai it kā ir
atļauts bez maksas dzīvot Aijai
piešķirtajā Ganības ielas dzīvoklī,
izdzirdējusi Aijas versiju, ir vairāk
nekā pārsteigta. «Tas ir apbrīnoja-

mi, viņas sacītajā nav neviena patiesa vārda. Pirmkārt, mēs esam
ļoti attālas paziņas, kuras pirms
daudziem gadiem kopā mācījās
Svētdienas skolā, bet vēlāk nekādu kontaktu mums nebija. Pavasarī mēs ar draugu Arvi patiesi
meklējām dzīvokli un caur paziņu
paziņām uzzinājām, ka tādu izīrē
Aija. Sazvanījāmies, norunājām
satikties un tad arī vienojāmies
par izīrēšanas noteikumiem. Sākumā Aija gan vēlējās, lai mēnesī
maksājam 120 latus plus komunālos maksājumus, taču mūsu rocība
nav liela, tādēļ bijām priecīgi, kad
vienojāmies par 100 latiem. Aija
uzsvēra, ka dzīvoklis viņai nav
vajadzīgs un varam to īrēt uz ļoti
ilgu laiku, tiesa, pārdot viņa to
nevēlējās. Tā, nekā ļauna nenojaušot, sākām šeit dzīvot, līdz atklājās
Aijas izdarības,» stāsta Kristīne.
Viņa asi nosoda Aijas rīcību, taču
šobrīd viņai kļuvis skaidrs, kādēļ
Aija vienmēr vēlējusies, lai katrs
pakalpojums tiek formēts uz Aijas vārda. «Pieslēdzām televīziju,
internetu, un, lai arī Aijai pret
to iebildumu nebija, viņa vēlējās
visus šos pakalpojumus formēt uz
sava vārda. Acīmredzot viņa ļoti

labi apzinājās, ka nedrīkst izīrēt
dzīvokli, kas pašai kā bārenei
piešķirts palīdzības veidā. Tagad
intensīvi meklējam jaunu dzīvokli
un ceram to tuvākajā laikā atrast.
Taču darām to nevis tāpēc, ka Aija
būtu lūgusi – viņa ar mums vispār
nav sazinājusies –, bet tāpēc, ka
pēc sarunas ar pašvaldības amatpersonām saprotam, ka tas ir
jādara, ka patiesībā dzīvojam šeit
nelikumīgi, kaut tas nav noticis
mūsu vainas dēļ,» stāsta Kristīne
un Arvis. Viņi piebilst, ka šobrīd,
meklējot nākamo dzīvokli, izjūt
bailes, ka nenotiek kāda līdzīga situācija. «Arī Jelgavas domē mums
atzina, ka, ņemot vērā atsevišķu
cilvēku negodprātīgo attieksmi
pret saņemto palīdzību, tāda situācija nav izslēgta. Mums teica,
ka vienīgais veids, kā varam par
to pārliecināties, ir iet uz domi un
ievākt ziņas par dzīvokli, ko būsim
izvēlējušies. Acīmredzot tā arī būs
jādara,» secina Kristīne.
Savukārt E.Mercs uzsver, ka
palīdzības veidā iedzīvotājiem
piešķirto dzīvokļu apsekošana
turpināsies. Atklājoties līdzīgiem
pārkāpumiem, vainīgie tiks saukti
pie atbildības.

kāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu,
godīgu un radošu amata pienākumu
veikšanu. I pakāpes Goda zīme tiek
piešķirta par izcilu mūža ieguldījumu
Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā,
demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. II pakāpes
Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu
ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu
sistēmas attīstībā, demokrātijas un
tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši
nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares
politikas veidošanā un īstenošanā,
starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai
piederīgo amatpersonu zināšanu
un profesionalitātes veicināšanā.
Savukārt par priekšzīmīgu, godīgu un
radošu amata pienākumu veikšanu
amatpersonas tiks apbalvotas ar III
pakāpes Goda zīmi.

 Latvijas informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju (IKT)
balvai «Platīna pele 2008» un
konkursam «Labākais e-komercijas komersants 2008»
divās nominācijās pieteikušies
arī jelgavnieki. Pavisam pieteikti 23 projekti. Jelgavas pārstāvji
projektus iesnieguši divās grupās
– Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs pieteicis savu projektu par elektronisko studiju sistēmu
Jelgavas pašvaldības mūžizglītības
piedāvājuma īstenošanai, savukārt
SIA «Baks», kura līdzīpašnieks ir
jelgavnieks Agris Bajārs, konkursam
pieteicis interneta veikalu www.220.
lv. Gada balvas pretendentu vērtēšana turpināsies līdz novembra vidum.
Uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti
21. novembrī. IKT balvas mērķis ir
veicināt nozares prestižu, informēt
sabiedrību par IKT iespējām, izcelt
nozīmīgākos projektus, kas sniedz
labumu sabiedrībai. Arī komersantu
dalība atklāj e-komercijas vidi un
veicina nozares attīstību.

 Līdz 10. novembrim Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK) gaida uzņēmēju
jautājumus Valsts kontrolierei
Ingūnai Sudrabai, kā arī pieteikumus piedalīties apaļā galda
sarunā ar viņu. Uzņēmēju sarunas

tēma ar Valsts kontrolieri I.Sudrabu
ir «Meklējam miljonus budžetam».
Sarunā paredzēts skart samērā plašu
jautājumu loku, proti, runāt par to, vai
Valsts kontrole redz, kur budžetā atrodami papildus miljoni, kā arī par Valsts
kontroles skatījumu uz eksporta un
importa problēmām Latvijā. Tiks skarti
arī jautājumi par to, kā un vai uzņēmēji
var stimulēt šodienas tautsaimniecības
procesu Latvijā, par valsts stratēģiju
un uzņēmējdarbības vietu tajā un
citi. Apaļā galda diskusija ar I.Sudrabu
notiks 25. novembrī no pulksten 13
līdz 15 lietišķajās pusdienās restorānā
«Mauricius». Jautājumi Valsts kontrolierei jānosūta līdz 10. novembrim.
Plašāka informācija – LTRK mājas lapā
internetā: www.chamber.lv.
Ritma Gaidamoviča
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Pseidoinvalīdu tvarstīšana
raisa diskusijas
 Zane Auziņa

Jau trešo nedēļu turpinās portāla www.jelgavasvestnesis.lv rīkotā pseidoinvalīdu tvarstīšanas kampaņa,
kuras laikā gan paši fiksējam un publiski kauninām
tos autovadītājus, kas it kā ir fiziski veseli, taču ar
saviem spēkratiem nekaunas aizņemt invalīdiem paredzētās stāvvietas, gan arī citus aicinām sarosīties.
Esam pateicīgi iedzīvotājiem, kas aizvien intensīvāk
iesaistās mūsu kampaņā un vai ik dienu iesūta pa
kādai jaunai, tepat Jelgavā tapušai pseidoinvalīdu
fotogrāfijai. Tiesa, ir arī saņemti iedzīvotāju iebildumi par to, ka šādas kampaņas neesot godīgas un
likumiski pamatotas. Tādēļ šajā reizē – par galvenajiem trijās nedēļās gūtajiem secinājumiem.
Aptaujā nekauņas nosoda

Portālā www.jelgavasvestnesis.
lv veiktajā aptaujā jelgavnieki
pārliecinoši nodemonstrēja, ka
principā nosoda nekauņas, kas
nepamatoti izmanto invalīdu
stāvvietas. Tā ap 60 aptaujas
dalībnieku uzsvēra, ka asi nosoda cilvēkus, kas bez iemesla
automašīnu atstāj invalīdiem
paredzētā stāvvietā, un uzskata,
ka šie cilvēki ne vien publiski
jākaunina, bet jāgādā arī par to,
lai pārkāpumi par nepamatotu
invalīdu stāvvietu izmantošanu
būtu daudz lielāki, nekā tie ir
pašlaik. Vēl 40 dalībnieki aptaujā

neslēpa, ka viņiem nepamatota
invalīdu stāvvietu izmantošana
nepatīk, tiesa, viņi arī atzina, ka
neesot «taisnības cīnītāji», kas
tādēļ vēlas kašķēties, attiecīgi
viņu nostāja it kā ir nosodoša,
bet ne aktīva. Savukārt septiņi
jelgavnieki aptaujā atzina, ka
arī pašiem reizēm sanāk mašīnu
nolikt invalīdu stāvvietā, tāpēc
viņi saprotot arī citus un «karu»
pret nekauņām nav gatavi sākt.
Bet vēl septiņiem jelgavniekiem
pozīcija bija absolūti neieinteresēta un skanēja: «Man ir vienalga
– lai katrs liek savu mašīnu, kur
vēlas.»

Pārmetumus izpelnās
arī portāls

Pretrunīgas ir arī atsauksmes
par portāla uzsākto kampaņu. Kamēr vieni sajūsminās par pieķerto
pseidoinvalīdu lielākoties neveiklo
taisnošanos un solījumiem «vairāk
tā nekad nedarīt», ir arī tādi, kas
portālu nosoda. Tā Andris Liepa
portālam nosūtīja e-pastu, kurā
apšaubīja mūsu tiesības kaunināt pieķertos pseidoinvalīdus:
«Uzskatu, ka nav pamata kaunināt šos šoferus, jo jūs vēl neesat
pierādījuši viņu vainu. Bildēs nav
redzams, vai tiešām priekšējā logā
nav attiecīgā zīme (invalīdu), kas
atļautu novietot šajās stāvvietās
spēkratus.» Taču gan Andrim
personīgi nosūtītajā e-pastā, gan
arī informācijā par pseidoinvalīdu tvarstīšanas kampaņu esam
uzsvēruši, ka pirms publicēšanas
tiek pārbaudīts, vai automašīnā
patiesi nav šādas zīmes. Ja tādas
nav, neredzam iemeslu šos faktus
nepubliskot.

Jaunās māmiņas
vainīgas nejūtas

Savukārt vēl kāda jelgavniece,
kas sūtījusi vēstuli no e-pasta,
kas reģistrēts uz Darjas Plocinas

vārda, atsūtīja garu vēstuli, kurā
neslēpa, ka arī pati mēdz nepamatoti izmantot invalīdu stāvvietas un par to nemaz nekaunas.
Iemesls tam – jaunās māmiņas
statuss. Lūk, kāds ir šīs jelgavnieces viedoklis: «Arī es mēdzu novietot auto invalīdu stāvvietās un
vainīga par to nejūtos. Pirmkārt,
jau tāpēc, ka nekur nav paredzētas autostāvvietas māmiņām ar
maziem bērniem. (..) Otrkārt,
invalīdu stāvvietas parasti netiek
izmantotas. Lai izņemtu naudu
no bankomāta, auto novietoju
blakus – parasti invalīdu stāvvietā, jo mašīnā atrodas mazi bērni,
kurus tur neriskēju atstāt vienus.
Pie bankomāta bieži vien nākas
stāvēt arī rindā – šādos gadījumos
atveru auto durvis, un bērni mani
redz. Ja tualetes, kas paredzētas
invalīdiem, bieži vien domātas
arī māmiņām ar bērniem, jo tur
uzstādīti bērnu pārtinamie galdiņi
un ir iespēja iebraukt ar ratiņiem,
tad kāpēc es nedrīkstu novietot
auto arī invalīdiem paredzētā
stāvvietā? Es turpināšu novietot
auto invalīdu stāvvietā arī turpmāk. (..) Šīs stāvvietas vienmēr
ir tukšas, varbūt visa veikala pastāvēšanas laikā pāris reižu esmu

redzējusi tur novietotu auto ar
vadītāja invaliditāti apliecinošu
apzīmējumu...»
Atbildē gan jāteic, ka, mūsuprāt,
nevar likt vienādības zīmi starp
māmiņu ar bērnu un cilvēku
ar invaliditāti. Proti, pirmā var
plānot savu dienu tā, lai līdz veikalam, iestādei vai bankomātam
tiktu, piemēram, laikā, kad bērnu
pieskata auklīte, tētis, vecmāmiņa
vai vēl kāds vai kad mazais ir bērnudārzā, un visas nepieciešamās
lietas nokārtot. Savukārt invalīdam ar ierobežojumiem jārēķinās
24 stundas dienā, septiņas dienas
nedēļā un 52 nedēļas gadā. Šiem
cilvēkiem patiesi ir sarežģītāk
pārvietoties un piepūle, kas tam
nepieciešama, ir daudz lielāka
nekā parastam cilvēkam un arī
māmiņai ar bērnu.

Jelgavnieki palīdz
kaunināt nekauņas

Taču mums ir arī atbalstītāji,
kas nosoda mašīnas nepamatotu
likšanu stāvvietā un paši aktīvi
iesaistās akcijas norisē. Te īstā
vieta minēt jelgavnieku Arvilu,
kas fiksējis ne vienu vien pseidoinvalīdu un portālam iesūtījis
fotogrāfijas. Viņš gan atzīst, ka arī

pašam ir gadījies nepamatoti novietot mašīnu invalīdu stāvvietā,
tiesa, tas drīzāk aiz neuzmanības,
nevis ļaunprātības. «Tagad zinu,
ka Miera ielā pie veikala «Oāze»
ir izveidotas divas invalīdu stāvvietas, taču tā viena patiesi bija
ļoti nemanāma – krāsojums uz
asfalta saglabājies tikai fragmentāri, un uzmanību tam pievērsu
tikai vēlāk, kad uz to man tika
norādīts. Tāpēc veikalniekus
aicinu pievērst lielāku uzmanību
tam, cik kvalitatīvs ir viņu klātais krāsojums. Bet citādi invalīdu stāvvietās mašīnu nelieku.
Pirmkārt, neesmu tik tizls, lai
dažus soļus vairāk līdz veikalam
nevarētu noiet, otrkārt, to tomēr
vērtēju kā nelaimes piesaukšanu
– ja nu kāds augstāks spēks
to novērtē kā manu vēlēšanos
iekļūt to cilvēku kategorijā, kam
tā nepieciešama,» spriež Arvils.
Arī citiem, liekot mašīnu invalīdu
stāvvietā bez pamatojuma, viņš
iesaka padomāt, vai to patiesi ir
vērts darīt. Tiesa, Arvils ne tuvu
nav vienīgais jelgavnieks, kas aktīvi ar savām fotogrāfijām iesaistās
pseidoinvalīdu tvarstīšanā. Paldies
sakām arī pārējiem «acīgajiem» un
ceram uz turpmāku sadarbību!

Laiks iepazīt jaunos «varoņus» invalīdu stāvlaukumos
Sudraboto automašīnu
«Audi A6», nepamatoti
«noparkojamies» invalīdu
stāvvietā, piefiksēja jau
minētais jelgavnieks Arvils Rūpniecības ielā, pie
būvmateriālu veikala «Pilsēta». «Pats nupat kā biju iebraucis veikala teritorijā un lūkojos pēc «parkošanās» vietas,
kad piebrauca arī šie. Veikala
stāvvietā bija brīvas vietas,
kur nolikt mašīnu, nekādus
noteikumus nepārkāpjot, un to
arī izdarīju. Savukārt «Audi»
vadītājs, apkārt neskatoties,
uzreiz piebrauca pie pašām
durvīm un «noparkojās» invalīdiem paredzētā vietā. Mašīnā
nebija redzamas nekādas vadītāja invaliditāti apliecinošas
zīmes, bet, kad kundziņi no
tās izkāpa, no malas varēja
rasties iespaids vien par gara,
nevis ķermeņa kroplību. Vadītājs bija skūts, zelta ķēdēm
apkāries, un tā vien šķita, ka
jūtas pārāks par citiem. Viņa

kundzīte tāpat bija
vienos zeltos nokārusies. Es viņiem
aizrādīju un parādīju, ka stāvvieta,
kur nolikta mašīna,
paredzēta invalīdiem, uz ko pretim
saņēmu rupju atrūcienu un signālus,
ka vēl pāris vārdu
no manas puses,
un varu iedzīvoties
arī miesas bojājumos. Šie noteikti ir
kaunināšanas vērti
subjekti,» iesniedzot paša fiksēto
attēlu, stāsta Arvils. Portālam www.
jelgavasvestnesis.
lv gan neizdevās
sazināties ar auto īpašnieku,
taču atklājam, ka gaiši pelēkais 2001. gadā ražotais «Audi
A6» ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GK 9445 pieder
Mātera ielā 28 dzīvojošam Ivo

Sodīti, un pelnīti
Gaiši brūnā 2007. gada
izlaiduma «Hyndai Getz»
ar valsts reģistrācijas numura zīmi GJ 5698 fiksēta
invalīdu stāvvietā Lielajā

ielā. Mašīnas īpašnieks
ir SIA «Unilīzings», bet
turētājs – Bērzu ceļā 72
dzīvojošā Kristīne Gulbe.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
Kristīne
sacīja, ka
ar mašīnu
braukājot viņas
vīrs un
viņš par
šo savu
gājienu
jau esot
saņēmis
s o d u :
« Po l i c i ja uzlika
sodu, bet
es sadevu sutas.
Kauns,
protams,

Jāņa Čakstes bulvārī invalīdu stāvvietā, nepamatoti «noparkota», fiksēta 2007. gadā
ražotā gaiši brūnā automašīna
«Ssang Yong Kyron». Mašīnas
īpašnieks šobrīd ir SIA «DNB
Nord līzings», bet turētājs
– Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagastā reģistrētais
SIA «Eiroline». Sazvanoties ar
uzņēmumu, noskaidrojām, ka ar
šo mašīnu ikdienā brauc firmas
šefs Aleksandrs. Tiesa, SIA «Eiroline» darbinieks, kas sākotnēji
atbildēja uz «Jelgavas Vēstneša»
zvanu, īpaši runīgs nebija. Uz
pirmo jautājumu, kas brauc ar mašīnu, darbinieks atbildēja labprāt,
arī uz otro – vai firmas vadītājs ir
invalīds, viņš vēl atbildēja, sakot,
ka šefs neesot gan invalīds, vismaz
iepriekšējā dienā, kad priekšnieks

Zandelam. Portāla rīcībā nav
neviena dokumenta, kas apliecinātu I.Zandela piederību
invalīdiem, kas savukārt ļautu
Kā pēdējais šīs kārtas pseiviņam izmantot invalīdiem doinvalīds izpaudās Mārtiņš
paredzētās stāvvietas.
Bistrovs, kura lietošanā esošā
automašīna «Opel Vectra» ar
valsts reģistrācijas numura
zīmi ED 1735, nepamatoti
stāvam invalīdiem paredzētā
ka kauns par šādu viņa rīcību. stāvvietā, fiksēta Jāņa ČakCik reizes paši esam braukuši stes bulvārī. Noskaidrojām, ka
garām invalīdu stāvvietām un 1989. gada izlaiduma automašīzobojušies par tiem «invalī- na «Opel» pieder Ogres rajona
diem», kas vizinās ar «svai- Lielvārdes iedzīvotājam Ojāram
giem» džipiem. Tagad sanāk, Bistrovam, taču, ar viņu sazinoka paši esam viņu vidū. Attais- ties, atklājās, ka mašīnu ikdienā
nojumam varu vien minēt, ka izmanto Ojāra dēls – jau minētais
vīrs patiesi pamatīgi raujas, Mārtiņš Bistrovs. Viņš ir LLU
laika ir ļoti maz un todien Meža fakultātes Kokapstrādes
viņam bija jāpagūst nokārtot katedras otrā kursa students.
vairākas lietas pilsētas domē. Jautāts par Mārtiņa invaliditāti,
Tā bija vienīgā brīvā stāvvieta, viņa tēvs apmulsis noteica, ka
un, aizmirstot par likumu, dēlam tādas neesot. «Traks var
viņš to arī izmantoja. Jebkurā palikt! Iedod viņam mašīnu, un
gadījumā – viņš zina, ka tā beigās nākas dzirdēt šitādus
nedrīkst darīt un, noteikumus nesmukumus! Bet – ko lai saka,
pārkāpjot, rēķinās ar sodu. Mārtiņš vairs nav pie rokas vaRādās, tagad būsim saņēmu- dāms bērns, tāpēc es ļaušu viņam
ši pēc «pilnas programmas» pašam skaidroties,» telefonsarunā
– gan no policijas, gan arī ar «Jelgavas Vēstnesi» sacīja Ojārs
jums. Neticu, ka pēc šitā vēl Bistrovs, piekrītot iedot arī dēla
kādreiz kas tāds atkārtosies,» mobilā telefona numuru. Tiesa,
teic Kristīne.
ar pašu dēlu runāšana neveicās

satikts, viņam redzamu
problēmu ar veselību nav
bijis. Taču tad, acīmredzot
jūtot, ka draud «ieķēpāšanās» nepatikšanās, firmas
darbinieks ātri sarunu
pārtrauca, lūdzot visus
jautājumus prasīt pašam
firmas šefam. Viņš laipni iedeva arī šefa mobilā
tālruņa numuru, bet ar to
arī sadarbība beidzās. Ar
Aleksandru sazināšanās
mēģinājumi turpinājās
nedēļas garumā. Vispirms
telefona numurs bija izslēgts vai atradās ārpus
uztveršanas zonas, pēc
tam to lietoja tikai kāda jaunkundze, kas skaidroja, ka Aleksandrs
būšot pieejams tikai vakarā, bet
vakarā, kā likums, telefons atkal

Izvairīšanās nelīdz

tik viegli – Mārtiņš spītīgi pieturējās pie taktikas: ja negribu
runāt, nerunāju un lieku nost
klausuli. Vairākkārt piedzīvojot
to, ka Mārtiņš acīmredzot tomēr
nav pietiekami pieaudzis, lai
varētu atbildēt par savu rīcību,
runājam nevis ar viņu, bet par
viņu. Tā LLU Meža fakultātes
pasniedzējs Laimonis Kūliņš arī
apstiprināja, ka Mārtiņam neesot
nekādas redzamas invaliditātes,
kā dēļ viņam būtu atļauts mašīnu
likt invalīdu stāvvietā. Viņš gan
arī ne ar ko īpašu neizceļoties uz
pārējo kursantu fona. «Pirmajos
trijos gados viņi visi ir drīzāk
palaidnīgi bērni, nevis
apzinīgi pieaugušie.
Viņi visi, arī Mārtiņš,
ir diezgan bravurīgi
un kūtri noteikumu
ievērotāji, daudz maz
saprāta viņos parādās
tikai ap trešo kursu. Tā kā pagaidām
Mārtiņš vēl ir otrajā
kursā, arī viņam raksturīgas šīs pirmkursnieku «slimības». To
dēļ gan invalīdu stāv-

bija izslēgts. Turklāt vēlāk, arī
zvanot uz firmu, tās tālrunis
nemitīgi bija ieslēgts vai nu balss
pastkastītes vai faksa režīmā.

vietu nevarētu izmantot,» vērtē
pasniedzējs. Līdzīgu Mārtiņa
raksturojumu sniedz arī dienesta viesnīcas pārvaldniece Anda
Baumane: «Nu ne ar ko viņš neatšķiras no citiem studentiem – ne
īpaši kārtīgāks, ne nekārtīgāks ir.
Bet to, vai viņš ir invalīds, gan nezinu. Vismaz redzams nekas tāds
nav. Bet tas, ka viņš liek mašīnu
invalīdu stāvvietā, ir nesmuki, ļoti
nesmuki.» Sarunas noslēgumā
viņa vien piebilst, ka dienesta
viesnīcā invalīdiem pienākas arī
atlaides – uz tām Mārtiņš pretendējis neesot. Spriežot pēc dzirdētā,
tās viņam arī nepienāktos.
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«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 astotais vēsturiskais posms – no 1988.
līdz 1998. gadam.

latvijai – 90
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Atklāj savu Jelgavu!

Krāsojums uz ūdensvada uzņēmuma žoga, ko veica Mākslas
skolas audzēkņi 1990. gadā.

Cīnoties par valsts neatkarību, jelgavnieki piketēja arī Rīgā.
Jelgavā cilvēki atkal brīvi sāk apmeklēt baznīcas. Jelgavas 4. vidusskola Sv.Annas baznīcā 1989. gadā iesvēta savu karogu.

1996. gadā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi Rīgā, Saeimas
zālē, sarīkoja I Latvijas skolēnu Saeimas sēdi – skolēni bija Saeimas
vadītāji. Bildē – skolēni Kristīne Jermanova un Mārtiņš Mikstans.

1992. gada maijā Jelgavā notika pašvaldības vēlēšanas. Par ko
balsot? Vēlētājiem skaidrību viesa aģitācijas materiāli.

1990. gadā LPSR Augstākajā padomē ievēl arī jelgavniekus – Induli Bērziņu, Igoru Moveli, Imantu Geidānu, Gunāru Preinbergu
un Andri Tomašūnu –, kas visi ir LTF biedri un 4. maijā balso par
Latvijas Republikas neatkarības deklarāciju.

Uzvaras parks
tolaik bija izsludināts par sava
veida Haidparku,
kur visi varēja
sanākt uz mītiņiem, piketiem,
tos pat īpaši
nepiesakot pašvaldībā. Tad nu
parks kļūst par
daudzu politisku
kaislību vietu.

Trūkstot patēriņa un pārtikas produktiem veikalā, tika ieviestas pircēju vizītkartes, kas deva tiesības iepirkties Jelgavas
veikalos.

Interesanta parādība bija neatkarīga preses izdevuma parādīšanās 1989. gadā Jelgavā, kas krasi atšķīrās no padomju laikos
Taču ar vizītkartēm vien nepietika – preču iegādei bija neierastās cenzētās lasāmvielas.
pieciešami arī centralizēti dalīti taloni, kas ļāva iegādāties
normētu daudzumu preču.

Ļeņina pieminekļa aizvākšanu
no pilsētas centra tomēr ne visi Savukārt citi tūlīt pēc Ļeņina pieminekļa noņemšanas pamanījās
spēja uztvert bez kaislībām. nevardarbīgi piketēt Centrālajā laukumā.
Tā, lūk, iemūžināta Ļeņina Kāds pamanījās sarīkot savdapieminekļa novākšana Jelgavā bīgu atriebību – apķēpāt Raiņa
Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
1990. gadā.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu
pieminekli.

1989. gadā notiek pirmais konkurss «Zemgales Zeltene», kurā
svarīgāk par sievietes daili un miesas plikumiem ir gara un
darba tikums.

Zīmīgākie notikumi Jelgavā no 1988. līdz 1998. gadam

• 1989. gadā – pašvaldību vēlēšanas pēc padomju laika standartiem,
bet ar cīņu starp LTF un LKP, kas iet kopā ar Interfronti.
• 1992. gadā – pašvaldību vēlēšanas, jau ir saraksti, ko veido politiskas
partijas un vēlētāju apvienības.
• 1990. gada 18. martā – ievēl LPSR Augstāko padomi, kuras vēlēšanās
startē LTF un Interfronte ar saviem deputātu kandidātiem. Vēlēšanās
uzvar LTF. No Jelgavas ievēlēja tikai LTF izvirzītos kandidātus.
• 1989. gada 23. augustā – Baltijas ceļš.
• 1989. gadā – nodibināta jelgavnieku mūziķu grupa «Prāta vētra»,
pirmais albums «Vairāk nekā skaļi» iznāca 1993. gadā.
• 1992. gada 21 novembrī – atjauno Lāčplēša pieminekli.
• 1993. gadā – notiek naudas reforma – pāreja no Latvijas rubļiem uz
latiem.
• 1994. gadā – no Pārlielupes cietuma pa tuneli izbēg 89 ieslodzītie.
• 1994. gadā – Jelgavā pie stacijas atver Dzelzceļa vēstures muzeju.
• 1995. gadā – Jelgavā atzīmē 1895. gadā notikušo IV Vispārējo dziesmu
svētku simtgadi, ir Dziesmu svētkiem speciāli uzbūvēta estrāde pretī
Jelgavas pilij, Lielupes labajā krastā.
• 1997. gadā – notiek pirmais Ledus skulptūru festivāls.
• 1997. gadā – sāk būvēt dominikāņu klosteri pie katoļu baznīcas.
Klosteris atklāts 1998. gadā.
• 1998. gadā – Šveicē, Brīvības zālē, kas izveidota pie Jungfravas ledāja,
simts izcilāko pasaules politiķu sarakstā iekļauts jelgavnieka
Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārds.

6., 7.

telefonakcija

Rāviņš: «Esam strādājuši tā, ka Jelgava
kļuvusi pievilcīga»
 Kristīne Langenfelde

«Jelgavas Vēstneša» rīkotā telefonakcija, kuras
laikā uz lasītāju jautājumiem atbildēja Jelgavas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, lieku reizi
pierāda – cilvēkus daudz
vairāk par ekonomisko
krīzi un citiem valstiski
svarīgiem notikumiem
satrauc krietni mazāka mēroga būšanas un
nebūšanas. Tomēr «Jelgavas Vēstnesis» domes
priekšsēdētājam šoreiz
uzdeva arī jautājumus,
kas jau tuvākajā laikā var
skart katru no mums.
Šķiet, ka nu būs grūti atrast
kādu, kurš pēdējā laikā nebūs
dzirdējis pieminām ekonomisko krīzi kā Latvijā, tā pasaulē,
taču – vai varam teikt, ka tā jau
skārusi arī Jelgavu?
Es gribu teikt, ka šobrīd ekonomiskā krīze mūs ir skārusi visai maz,
bet, protams, mums ir jārēķinās, ka
nekur no tās neaizbēgsim – Jelgava
tāpat kā jebkura cita pilsēta nevar
neizjust procesus, kas notiek valstī
un pat pasaulē. Taču pagaidām
divi rādītāji, kas šādā gadījumā ir
ļoti būtiski, – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un bezdarbs – nopietnas
bažas nerada. Bezdarbs septembrī
Jelgavā bija tikai 3,8 procenti, kamēr valstī vidēji tas bija 5,3 procenti,
un arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis iekasēts vairāk nekā prognozēts.
Jā, pieļauju, ka šobrīd iedzīvotāji šo
krīzi izjūt vairāk
nekā pašvaldība.
Kāpēc? Atbilde
ir gaužām vienkārša. Uz kā rēķina galvenokārt
mazinājušies ģimeņu ienākumi?
Pirmām kārtām
jau uz celtniecībā
nodarbināto. Tie,
kas dažus gadus
pelnīja ļoti labas
algas celtniecībā,
tagad spiesti vai
nu pārorientēties
un meklēt citu
darbu, vai samierināties ar būtisku
algu samazinājumu. Un ģimenei
tas noteikti ir trieciens, taču pašvaldība to neizjūt, jo
lielākoties celtniecībā nodarbinātie
strādāja bez darba līguma vai oficiāli
saņēma tikai minimālo algu. Tātad
viņu ieguldījums pašvaldības budžetā bija vai nu līdzvērtīgs nullei,
ja nodokļi netika maksāti vispār, vai
neliels, ja nodokļi tika maksāti no
minimālās algas.

Taču tas nenozīmē, ka nākamgad neturpināsies aizsāktie vai apstiprināšanu gaidošie
projekti?
Protams. Pilsētā patlaban tiek
realizēti tādi vērienīgi projekti
kā 4. vidusskolas piebūves celtniecība, Zemgales Olimpiskā
centra būvniecība un tam līdzās
esošo ielu rekonstrukcija, kas
prasa vērienīgus līdzekļus, tāpēc pirmām kārtām ir jāpaveic
uzsāktie projekti, pirms ķerties pie citu realizācijas. Taču
mēs izmantosim katru iespēju
piesaistīt papildus līdzekļus ar
projektiem. Jau tagad ir zināms,
ka līdzekļus būs iespējams iegūt,
lai turpinātu skolu siltināšanas
darbus, kas viennozīmīgi ir būtisks ieguldījums, lai mēs varētu
rēķināties, ka nākotnē maksa par
siltumu nosiltinātā ēkā varētu ja
ne samazināties, tad, ņemot vērā
nemitīgi augošās energoresursu
cenas, vismaz noturēties esošajā
līmenī. Tāpat siltināšanas darbi
iespēju robežās tiks veikti arī citās
pašvaldības ēkās.
Neapšaubāmi, Jelgava ir gatava
realizēt arī tā sauktos urbānos jeb
pilsētvides attīstības projektus, kur
jau 1. kārtā taptu izbūvēta Lielā
iela un Dobeles šoseja posmā no
Dambja līdz Atmodas ielai, kā arī
rekonstruēts Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis. Eiropas fondu
finansējums un pašvaldības līdzfinansējums kopā pirmajai kārtai
būtu aptuveni septiņi miljoni latu.
Taču tuvākā nākotnē kā pilsētvides attīstības projekts varētu
īstenoties arī vienotā transporta

mezgla izbūve pie dzelzceļa stacijas
un Atmodas ielas turpinājums līdz
Lapskalna ielai.

Tomēr diezin vai tas ļaus Jelgavai izvairīties no jau valstī
uzsāktā taupības režīma?
Nē, arī mums nāksies taupīt, jo
jau šobrīd, apspriežot nākamā gada
budžetu, ir skaidrs, ka nevarēsim
atļauties visu, ko vēlētos.

Bet, ja vēl mazliet par taupīšanu, – vai taupīs arī pašvaldības amatpersonas un
iestādes?
Neapšaubāmi, jau tagad, gatavojot nākamā gada budžetu,
pārskatām visas pozīcijas, kur
izlietojumu iespējams samazināt,
arī domes administrācijā. Ņemot
vērā apkures tarifu pieaugumu,
noteikti īpašu uzmanību pievērsīsim siltumenerģijas taupīšanai
pašvaldības iestādēs.

Uz ko tad mums visiem kopā
nāksies taupīt?
Tie būs dažādi telpu remonti.
Taču te es uzreiz vēlos uzsvērt,
ka ar to nedomāju avārijas vai neatliekamus remontdarbus skolās,
pirmsskolas izglītības iestādēs vai
citviet. Tie varētu būt tikai plānveida remontdarbi, kurus atlikt
ir iespējams, neradot būtiskus
zaudējumus nākotnē.

Un kā būs ar pašvaldības
darbinieku atalgojumu?
Algas pieaugums nākamajā
gadā varētu būt tikai tiem pašvaldības darbiniekiem, kuru
mēnešalga ir minimālās algas
apmērā vai tuvu tai, jo pašvaldības darbinieki nav tikai domes
administrācijā strādājošie, bet arī
bibliotekāri, muzeja darbinieki,
bērnudārzu audzinātājas, paš-

valdības policisti, kuru ienākumi
ir tikai nedaudz virs minimālās
algas. Vienlaikus gan jāpiebilst,
ka no nākamā gada, kā to paredz
likums, arī mēs palielināsim minimālo mēnešalgu, un tā būs 180
lati līdzšinējo 160 latu vietā.
Jau telefonakcijas laikā vairāki jelgavnieki jautāja par
ielu apgaismojumu. Protams,
katram tuvāks bija savas ielas,
pagalma laternu stāvoklis,
taču – kas kopumā pilsētā
notiek ar ielu apgaismojumu?
Galvaspilsētā jau pat izskanējuši priekšlikumi taupības
nolūkos neaktīvajās nakts
stundās vispār apgaismojumu
izslēgt.
Mēs Jelgavā šādus priekšlikumus pat negrasāmies apsvērt
– tā ir pilsētnieku drošība, uz ko
taupīt nedrīkst. Jelgavā jau veikta
apgaismojuma inventarizācija – ir
apzinātas visas problēmas, fiksēts
to risinājums. Patlaban, izzinot likumisko pamatu, tiek apspriests,
vai būtu iespējams izmantot
privātās – publiskās partnerības
principu, lai savestu kārtībā ielu
apgaismojumu Jelgavā. Kā rāda
citu valstu pieredze, šāds modelis
var strādāt visai veiksmīgi. Proti,
privātais partneris pārņem savā
apsaimniekošanā pilsētas ielu
apgaismes tīklus, rekonstruē
tos, ievieš energoefektivitātes
pasākumus un pelna uz ietaupītās
elektroenerģijas rēķina. Savukārt
pilsēta iegūst sakārtotus ielu
apgaismošanas tīklus bez papildus kapitālieguldījumiem. Taču
arī šobrīd firma,
kura uzvarējusi
konkursā par apgaismojuma uzturēšanu pilsētā,
jau paveikusi vairākus nopietnus
darbus – daudzviet nomainīti
apgaismes stabi,
apgaismes ķermeņi, kā, piemēram, Lietuvas
šosejā, Garozas
ielā, Lielās ielas
posmā un citur.
Lai gan līdz
nākamajām
pašvaldību vēlēšanām ir vēl
vairāk nekā
pusgads, nevaru nepajautāt,
vai jūs jau izjūtat vēlēšanu
tuvošanos?
Jā, šķiet, ka ar katrām nākamajām vēlēšanām to tuvošanās ir jūtama arvien agrāk. Arī šobrīd Jelgavā
jau manāms, ka tie politiskie spēki,
kuru reitingi varbūt nav tik augsti,
kā viņi vēlētos, uzsāk priekšvēlēšanu aktivitātes. Tas, protams,
liecina par viņu vēlmi nokļūt pie
varas pilsētā. Ko lai saka – ir prieks,
ka mēs šos gadus esam spējuši
strādāt tā, lai Jelgava tagad kļūtu
pievilcīga un iekārojama citiem
politiskajiem spēkiem. Jāatzīst, ka
jau iepriekšējās vēlēšanās tas bija
jūtams vairāk nekā pirms tam,
kad pilsētā daudzas lietas patiesi
bija atstātas novārtā un prasīja
pamatīgu darbu.
Vēl nekur tā īsti nav izskanējis apstiprinājums tam, ka jūs
pats jūnijā gaidāmajās vēlēšanās būtu gatavs kandidēt uz
Jelgavas mēra amatu.
Varu teikt īsi – partija mani ir
izvirzījusi un es esmu piekritis.

Ceturtdiena, 2008. gada 6. novembris

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa atbildes uz telefonakcijas jautājumiem
Tatjana: «Es dzīvoju RAF lokālo kanalizācijas sistēmu, vai klusums līdz nākamajām nav īstais iemesls, tad vajag trotuārs šobrīd ir bēdīgā stāvoklī
masīvā. Nu jau ilgu laiku ielas iedzīvotāji vienojas un kopā vēlēšanām. Turklāt bieži skatīt, kas upi ir aizdambējis. – tā ir nesakārtotākā iela pilsētas
mums jāsamierinās ar to, ka ar uzņēmumu «Jelgavas ūdens» nākas šķērsot abas dzelzceļa Vai tiešām jāsagaida brīdis, centrā, taču līdz tās rekonstrukcipagalmos nav apgaismojuma. ierīko kanalizācijas tīklu šajā līnijas – īpaši pie Krustpils kad upe sāks smirdēt?»
jai nedaudz jāpaciešas. Protams,
Nesen bija tikšanās ar JNĪP ielā. Pēdējā variantā iedzīvotā- pārbrauktuves jāgaida visAtbilde: «Visticamāk, daļēji pie no vienas puses, pašvaldība to
vadītāju Juri Vidži, kur par jiem būtu jāsedz tikai 50 procenti maz 15 minūtes, dažreiz pat šīs problēmas vainīgi paši tuvē- apzinās un varētu rīkoties, taču,
šo jautājumu tika sākta dis- no projekta izmaksām, otru pusi ilgāk. Vai nav domāts par jo māju iedzīvotāji, kuru māju no otras, – ir apstākļi, kas pagaikusija, taču līdz risinājumam segtu pašvaldība. Jebkurā gadīju- uzlabojumiem? Jelgavas ie- lokālās kanalizācijas sistēmas dām liek mums nogaidīt. Proti,
tā arī nenonācām. Vēlos uzzi- mā – ja ielas māju saimnieki paš- dzīvotājiem, kuri ikdienā ar nav tik drošas, lai ļautu pilnībā pie šīs ielas atrodas tā sauktais
nāt, kam šis jautājums būtu valdībā vērstos ar šādu ierosmi, sabiedrisko transportu, arī izvairīties no noplūdes. Šajā Jāņa ielas kolektors, kas ir prakjārisina? Šobrīd ātri satumst, tā tiktu atbalstīta.»
vilcienu, mēro ceļu uz dar- gadījumā jāpiebilst, ka, realizē- tiski sabrucis, un to nekavējoties
asfalta segums pagalmos arī
bu Rīgā, rīta un pēcpusdie- jot ūdensvada un kanalizācijas nepieciešams pārbūvēt. Tas jau
ir tāds, ka varētu vēlēties
Bijusī RAF darbiniece: nas reisos jāstāv kājās. Tā tīklu rekonstrukcijas projekta ir ieplānots, tādējādi nākamgad
labāku kvalitāti – bedres, «Jau no 2000. gada neesam kā mēs esam «fabrikas», no 2. kārtu, Romas ielas apkārtnē nāksies Raiņa ielu pārrakt, lai
peļķes. Kā lai tiek līdz mā- saņēmuši algas aprēķinu kurām pildās Jelgavas paš- paredzēts izbūvēt kanalizācijas veiktu kolektora rekonstrukciju.
jām?»
par nostrādāto laiku RAF valdības budžets, pašvaldība tīklus, kas dos iespēju tuvējo māju Tieši tas ir iemesls tam, kāpēc
Atbilde: «Par pagalmu labie- rūpnīcā. Vairs nezinām, kur varētu piedalīties sabiedriskā iedzīvotājiem pieslēgties pilsētas līdz šim neuzsākām Raiņa ielas
kārtošanu jārūpējas pašiem mā- vērsties. RAF administrato- transporta, īpaši dzelzceļa kanalizācijas tīklam, un tad jau remontu – pretējā gadījumā iela
jas iedzīvotājiem, jo šī teritorija ri ir mainījušies, bet mūsu transporta, ietekmēšanā, varēsim būt droši, ka kanalizācija būtu sakārtota, taču to tūlīt atkal
līdz ar dzīvokļu privatizēšanu ir situācija palikusi nemainīga piemēram, palielinot vago- upē nenoplūst.»  
nāktos pārrakt, rekonstruējot
viņu īpašums. Tātad šajā gadīju- – joprojām savu nopelnīto nu skaitu. Tāpat vēlētos, lai
kolektoru. Tā būtu nelietderīga
mā mājas iedzīvotājiem būtu jā- algu tā arī neesam redzējuši. apmeklējat un pavērojat, kā
Strazdu ielas iedzīvotāji: līdzekļu tērēšana.»
vienojas par vēlamajiem uzlabo- Ko lai mēs darām?»
pasažieri, izkāpjot Cukurfab- «No Rīgas ielas krustojuma ar
jumiem pagalmā un tālāk jautāAtbilde: «Jā, šis patiesi ir ļoti rikas stacijā, tumsā lavierē Strazdu ielu līdz 4. vidusskoLasītāja: «K.Barona ielā
jums jārisina ar apsaimniekotāju, smags un nepatīkams gadījums. starp braucošo transportu, lai nav nevienas atkritumu pie lombarda mums, mājas
līdzekļus šim mērķim paredzot Vienīgais, kā pašvaldība var īpaši pēc pulksten 17. Nav urnas. Kā jūs domājat, ko iedzīvotājiem, ir praktiski
no apsaimgājēju pārejas, dara skolēns, ja viņam rokā neiespējami iebraukt un izniekošanas
milzīgas ūdens ir saldējuma iesaiņojums, braukt no sava pagalma, jo
maksas. Jālāmas, trotuārs čipsu paka vai dzēriena pu- mašīnas tiek novietotas gan
piebilst, ka algar bijušo Lauk- dele? Protams, ka pa ceļam vienā, gan otrā ielas pusē.
ternatīva šim
tehnikas žogu iesaiņojumu izmet uz ielas, Vai tiešām nevarētu prasīt
variantam
vienās bedrēs. ceļmalas grāvī vai privātmā- lielāku atbildību no lombarda
var būt kāda
Vajag jaunu as- ju teritorijā – uzreiz jau pāri un blakus esošā veikala īpašuzņēmēja iefalta segumu.»
žogam. Sakiet, lūdzu, kādas niekiem?»
interesētība,
Atbilde: «Tran- ir iespējas ierādīt jaunatnei
Atbilde: «Šo jautājumu noteikkurš būtu
zītkravu nodokļu kārtību? Un kā būs ar atalgo- ti izskatīsim nākamajā Satikgatavs iegultarifs ir valsts po- jumu par regulāru netīrības smes kustības drošības komisijas
dīt līdzekļus
litika. Tikai mai- savākšanu aiz skolnieciņiem? sēdē.»
pagalma sanot sistēmu valstī, Atkritumu urnām jāatrodas
kārtošanā,
būtu iespējams pa- ne tikai autobusu pieturās,
Lasītājs: «Bieži manīts dopretī saņemot
nākt, ka Jelgava bet, ņemot vērā skolas tu- mes priekšsēdētāja viedoklis
iespēju teriton e p a s t a r p i n ā t i vumu, arī skolēnu plūsmas par alkoholu problēmu jaunatrijā izbūvēt,
gūst finansiālu ie- noslogotākajās ielās.»
nes vidū, izteikti priekšlikumi
piemēram,
guvumu. Savukārt
Atbilde: «Pirmām kārtām šis par situācijas uzlabošanu. Bet
sabiedrisko
par ilgo gaidīša- jautājums ir par mūsu bērnu kāda jēga no tā, ja pilsētas
pakalpojumu Patlaban rindā uz bērnudārzu gaida vairāki simti mazo jelgavnieku. nu pie Krustpils audzināšanu – ja mēs saviem ielās katrā otrajā vai trešajā
objektu. Taču Pašvaldība šo situāciju paredz būtiski uzlabot jau nākamgad, kad pārbrauktuves jā- bērniem neieaudzināsim, ka at- autobusu pieturā ir ievietoti
j ā a t z ī s t , k a Pulkveža Brieža ielā tiks atjaunots bērnudārzs ar 250 vietām.
saka, ka vienīgā kritumu vieta ir miskastē, nevis milzīgi plakāti ar alkohola
tieši šādu iealternatīva šajā uz ielas, gaidīt izmaiņas ir velti. reklāmu, kuru vizuālais tēls
spēju RAF iedzīvotāji vēl nesen palīdzēt, ir aicināt jūs rakstīt gadījumā būtu pārvada izbūve, Taču, atbildot uz jautājumu, jāsa- viennozīmīgi vairāk orientēts
noraidīja, lai gan tā paredzēja iesniegumu Jelgavas pašvaldībai, taču šāda projekta izmaksas būtu ka, ka šajā posmā pēc 4. vidussko- uz jauniešu mērķauditoriju.
pilnīgu pagalma labiekārtoša- kurā norādīt strādājošo skaitu, grandiozas, tāpēc patlaban tas las piebūves un Olimpiskā centra Nav grūti izrēķināt, cik tūknu – gan apgaismojumu, gan nesaņemtās algas apmēru, un netiek apspriests. Jautājums par celtniecības pabeigšanas, kā arī stošu acu priekšā katru dienu
stāvvietas, gan rotaļu laukumu tad mēs no savas puses varam pārpildītiem vilcieniem gan būtu piegulošo ceļu sakārtošanas, pare- un nakti tas mirgo un neapbērniem.»
palīdzēt meklēt variantus, kā risināms – pašvaldība var vērsties dzēts ielas malās izvietot vairākas zināti veido pilsētas «melno
situāciju risināt.»
uzņēmumā «Pasažieru vilciens» atkritumu urnas.»
statistiku». Tāda situācija ir
Ināra: «Gribu zināt, kad
un aicināt pārskatīt vagonu skaiarī ar lielveikalu bukletiem
arī mūs kāds sāks ievērot:
Alla: «Vai Jelgavas pašvaldī- tu vismaz dienas noslogotākajās
Lasītāja: «Svētes un Pasta māju pastkastītēs. Protams,
Atmodas ielā ir melna nakts, ba negrasās maksāt pabalstus stundās. Ņemot vērā, ka uzņēmu- ielas stūrī ir vērojama tāda tie ir standarta tirgošanas
laternas nedeg. Jāaiziet vai māmiņām, kuras rindu dēļ mam vajadzētu būt ieinteresētam, miskaste, ka kauns. Teritorija instrumenti un tā tālāk...
nu uz aptieku pie psihonei- savus bērnus nevar iekārtot situāciju varētu mainīt.
nesakopta, mētājas atkritu- Bet ir jārēķinās ar to, ka ikroloģiskās slimnīcas, vai bērnudārzā?»
Jā, varu tidienā visbiežāk
veikalu «Elvi», bet ielas ir
Jaunā māmiņa: «Esmu to- kai piekrist, ka
pie pastkastītes
tumšas, trotuāra nav, mašīnu pošā māmiņa un pavisam drīz Cukurfabrikas
pārbaudes tiek
plūsma nepārtraukta – kā lai pasaulē laidīšu bērniņu. Gri- stacijas apkārbērni (jo viņi
pārvietojas? Apgaismojumu bu zināt, kāpēc Jelgavas paš- tne patiesi ir
ātrāk par vecātaču vajag ne tikai pilsētas valdība bērniņa piedzimšanas v i s a i d r ū m ā
kiem atgriežas
centrā, bet arī nomalēs!»
gadījumā nepiešķir nekādu stāvoklī, tāpēc
mājas vai arī pēc
Atbilde: « Atmodas ielā patiesi materiālu pabalstu.»
šīs teritorijas
darba dienas vesituācija šobrīd nav patīkama,
Atbilde: «Jelgavas pašvaldība s a k ā r t o š a n a
cāki sūta savus
īpaši, ja iedzīvotājiem kājām nā- bērnudārzu rindu situāciju risina varētu būt nābērnus pārbaukas mērot ceļu, piemēram, līdz mazliet citādi – radot papildus kamais pašvaldīt pastkastīti).
lielveikalam «Elvi». Satiksme vietas bērnudārzos, kas patiesi dības un dzelzPamana to cilRūpniecības – Atmodas ielas būtiski varētu uzlabot situāciju. ceļa kopīgais
vēki vai ne, bet
– Dobeles šosejas posmā ir blīva, Tā jau nākamgad būs atjaunots p r o j e k t s p ē c
pagaidām mūsu
trotuāru un apgaismojuma nav. bērnudārzs Pulkveža Brieža ielā, Jelgavas stacipilsētā šis «anti
Taču pašvaldība šo situāciju kur vieta būs 250 mazuļiem, bet jas teritorijas
uzdevums» reazina, un jau šobrīd ir izstrādāts vēl pēc gada, paplašinot bērnu- sakārtošanas.»
lizējas pārāk
projekts, kas gaida Eiropas fondu dārzu «Sprīdītis» Tērvetes ielā,
veiksmīgi.»
atbalstu veloceliņa izbūvei šajā būs izveidotas 110 jaunas vietas
Strautiņa: Kamēr tiek meklēts risinājums, kā visefektīvāk izmantot privāto –
Atbilde: «Tas ir
posmā. Tas nozīmētu, ka, saņe- bērnudārzā. Tātad kopumā mums «Esmu veca publisko partnerību pilsētas apgaismojuma apsaimniekošanā, jau uzņēmēju pārdomot atbalstu projektam, tuvāka- divu gadu laikā izdosies rindu sa- jelgavniece. šobrīd daudzviet ielas kļuvušas gaišākas – arī Lietuvas šosejā.
šanas mārketings
jos gados tur tiktu izbūvēts ne mazināt par aptuveni 360 vietām, Te esmu dziun iniciatīva izplavien veloceliņš, bet arī trotuārs, kas ir nozīmīgs ieguvums. Tas musi, augusi, strādājusi, tikai mi. Vai tad tiešām vienreiz to tīt šādus materiālus, ko pašvaldība
ierīkots apgaismojums, kas bū- nozīmē, ka māmiņa, kura šobrīd dzīvokli nevarēju saņemt nevarētu savākt?»
nevar aizliegt, taču mēs varam
tiski atvieglotu ikdienu Atmodas gaida mazuli, varēs būt visai Jelgavā, jo arī padomju laikā
Atbilde: «Šī teritorija ir privāta atkal un atkal pievērst uzmanību
ielā dzīvojošajiem.»
droša, ka pēc pāris gadiem viņas citi bija vienlīdzīgāki par un pieder «Zelta vārpai». Mūsu šim jautājumam. Manuprāt, dome
bērniņam vieta bērnudārzā būs. mani. Kad sāku būvēt māju rīcībā ir informācija, ka uzņēmējs ir darījusi daudz, lai aktualizētu
Ināra: «Filozofu ielā nav
Vēl jāpiebilst, ka šobrīd pilsētas Spāru ielā, Platones upe bija tur grasās uzsākt būvdarbus, problēmu. Viens no nozīmīgākakanalizācijas – visi notek- privātajos bērnudārzos ir ap 50 kā upe, ar tīru plūstošu ūde- taču tas nekādā gadījumā neat- jiem soļiem – Jelgavas dome kopā
grāvji pilni ar sastāvējušos brīvu vietu un tās arī līdzfinansē ni, kur varēja peldēties gan brīvo viņu no pienākuma sakopt ar Valsts policiju un Latvijas Tirdzun smirdīgu ūdeni. Kad to pašvaldība, par katru bērnu mak- lieli, gan mazi. Kas ir noticis teritoriju. Noteikti pievērsīsim niecības un rūpniecības kameru
vienreiz ir domāts sakār- sājot 68 latus mēnesī.»
30 gadu laikā? – upei vairs tam uzmanību un nesakopto jau pagājušajā gadā parakstīja satot?»
nav plūduma, ūdens virsu vietu pārbaudīs arī Pašvaldības darbības memorandu. Gribas ticēt,
Atbilde: «Jāuzsver, ka katrs
Tekla: «Vai nav pienācis klāj zaļa žļurga un nevienam policija.»
ka valstī visai drīz pienāks brīdis,
gadījums, kad iedzīvotājs savas laiks pieprasīt zināmu pro- nav nekādas daļas. Cik zinu,
kad līdzīgi kā pretsmēķēšanas
mājas kanalizāciju nesankcionēti centu no dzelzceļa tranzīta Jelgavā ir arī Vides pārvalde.
Lasītāja: «Raiņa ielas tro- kampaņa tiks izvērsta arī kampanopludina notekgrāvjos, ir admi- kravām, kas šķērso Jelgavu? Kur skatās šie vides darbinie- tuārs ir briesmīgs. Vai tiešām ņa pret alkohola lietošanu.»
nistratīvi sodāms. Šajā gadījumā Pašvaldības pirmsvēlēšanu ki? Kāpēc neviens nepēta, vai ielu pašā pilsētas centrā nevaSagatavoja Kristīne
ir divi risinājumi – vai nu pri- solījumos deputāti to mēdza upē neieplūst blakus esošo rētu savest kārtībā?»
Langenfelde
vātmājas īpašnieks izbūvē savu izmantot. Pēc tam iestājas māju kanalizācija, bet, ja tas
Atbilde: «Raiņa iela un tās
Foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 10.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 647.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4897.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».
Province. 1998.g.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». M.Ðtrombergs,
BMX riteòbraucçjs.*
14.15 «Latvijai – 90». Vienaudþi.*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Tîìeru zelts».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 647.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4898.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 382.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. 34.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. 385.sçrija.
14.00 NBA spçle. Dalasas Maverics
– Losandþelosas Clippers.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 34.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 191.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. 3.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 2.sçrija.
21.55 «Çnas zona».
22.25 «Tavs auto».*
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 191.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. 7.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 51.sçrija.
10.05 «Noskûpstît kaktusu».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 149.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 51.sçrija.

tv programma
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 22.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.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. 25.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Artmanes teâtris».
LNT dokumentâla filma.
22.00 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
23.05 «Deksters». ASV seriâls. 6.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 12.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 77.sçrija.
2.05 «Nevainîgâs asinis». ASV ðausmu filma.
4.10 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
5.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 39.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 247.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 35.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 118.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 28.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 51.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41. un 42.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 91. un 92.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 119.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 11.sçrija.
21.20 «Divgalvainâ meitene».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.25 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 11.sçrija.
23.35 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.05 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 15.sçrija.
1.05 «Medikopters». Seriâls. 51.sçrija.
2.00 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.55 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 91. un 92.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.). Seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.). Seriâls.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.25 «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, 11.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».

Krievijas seriāls
«Karstais ledus».
LNT

9.00 Lâèplçða dienai veltîts dievkalpojums.
Tieðraide no Rîgas Doma.
9.45 «Latvijai – 90». Vienaudþi.*
10.00 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 648.sçrija.
10.55 «Neprâta cena». LTV seriâls. 382.sçrija.
10.25 «Jauna nedçïa».*
10.55 «Top Shop piedâvâ...»
12.10 «100. pants».*
12.25 «Latvija var!»
12.55 Lâèplçða dienai veltîtâ Rîgas garnizona
vienîbu militârâ parâde. Tieðraide.
13.35 «Deviòas vçstules no Afganistânas».
Lietuvas dokumentâla filma. 2007.g.
14.05 NBS ðtâba pûtçju oríestra 15 gadu
jubilejas koncerts.*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Lietainâ dienâ»; «Brînumputns».
Studijas Dauka animâcijas filmas.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 648.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4899.sçrija.
18.55 Svecîðu siena.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.50 Svecîðu siena.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 383.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Svecîðu siena.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
21.30 «Seðas zvaigznes zobenâ. Dziesmas
latvieðu strçlniekiem». Videofilma.
22.15 Svecîðu siena.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
22.25 «Kapelânu dienests».
Vides filmu studijas dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA spçle. Dalasas Maverics
– Losandþelosas Clippers.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu». *
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 35.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. 386.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo – AK Bars.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 35.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 192.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. 9. un 10.sçrija.
21.10 «Ceïâ ar kameru». Ceïojums pa Islandi.
21.40 «Sporta studija». Tieðraide.
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 192.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. 8.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 52.sçrija.
10.05 «Singapûras ekspresis».
Vâcijas melodrâma. 1
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 25.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 150.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un Pinkainais». ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 52.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 23.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.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. 26.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 Visu Latvijas karavîru diena.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
22.50 «Vîrieði kokos!» ASV seriâls. 1.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 78.sçrija.

1.45 «Par Ðmitu». ASV traìikomçdija. 2002.g.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 40.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 248.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 36.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 119.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 29.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 15.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 52.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 93. un 94.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 120.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV detektîvseriâls.
1.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 10.sçrija.
22.20 «Bîstamâs spçles 2». ASV drâma.
0.05 «Medikopters». Seriâls. 52.sçrija.
1.05 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.00 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 93. un 94.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.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.25 «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, 12.novembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 649.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4899.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 383.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. 39.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Sacensîbas».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 649.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4900.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 384.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*
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LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Latvia Open».
Starptautiskais sporta deju festivâls.*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 36.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. 387.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo – Toljati Lada.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 36.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 193.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 14.sçrija
21.00 «Libertija slazdâ».
Vâcijas un Kanâdas trilleris.
22.35 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.05 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 193.sçrija.
23.50 «Anekdoðu klubs».*
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». seriâls. 53.sçrija.
10.05 «Vienîgi viòð». Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 26.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 151.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda.
«Skubijs Dû un Pinkainais».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 53.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 24.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.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. 27.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «No ðûpuïa lîdz kapam». ASV trilleris.
0.10 «Draugi 6». ASV seriâls. 25.sçrija.
0.40 «Renegâts». ASV seriâls. 79.sçrija.
1.35 «Neiedomâjamâ cietsirdîba».
ASV romantiska komçdija.
3.30 «Lielais pârpratums».
ASV un Lielbritânijas komçdija.
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 41.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 249.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 37.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 120.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 30.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 16.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 53.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45. un 46.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 95. un 96.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 38.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Seriâls. 121.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
22.20 «Kontrolpunkts» (ar subt.).
Krievijas kara filma.
0.10 «Medikopters». Seriâls. 53.sçrija.
1.10 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 95. un 96.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.). Seriâls.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.25 «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, 13.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 650.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4900.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 384.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 O.Vâcietim – 75. «Mûsu rakstnieki».
O.Vâcietis. 1983.g.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Zemestrîce».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 650.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4901.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 385.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija Tornado.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 37.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. 388.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo – Òeftehimik.*
15.50 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Magòitogorskas Metalurg –
Rîgas Dinamo. Tieðraide.
18.25 «SeMS».*
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Skats no ilgu tramvaja».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 3.sçrija.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 194.sçrija
0.25 «Anekdoðu klubs».*
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 54.sçrija.
10.05 «Mîla kâ românâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 27.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 152.sçrija.

tv programma
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15.15 Bçrnu stunda.
«Skubijs Dû un Pinkainais».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 54.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 25.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.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. 28.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 7.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
23.05 «Mitiðèinskas maniaks» (ar subt.).
Krievijas fantâzijas kriminâldrâma.
1.05 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
2.10 «No ðûpuïa lîdz kapam». ASV trilleris.
4.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.

12.55 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudçjums. 3. un 4.sçrija.
14.00 «Deju burvîba». Fragmenti no
A.Glazunova baleta Raimonda.*
14.20 «Mçs esam!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Pudelîte». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 651.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Gaismas festivâla Staro Rîga atklâðana.
Tieðraide.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî». Raidîjums par seriâlu
Neprâta cena.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 2.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».

TV3

LTV7

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 42.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 250.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 38.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 121.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 31.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 17.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 54.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 97. un 98.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 122.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Reiz Meksikâ». ASV spraiga siþeta filma.
23.25 «Latvija. Ulmaòlaiki».
Dokumentâlo filmu cikls. 13.sçrija
1939.g. un 14.sçrija 1940.g.
1.15 «Medikopters». Seriâls. 54.sçrija.
2.10 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 97. un 98.sçrija.

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 38.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. 389.sçrija.
15.50 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Magòitogorskas Metalurg –
Rîgas Dinamo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 38.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 195.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. 25.sçrija.
21.00 «Pazudis bçrns». Trilleris. 2.sçrija.
22.40 «Zveja» (krievu val.).
23.10 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.40 «24 stundas 4». ASV seriâls. 11.sçrija.
0.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 195.sçrija.
1.10 «Bikini meitenes». 27.sçrija.
1.40 «Anekdoðu klubs».*
1.45 «112 hronika».*
1.55 «NBA spçïu apskats».

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.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
16.25 «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.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
0.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

Piektdiena, 14.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 651.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4901.sçrija.
10.20 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 385.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». seriâls. 55.sçrija.
10.05 «Gada pâris».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 28.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 153.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû un
Pinkainais». ASV animâcijas seriâls.
12.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 55.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 26.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.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 B.Pita vakars. «Bâbele».
ASV, Francijas un Meksikas drâma.
1.25 «Mîlas româns». ASV melodrâma. 1994.g.
3.30 «Tango pa trim». ASV romantiska komçdija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 43.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 251.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 39.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 122.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 32.sçrija.

11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 18.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 55.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 49. un 50.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 99. un 100.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 123.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 11.raidîjums.
21.20 «Iepazîsties, Fakeri!» ASV komçdija.
23.45 «Comedy club» (ar subt.).
0.45 «Tas notika ielejâ». ASV melodrâma.
2.45 «Medikopters». Seriâls. 55.sçrija.
3.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
4.15 «Mîlestîbu vai naudu?»
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 99. un 100.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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas 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 «Krîzes izgaismojums» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.
22.55 «Bumbaraðs» (ar subt.).
Krievijas muzikâla komçdija. 1971.g.
1.20 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Sestdiena, 15.novembris
LTV 1
7.55 «Svçtku sveiciens Zemgalei!»
8.00 «I.Lancmanis. Prâta un neprâta hronika».*
8.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 382. un 383.sçrija.
10.20 «Çst ir tavâ dabâ».
10.55 «Mana Zemgale».
11.25 «Klçts». Folkloras programma.
Zemgales sirds – Jelgava.
12.00 Latvijai – 90. Ekumeniskais dievkalpojums Jelgavas Sv.Annas katedrâlç.
Tieðraide.
12.50 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».
13.20 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.00 «Elzas Radziòas Kopotie raksti
jeb Pilnos auïos».*
14.55 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
15.30 NBS ðtâba pûtçju oríestra 15 gadu
jubilejas koncerts.*
16.10 Latvijai – 90. Militârâ parâde Jelgavâ pie
J.Èakstes pieminekïa. Svçtku militâro
parâdi tieðraidç komentçs Aizsardzîbas
ministrijas padomnieks R.Bergmanis.
17.00 Latvijai – 90. Svçtku koncerts Jelgavas
pilsçtas kultûras namâ. Tieðraide.
18.15 «Ðodien Latvijâ».
18.40 «Zemgale – prezidentu zeme».
19.10 «Sâkums». Dokumentâla filma.
Reþisore A.Cilinska.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latvijai – 90. Svçtku salûts pie Jelgavas
kultûras nama. Tieðraide.
21.10 Svçtku sveiciens Zemgalei.
21.20 «Krodziòâ pie Paula».
22.50 «Gaismas festivâls Staro Rîga».
Dienasgrâmata.
23.00 Latloto izloze.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 A.Kristi. «Mis Mârpla».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».

14.30 «Skats no ilgu tramvaja».
Francijas dokumentâla filma.
15.25 «Vimbldona 2008». Dokumentâla filma.
16.20 Grupas Astro’n’out koncerts.
17.20 «Tavs auto».
17.50 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 4.sçrija.
18.20 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 3.sçrija.
19.55 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.25 «Strana.LV» (krievu val.).
20.55 «Verai jâatgrieþas». Ukrainas melodrâma.
22.30 K-1 Grand Prix izcîòa.
2007. gada 13. oktobris.*
1.00 «NBA spçïu apskats».*
1.30 «Bikini meitenes». 28.sçrija.

LNT
6.05 «Benija Hila ðovs». 1.sçrija.
6.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
8.00 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
31.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 113.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.35 «Labs puika!» ASV fantâzijas
piedzîvojumu filma.
12.30 «Ko vçlas sievietes». ASV komçdija.
15.05 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»*
16.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 12.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 104.sçrija
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Cîòu klubs». Cîòa par Latvijas stiprâkâs
dziesmas titulu.
22.30 «Ambiciozâ blondîne».
ASV romantiska komçdija.
0.25 «Ostins Pauerss – spiegs, kurð mani iz...»
ASV piedzîvojumu komçdija.
2.20 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 5.sçrija.
4.10 «Mîlas româns». ASV melodrâma.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 44.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Misters Direktore». ASV komçdija.
12.05 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.05 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.15 «Iepazîsties, Fakeri!» ASV komçdija.
17.40 «Spoku mednieki 2».
ASV fantastikas komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Roboti». ASV animâcijas filma ìimenei.
22.35 «Nolaist periskopu». ASV komçdija.
0.30 «Dîvainâs apmâtîbas: Piromânija».
Dokumentâla filma.
1.25 «Comedy club» (ar subt.).
2.20 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 45.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
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.
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Zilâs asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Krîzes izgaismojums» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.). Seriâls.
22.00 «Neizpildâmais uzdevums» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
0.15 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.10 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

LNT
6.05 «Benija Hila ðovs». 1.sçrija.
6.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
8.00 «Maska». ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 113.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Labs puika!»
ASV fantâzijas piedzîvojumu filma.
12.30 «Ko vçlas sievietes». ASV komçdija.
15.05 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»*
16.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 12.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 104.sçrija
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.

9
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Cîòu klubs».
22.30 «Ambiciozâ blondîne».
ASV romantiska komçdija.
0.25 «Ostins Pauerss – spiegs, kurð mani iz...»
ASV piedzîvojumu komçdija.
2.20 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 5.sçrija.
4.10 «Mîlas româns». ASV melodrâma.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 44.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Misters Direktore». ASV komçdija.
12.05 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.05 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.15 «Iepazîsties, Fakeri!» ASV komçdija.
17.40 «Spoku mednieki 2».
ASV fantastikas komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Roboti». ASV animâcijas filma ìimenei.
22.35 «Nolaist periskopu». ASV komçdija.
0.30 «Dîvainâs apmâtîbas: Piromânija».
Dokumentâla filma.
1.25 «Comedy club» (ar subt.).
2.20 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 45.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
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.
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Zilâs asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Krîzes izgaismojums» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.). Seriâls.
22.00 «Neizpildâmais uzdevums» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
0.15 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.10 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 16.novembris
LTV 1
7.40 «Svçtku sveiciens Latgalei».
7.45 «Klçts». Folkloras programma. Skaistâkâs
latgalieðu dziesmas un danèi.*
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 384. un 385.sçrija.
10.30 «Mana Latgale».
10.58 Latvijai – 90. Dievkalpojums Rçzeknes
Jçzus Sirds Romas katoïu katedrâlç.
Tieðraide.
12.25 Latvijai – 90. Militârâ parâde Rçzeknç
pie Latgales Atbrîvoðanas pieminekïa
Vienoti Latvijai. Tieðraide.
13.20 «Krodziòâ pie Paula».*
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.05 Latvijai – 90. «Vienaudþi».
16.30 Latvijai – 90. Koncerts Rçzeknes
Jçzus Sirds Romas katoïu katedrâlç.
Tieðraide.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.35 «Ielas garumâ». Varoòu iela.
19.05 «Province».
19.35 «Latvijas laikâ». Rîgas kinostudijas
dokumentâla filma.
20.30 «Panorâma».
21.30 «Gaismas festivâls Staro Rîga».
Dienasgrâmata.
21.40 R.Paula dziedâðanas svçtki
hallç Arçna Rîga.*
0.15 Nakts ziòas.
0.20 «Projekts Cilvçks».
0.50 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 8.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».

10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 4.sçrija.
13.45 Kanye West koncerts Londonâ.
14.15 «Bçrnu voljçrs». Francijas mâkslas filma.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Verai jâatgrieþas». Ukrainas melodrâma.
18.05 «Zirgi». Dokumentâla filma.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 9.sçrija.
20.45 «Neievainojamais». ASV fantastikas filma.
22.35 «Krçjums... saldais».
23.05 «TV motors».*
23.35 «NBA apskats».*
0.05 «Bikini meitenes». 29.sçrija.

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 26.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 114.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Penelope». Lielbritânijas un ASV
romantiska komçidja.
12.50 «Zorro: Atgrieðanâs nâkotnç».
Animâcijas filma.
14.15 «Amulets 8». ASV seriâls. 18.sçrija.
15.15. «Dþekija Èana pirmais trieciens».
Honkongas un ASV piedzîvojumu filma.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 13.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 105.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Latvijas zelta talanti». TV ðovs.
22.20 «Supernatural». Šausmu seriâls. 5.sçrija.
23.20 «Naudas valoda». ASV komçdija.
1.15 «Ambiciozâ blondîne».
ASV romantiska komçdija.
3.05 «Lampûni: Eiropas atvaïinâjums».
ASV ìimenes piedzîvojumu komçdija.
5.10 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 11.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 46.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 22.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Roboti». ASV animâcijas filma ìimenei.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 7. un 8.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 201.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»*
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 11.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas Seriâls. 17.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.45 «Noíer mani, ja vari». Biogrâfiska drâma.
1.25 «Mani Rietumi». Itâlijas vesterns. 1998.g.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 47.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.).*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
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 «Petrova un Vaseèkina piedzîvojumi»
(ar subt.). Krievijas filma bçrniem.
16.35 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Autoziòas» (krievu val.).
21.05 «Tikðanâs vietu mainît nedrîkst»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
22.25 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.40 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Austrālijas seriāls
«Makleoda meitas». TV3
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Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava,
Vītoliņi. Ar kopējo platību 151,8 kv.m; Komunikācijas: pilsētas ūdens,
kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure
(siltuma sūknis). Bruģis,
žogs, signalizācija. Zeme
1500 kv.m. Cena sākot no
Ls 98 000.-

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

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

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

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

7. Māja Riņķu ielā, platība 136.6 kv.m. 5-ist.,
pabeigti mājas iekšdarbi, labā stāvoklī. Pilsētas
ūdens un kanalizācija, centrālā malkas apkure.
Gāze pie mājas žoga. Saimniecības ēka 12.8
kv.m. un siltumnīca 28 kv.m. Zeme 657 kv.m.
Ls 83 000.-

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

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

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

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

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

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Eiro remonts. Ls 49 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure. Ls 46 500.• 3-ist., Lielā ielā 39; 2/2; 71.1 kv.m. pilnībā mēbelēts. Ls 60 000.1.istabas:
• Pētera ielā 13, 2/5; 30.7 kv.m. PVC, virtuve, dz/durvis. Ls 21 000.• Aspazijas ielā 23; 3/5; 34 kv.m. koka PVC, koka durvis. Ls 22 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 23 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 33.9 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Lodžija. Ls 22 000.• Tērvetes ielā 90, 3/5; 34 kv.m. PVC logi, labā stāvoklī. Ls 16 900.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi. Ls 20 000.• P.Lejiņa 9, 5/5; 37.8 kv.m. PVC logi, virtuves iekārta. Ls 19 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 20 000.• Neretas ielā 10; 1/5; 34.7 kv.m. lodžija. Ls 13 900.• Āne, Celtnieku ielā 9; 3/5; 39 kv.m. iebūvēta virtuve, liela lodžija. Ls 15 000.• Māras ielā 5; 3/5; 34 kv.m. PVC logi. Ls 18 500.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.2 kv.m. PVC logi. Ls 28 000.• Āne, Celtnieku iela 7; 3/5; 51.8 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 21 000.• Lidotāju ielā 1; 5/5; 46.2 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Sākumcena Ls 25 500.• Egas ielā 16; 2/3; 45.4 kv.m., izolētas istabas. Labā stāvoklī. Ls 28 000.• Asteru ielā 4, 5/5; 56.2 kv.m. koka PVC logi. Lodžija. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. iebūvēts skapis. Lodžija. Ls 35 000.• Kr.Barona 3; 4/5; 42 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 32 000.• Lielā ielā 25; 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 25 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 35 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m. izolētas istabas. Ls 27 500.• Pasta ielā 33; 1/4; 42.9 kv.m. Staļina laika māja .Ls 29 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 36 000.• Pasta ielā 34; 11/12; 2-ist., 56.6 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 38 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 47 kv.m. PVC logi, dz/durvis, lodžija. Ls 31 000.• Satiksmes ielā 49, 5/5; 50.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 29 000.• Satiksmes ielā 35A; renovēta māja,1/9; 53 kv.m., gāzes apkure. Ls 43 000.• Vecais ceļš 32; 8/9; 49 kv.m. izolētas istabas, PVC logi. Ls 29 000.• Pērnavas ielā 2, 7/9, 50 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, lodžija. Ls 32 000.-

1000-1500 kv.m. zeme Rogu ceļš. Dziļurbums; kanalizācija-bioloģiskās attīrīšanas
sistēma, elektrība (elektriskais skapis).
Labs piebraucamais ceļš. Ls 15.-/kv.m.

14. Dobeles ielā 42, platība 240 kv.m.
pēc remonta, pilnībā pabeigti iekšdarbi. Visas pilsētas komunikācijas.
Ls 120 000.- (vai izīrē 4,00 Ls/kv.m.+PVN)

• Loka maģistrāle 23; 1/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas. Ls 26 000.• Loka maģistrāle 7; 6/9; 50.5 kv.m. izolētas istabas, PVC logi. Ls 29 000
• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Liela lodžija. Ls 31 000.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000.• Ozolnieki, Rīgas ielā 20c, 1/3; 74 kv.m. pilnībā izremontēts. Ls 67 000.• Lielā ielā 39; 2/2; 71.1 kv.m. mēbelēts, aizkari, izcilā stāvoklī. Ls 60 000.• Lielā ielā 36; 3/5; 55 kv.m., PVC logi, veikts remonts. Ls 39 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 43 000.• Pasta ielā 38; 6/12; 71.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 50 000.• Māras ielā 4; 5/5; 76.8 kv.m. izolētas istabas. Liela lodžija. Ls 42 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 34 000.• Satiksmes ielā 39, 5/5; 71.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 40 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 49 600.• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 46 000.• Vecais ceļš 32, 7/9; 60.2 kv.m. PVC logi, balkons. Ls 32 000.• Pērnavas ielā 6, 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas, lodžija. Ls 38 000.–
• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 38 000.• Rīgas ielā 55 (RAFA masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. Balkons. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. pilnībā mēbelēts.
Lodžija. Ls 45 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 43 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. Mājā gāzes apkure. Ls 39 000.• Olainē, Zemgales ielā, 1/5; 60 kv.m. ķieģeļu māja, dalīts sanmezgls.
Ls 39 000.- /VAI MAINA PRET 1-IST., JELGAVĀ/
4-istabas
• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 39 000 Ls

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

• 1-ist., 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. Ls 5 000.• 1-ist., Filozofu ielā 74; 2/2; 30 kv.m. Wc un ūdens dzīvoklī. Ls 13 800.• 2-ist., Zirgu ielā 11, koka māja, 2/3; 43.6 kv.m. wc un ūdens iekšā. Ls 11 000.• 2-ist., Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 19 800.• 2-ist., Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. eiro remonts. Ls 29 000.• Jelgavā, Kārniņi 18, 2/2; 45.6 kv.m. PVC logi, boilers.
Zeme 456 kv.m. šķūnis. Ls 21 000.-

15. 1.5 Ha zeme Zīles ceļš, pielietošanas mērķis: 1.) darījumu iestāžu
teritorijas, mazum/vairumtirdzniecība,
a/m stāvvietu zona. Ls 8.-/kv.m./ 2.)savrupmāju, rindu ēku, palīgēku apbūvei.

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

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

16. Loka maģistrāle; platība no 1100 līdz
2100 kv.m. gāze, pilsētas ūdens, kanalizācija, elektrība, „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts piebraucamais ceļš. Pieslēgta
lietus kanalizācija; drenāža. Ielas apgaismojums. Ls 50.-/kv.m.

MĀJAS:

• Pumpura ielā 35, 3-ist., platība 80 kv.m. Zeme 600 kv.m. Ls 89 000.• Sieramuižas iela 14, platība 80 kv.m. (3-ist). Zeme 1500 kv.m. Ls 72 000.• D/s „Atpūta”, Nr. 304, platība 240 kv.m. Elektrība. Zeme 739 kv.m. Ls 20 000.• 1/2 mājas, Zirgu ielā 22, 2/2, platība 55.3 kv.m. Zeme 1032 kv.m. Ls 19 000.• Vasarnīca Vīksnas ielā 4; platība 20 kv.m. Zeme 600 kv.m. Ls 15 000.-

KOMERCOBJEKTI:

1.) Dobeles ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598
kv.m. Ls 132 000.-/vai izīrē Ls 2.60.-/kv.m
2.) Jelgavas raj., (darbojošais veikals), platība 553 kv.m. starp Jelgavu un
Dobeli. Visas komunikācijas (gāze blakus). Asfaltēts piebraucamais ceļš.
Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.3.) Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, Uz teritorijas atrodas: darbnīca-781 kv.m.
kokzāģētava-662.3 kv.m. noliktava-451.2 kv.m. Ls 355 000.-

Komercobjektu izīrēšana:

1.) Noliktavas/ražošanas telpas Elektrības iela 6a, pieejamās platības no 140
kv.m. līdz 300 kv.m. Cenas no 1.50.-/kv.m. līdz 30.-/kv.m.+PVN/
2.) Ofisa telpas Elektrības ielā 6a, platība 57.9 kv.m. Cena: Ls 3.- kv.m.+PVN

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 3500 kv.m. Atmodas ielā 102A. Paredzēts ierīkot 57 dzīvokļus. Ls 69.-/kv.m.
• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Ls 60.-/kv.m. VAI IZĪRĒ LS 1000.• 5 300 kv.m; Savienības ielā 6, ražošanas zona. Ls 35./kv.m./
• ( 1.5 ha un 1.9 Ha) Ziediņu ceļš. Cena Ls 10./-kv.m.

Zeme:

• 710 kv.m. Jelgavas raj., „Mežvidi”, Nr. 114. Ls 5 000.• 610 kv.m. Jelgavas raj, Brankās, Lapu ceļā. Ls 900.• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Ls 26 000.• 1043 kv.m. 5.līnija, Ls 11.-/kv.m.
• 1400 kv.m./ 1466 kv.m;/1500 kv.m./2038 kv.m. 6.līnijā.
Cenas: no Ls 15.-/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.
• 1.10 ha Dobeles raj., Bērzes pag., „Ķepiņas” Elektrība. Ls 6 500.• 1.3 Ha Jelgavas raj., Glūdas pag., „Maigas”. Ls 0.70.- /kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ls 25 000.-

Nāciet pie mums svētdienā!
Pasludinām rudens akciju –
15% atlaide apmeklējumam svētdienā!
Paņemiet atlaižu kuponu bistro «CENTRS» darba dienās un nāciet ar
to svētdienā, ņemot līdzi ģimeni vai draugus, jo ar vienu kuponu var
saņemt atlaidi kompānija pat līdz pieciem cilvēkiem.
Atlaides kupons darbojas tikai bistro «CENTRS»
Adrese: Lielā iela 17

Pētera ielā 2

Lielajā ielā 9

Izīrē reklāmas stendus uz namu fasādēm

Izīrē mikroautobusu,
15 Ls/dienā vai
300 Ls/mēnesī

Ceturtdiena, 2008. gada 6. novembris

Bērnu pieskatīšanas
centrs uzsāk darbību
Mīļi gaidīsim
mazuļus vecuma grupā
no 1 - 3 gadiem

paziņojumi un sludinājumi
Piedāvā darbu
darbiniekam lombardā.

CV sūtīt uz e-pastu: saule@niko.lv
vai interesēties pa tālruni
65237111.

Iespējamas telpas bērnu ballītēm
t. 29498641
Iznomā aprīkotus
vieglos taksometrus
pasažieru pārvadāšanai.
Sīkāku informāciju var uzzināt
Jelgavā, Meiju ceļā 62,
Pārvadājumu nodaļā,
vai pa tālruni 63045937.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Kultūras pasākumi
 9. novembrī pulksten 15 – grupas «Putnu balle» koncerts.
Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50.
 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».

11. novembris, Lāčplēša diena

 Pulksten 14 – sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu ministriju izstādes
«Kārtība un drošība. Latvijai – 90» atklāšana (kultūras nama 2.
stāvā); policijas, ugunsdzēsēju, robežsargu tehnikas demonstrējumi u.c. aktivitātes (kultūras nama 1. stāvā).
 Pulksten 17 – Lāpu gājiens (no Dambja ielas līdz piemineklim
Jelgavas atbrīvotājiem).
 Pulksten 17.40 – svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas
atbrīvotājiem.
 Pulksten 19 – ASV Fairvju Metodistu baznīcas vīru kamerkoris
«The Faithful Man». Garīgās mūzikas koncerts Jelgavas Sv.Annas
katedrālē. Ieeja – bez maksas.

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 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 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
 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» («Daugavas»
stadionā Sporta ielā).
 8. novembrī pulksten 10 – galda tenisa sacensības «Veselības
dienas 2008», 9. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 8. un 9. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 11. kārta, ceturtais Lāčplēša kauss biljardā (6.
vidusskolā).
 12. novembrī pulksten 15.30 – LR skolu stafešu fināls peldēšanā (LLU baseinā).
 12. novembrī pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss «Zemgale» – «Dolphins» (Jelgavas Sporta hallē).
 15. un 16. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 12. kārta, atlases turnīrs finālam (6. vidusskolā).
 16. novembrī – orientēšanās sacensību «Alnis 2008» noslēgums. Vairāk – http://alnis.id.lv.
 13. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Ķeizarmežs» (Jelgavas
Sporta hallē).
 15. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacīkstes «Remoss
2008» (Teteles pamatskolas apkārtnē).
 19. novembrī pulksten 19 – Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts «Zemgale» – «Valmiera» (Jelgavas Sporta hallē).
 20. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Valmiera» (Jelgavas
Sporta hallē).

notikumi
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«Mēs savai pilsētai»
 Ritma Gaidamoviča
Tautas
lietišķās
mākslas
studijas
audēja
Mārīte
Maļavska
vēl līdz
izstādes
atklāšanai,
kas būs
sestdien,
steidz
pabeigt
segu
«Latgales ezeri
rudenī».
Foto: Ivars
Veiliņš

Ar šādu devīzi Lāčplēša
dienas priekšvakarā, 8.
novembrī, pulksten 17
skatītājus uz koncertu
«Mēs savai pilsētai» un
izstādi «Mirkļi no Vispārējiem latviešu Dziesmu
un Deju svētkiem» aicina aģentūras «Kultūra»
dziedātāji, dejotāji un
tautas lietišķās mākslas
studija (TLMS) «Dardedze», kurai šogad aprit
45 gadi.
Aģentūras «Kultūra» Mākslinieciskās daļas vadītāja Liāna
Krūmiņa stāsta, ka šajā koncertā
ikvienam būs iespēja atskatīties
uz šīs vasaras lielāko notikumu
– XXIV Vispārējiem Dziesmu un
XIV Deju svētkiem, taču tas nenozīmējot, ka tiks izdziedāts un izdejots svētku repertuārs. Ikviens
varēs novērtēt dažus darbus, kas
tapuši jau šajā sezonā. L.Krūmiņa
min, ka koncerta programma
būs daudzveidīga – gan jaunas
dejas, gan meksikāņu ritmi, gan
priekšnesumi no Dziesmu un
Deju svētkiem. «Mēs noteikti varam būt lepni, ka mūsu kolektīvi
nav līdzīgi cits citam, katram ir
savs raksturs, iezīmes un vadītāja, kas piešķir daudzveidību
arī visā kopējā programmā, tieši
tāpēc būs interesanti,» ieintriģē
L.Krūmiņa.
Kaut arī no Jelgavas Dziesmu
un Deju svētkos piedalījās vairāk
nekā 30 kolektīvi, koncertā savu
sniegumu rādīs tikai aģentūras
«Kultūra» amatieru mākslas

kolektīvi un mūsu pilsētas lepnums – kolektīvs, kas Koru karos
sieviešu koru konkurencē izcīnīja
godpilno 1. vietu – 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo».
«Neraugoties uz to, ka priekšnesumus sniegs tikai mūsu kolektīvi, koncerta laikā paldies
teiksim un ar aplausiem sveiksim
visus Jelgavas kolektīvu vadītājus, kuri pārstāvējuši mūsu
pilsētu tautas sadziedāšanās un
sadejošanās svētkos,» tā Mākslinieciskās daļas vadītāja.
Koncertā uzstāsies aģentūras
kori «Tik un tā», «Mītava» kopā
ar mazajiem dziedātājiem no
«Rotiņas», «Zemgale» un arī 4.
vidusskolas meiteņu koris «Spīgo». Savu sniegumu rādīs arī
vokālais ansamblis «Da capo»,
kurš Dziesmu svētkos iekļuva

vokālo ansambļu konkursa finālā,
un sieviešu ansamblis «Guns».
Bet raitu dejas soli uz lielās skatuves vedīs tautas deju ansamblis
«Diždancis», «Lielupe» (jaunieši),
«Jaunība», «Rota», «Laipa», «Ritums», kā arī bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš».
Koncerta pirmo daļu noslēgs
folkloras kopa «Dimzēns», visus
aicinot pulcēties 1. stāva foajē,
kur koncerta daļu starplaikā tiks
atklāta izstāde «Mirkļi no Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju
svētkiem». Izstādē ikviens varēs
apskatīt jubilāres – «Dardedzes»
– rokdarbnieču dažādos darbus un
Valda Brauna fotogrāfijas, kurās
redzami visi tie tautas tērpi, kas
startēja Dziesmu un Deju svētku
skatē – trīs kolektīva «Lielupe»
tautas tērpu komplekti, kas tika at-

zīti par otriem labākajiem Latvijā,
un folkloras ansambļa «Dimzēns»
tautas tērpu komplekts, kas ieguva
speciālbalvu. Līdztekus «Dardedzes» audēju darbiem ikviens
fotogrāfijās varēs aplūkot, kā tad
svētkos gājis pilnīgi viesiem Jelgavas kolektīviem – gan koncertos,
gan pirms koncertiem un mēģinājumos. Daļu fotogrāfiju bildējuši
profesionāli fotogrāfi – V.Brauns
un jelgavnieks Jānis Kupčs, bet
liela daļa bilžu ir no kolektīvu arhīviem, ko viņiem izdevies iemūžināt.
«Centāmies, lai fotogrāfiju izstādē
nebūtu aizmirsts neviens un būtu
redzami visi kolektīvi. Protams,
visas bildes mēs nevaram izvietot,
tāpēc pārējās būs apskatāmas
aģentūras «Kultūra» mājas lapā,»
tā L.Krūmiņa.
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Caur trejdeviņiem gaismas lokiem
 Ritma Gaidamoviča
Jau piekto gadu uz tradicionālo Latvijas Republikas
dibināšanas gadadienai veltīto koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem» šogad
Mārtiņdienā, 10. novembrī,
pulksten 18 kultūras nama
Mazajā zālē ielūdz Jelgavas
nacionālās kultūras biedrības, kuras skatītājiem būs

sarūpējušas gan dzeju, gan
dziesmas, gan dejas.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja
Rita Vectirāne stāsta, ka šis
koncerts nav domāts tikai nacionālo kultūras biedrību pārstāvjiem – aicināti ir visi, kas
vēlas noklausīties un redzēt
nacionālo kultūras biedrību
un uzaicināto viesmākslinieku sniegumu. Ieeja koncertā

visiem ir bez maksas.
Programmā paredzēts koncerts ar visu septiņu nacionālo kultūras biedrību sagatavotiem priekšnesumiem. «Būs
dejas, dziesmas un dzejas lasījumi dažādu tautības pārstāvju sniegumā,» tā R.Vectirāne.
Pasākuma laikā paredzēts arī
vēsturnieka Andra Tomašūna
lasījums par Jelgavu 1920.
un 1930. gados. «Kāda tad

bijusi un izskatījusies Jelgava
Latvijas dibināšanas laikā,»
piebilst vadītāja. Līdztekus
nacionālo kultūras biedrību
kolektīviem savu sniegumu
skatītājiem rādīs arī bērnu un
jauniešu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš» un aktiermeistarībā
izpaudīsies Jelgavas 5. vidusskolas teātra studijas «Čaika»
dalībnieki Arvīda Matisona
vadībā.

Aicina veidot Pils eņģeļu kolekciju
Jelgavas slimnīcas bērniem
 Ritma Gaidamoviča

«Iededz gaismu savā
sirdī un dalies tajā ar
citiem, veidojot Pils
eņģeļu kolekciju!» ar
šādu aicinājumu salons «Pils putns», SIA
«Jelgavas Pils aptieka» un Valsts prezidenta kundze Lilita
Zatlere iedzīvotājus
aicina iesaistīties labdarības akcijā un līdz
15. decembrim nest
pašdarinātus vai iegādātus eņģeļus, lai
kopā veidotu Pils eņģeļu kolekciju. Akcijas
noslēgumā eņģeļus
dāvinās Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu
nodaļas slimniekiem.
Lai piedalītos labdarības akcijā, uz salonu «Pils putns» iedzīvotāji aicināti nest visdažādākos
eņģelīšus, kas darināti no videi
un cilvēkiem draudzīgiem materiāliem. Eņģelis var būt līdz
20 centimetriem augsts un līdz
kilogramam smags. Jāatceras

gan, ka kolekcijā, kuru varēs
novērtēt arī apmeklētāji, tiks
iekļauti pēc iespējas dažādāki
eņģeļi.
Labdarības projekta koordinatore Vita Vabale informē, ka
katram eņģelim tā saimnieks
kopā ar salona personālu varēs izraudzīties vārdu. Eņģeļu
kolekcija tiks veidota līdz 15.
decembrim, taču jau no 20.
novembra salona apmeklētāji
balsos par sev tīkamāko, lai pēc
rezultātu apkopošanas varētu
paziņot populārākos eņģeļus
un sumināt to īpašniekus. Taču
jāpiebilst, ka piemiņas dāvanu
saņems katra eņģeļa īpašnieks
– viņam tiks dāvināta salona
«Pils putns» klienta karte,
kuru aizpildot varēs saņemt
ielūgumu uz krāšņu Ziemassvētku pasākumu salonā šā
gada decembrī.
«Atnestos eņģeļus akcijas
noslēgumā decembrī dāvināsim
Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas pacientiem vai arī pēc īpašnieku vēlmes tos varēs saņemt
atpakaļ,» tā koordinatore.
Projekta mērķis ir atbalstīt un popularizēt labdarību

Salona «Pils putns» vadītāja Iveta Korņeva lielākus un mazākus,
pašdarinātus un pirktus eņģeļus uz salonu aicina nest līdz pat
decembra vidum.
Foto: Ivars Veiliņš
ar gaišām domām, sirsnīgu
smaidu, jaukiem vārdiem un
labiem darbiem. «Mūs iedvesmoja Anselma Grīna grāmata
«50 eņģeļi gadam», kurā teikts,
ka «eņģeļi ir kā iedvesmojoši
pavadoņi mūsu ikdienas ceļā,
veido mūsu dzīvi, arvien vairāk
un vairāk padara mūs tādus,
kādiem mums vajadzētu būtu
un kādi mēs varētu būt. Ja at-

veramies un uzklausām eņģeļu
balsi, kaut kas var mainīties un
uzplaukt mūsu dzīvē. Pasaule
var mainīties – un vispirms jau
mēs paši».
Veidosim Pils eņģeļu kolekciju kā mīlestības, gaismas un
labestības simbolu!» aicina
organizatori. Sīkāku informāciju iespējams iegūt salonā «Pils
putns» Mātera ielā 29.

