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Iedegas tūkstoš lāpu
mūsu brīvībai

Tik daudz ticības, cik tās bija mūsu brīvības cīnītājiem! Tieši ticība palīdzēja atbrīvot Latviju no iebrucējiem, tā ļāva mums
izcīnīt brīvību, mūsu tagadni, nākotni. Tādēļ tieši ticība ir tā, ko, pieminot mūsu brīvības cīnītājus, vairāk nekā tūkstoš
lāpu gājiena dalībniekiem pie Lāčplēša pieminekļa 11. novembrī novēlēja Zemessardzes 52. Jelgavas kājnieku bataljona
komandieris Otto Rancāns, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kā arī Jelgavas rajona padomes priekšsēdētājas
vietnieks Ziedonis Caune. Katrs no viņiem savā uzrunā uzsvēra Latvijas brīvības cīņu dalībnieku neizmērojamo drosmi
un ticību, kas pirms 89 gadiem palīdzēja viņiem stāties pretim skaitliski daudz pārākajam un bruņojumā bagātākajam
Bermonta karaspēkam. Tieši ticība nākotnei kareivjiem palīdzēja uzvarēt neuzvaramo karaspēku un izcīnīt uzvaru, brīvību.
Tieši šāda neatlaidīga un sīva ticība šodienai un rītdienai tiek vēlēta ikvienam iedzīvotājam.
Tradicionālajā lāpu gājienā, pieminot Latvijas atbrīvotājus no Bermonta karaspēka, devās vairāk nekā tūkstoš jelgavnieku. Tas sākās Dambja ielā un turpinājās līdz Lāčplēša piemineklim, kļūstot aizvien kuplāks un lāpām bagātāks. Turklāt
netrūka arī to pilsētnieku, kas lāpu gājienā ne vien noraudzījās no malas, bet sekoja tam līdz pat galamērķim – Lāčplēša
piemineklim.
Foto: Ivars Veiliņš

Latvijai 90 – ar uguns zīmēm, salūtu
un tautas sadziedāšanos
 Ritma Gaidamoviča

Iededzot svecītes Lielās ielas malās, Hercoga Jēkaba laukumā
un savās mājās, dziedot dziesmas kopā
ar koncerta dalībniekiem un vērojot tradicionālo svētku salūtu,
Jelgava aicina svinēt
Latvijas 90. dzimšanas dienu.
Aģentūra «Kultūra» informē, ka par godu Latvijas lielajai jubilejai Jelgavā notiks
vairāki pasākumi. Tradicionāli
18. novembra vakarā pulksten
17 jelgavnieki aicināti iedegt
svecītes savos pagalmos, pie
iestādēm, uzņēmumiem, mājās, kā arī Lielās ielas malās.
Sveču kompozīcijas «Latvija

uguns zīmēs» Hercoga Jēkaba laukumā, kā katru gadu,
būs sarūpējuši Jelgavas skolu
jaunieši. Šeit ikvienu gaidīs
ne tikai uguns zīmes un lielais ugunskurs, bet arī svētku
koncerts, kurā uzstāsies grupa
«Sākums» un koris «Tik un
tā», kas Latvijas svētkos uz
kopīgu dziedāšanu aicinās arī
visus klātesošos. Bet Jelgavas
skolu jaunieši būs sagatavojuši
lasījumus «Manai Latvijai» un
«Es rakstu prezidentam...».
Paralēli koncertam pulksten
17.30 jelgavnieki aicināti Latvijas 90. gadadienā godināt
Valsts pirmo prezidentu, noliekot ziedus pie Jāņa Čakstes
pieminekļa.
Savukārt pulksten 18 kultūras namā sāksies svētku
koncerts «Tik kopā ar tevi
un Latviju es spēju pasauli

mīlēt!». Koncertā uzstāsies
koris «Zemgale», Jelgavas
Kamerorķestris, Jelgavas Bigbends, solisti Annija Putniņa,
Kristīne Zadovska, Krišjānis
Norvelis, Mārtiņš Zvīgulis.
Koncerta mākslinieciskais
vadītājs – Aigars Meri.
Bet vakarā pulksten 20 visi
aicināti pulcēties uz lielo svētku uguņošanu, ko sarūpējusi
pašvaldība un pilsētas uzņēmēji. Uguņošana norisināsies
no pļavas pretī Jelgavas pilij.
Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics min, ka tā
ilgs aptuveni 15 minūtes.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē, ka svētku laikā gaidāmi
vairāki satiksmes ierobežojumi
– no pulksten 16.45 tiks slēgta
Lielā iela posmā no Akadēmijas līdz Pasta ielai, savukārt
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Valsts svētkus sākam
svinēt 15. novembrī
 Kristīne Langenfelde

Jau šo sestdien, 15.
novembrī, ar Valsts
prezidenta Valda Zatlera rīkotu pieņemšanu
zemgaliešiem Jelgavā
sāksim svinēt Latvijas
90. dzimšanas dienu.
Paralēli virknei dažādu
pasākumu plašākais,
ko varēs apmeklēt ikviens pilsētnieks, būs
karaspēka parāde ar
vairāk nekā 400 dalībniekiem.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta Šurma
informē, ka valsts dzimšanas
dienas pasākumi 15. novembrī
sāksies jau pulksten 12 ar ekumēnisko dievkalpojumu Sv.Annas
katedrālē, kurā aicināti piedalīties
visi interesenti. Savukārt pulksten 13 Valsts prezidents V.Zatlers
un Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš svinīgi noliks ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes pieminekļa, bet uzreiz pēc ziedu nolikšanas sāksies
karaspēka parāde. Tajā piedalīsies
vairāk nekā 400 dalībnieki, kas
pārstāvēs zemessardzi, Valsts
policiju, robežsardzi, jaunsardzi.
Parādes dalībnieki pa Lielo ielu
dosies no J.Čakstes pieminekļa
līdz Dambja ielai. Tāpat parādē
piedalīsies arī Bruņoto spēku
pūtēju orķestris un labvēlīgu
laika apstākļu gadījumā paraugdemonstrējumus sniegs divi Nacionālo bruņoto spēku helikopteri

un transportlidmašīna.
Pēc parādes arī iedzīvotāji un
pilsētas viesi aicināti, godinot
pirmo Valsts prezidentu J.Čaksti,
nolikt ziedus pie pieminekļa.
Savukārt stundu pirms un pēc
parādes Hercoga Jēkaba laukumā Nacionālo bruņoto spēku
Rekrutēšanas un atlases centrs
demonstrēs armijas bruņojumu.
Pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā Valsts prezidents atklās
izstādi «Ainava medaļās un
grafikā» (ieeja ar ielūgumiem),
bet pulksten 17 pilsētas kultūras
namā notiks svētku koncerts
Valsts prezidenta lūgtajiem viesiem. Jelgavnieki šo koncertu
kultūras namā varēs noskatīties
18. novembrī pulksten 18.
Valsts dzimšanas dienas svinīgie pasākumi turpināsies pulksten 18.30 ar V.Zatlera svinīgo
pieņemšanu, uz kuru aicināti
Zemgales reģiona pašvaldību
vadītāji, redzamākie uzņēmēji,
pazīstamākie kultūras un sabiedriskie darbinieki. Svētku
diena noslēgsies pulksten 20.30
pie kultūras nama ar simbolisku
barokālā stila uguņošanu par
godu valsts dibināšanas gadadienai.
Jāpiebilst, ka visas dienas garumā pasākumus tiešraidē būs iespējams vērot arī LTV 1. kanālā.
Jelgavniekiem jāatgādina, ka
šajā dienā jārēķinās ar būtiskiem
satiksmes kustības ierobežojumiem.
Satiksmes ierobežojumu shēmu
skatīt 3. lpp.

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.

18. novembrī pilsētas autobusos
brauksim bez maksas

uguņošanas laikā no pulksten
19.45 slēgta būs Lielā iela
posmā no Kalnciema šosejas
līdz Pasta ielai. Kustība šajos
posmos tiks atjaunota ap pulksten 20.30.
Pēc svētku uguņošanas ikviens aicināts vēl uz mirkli
pakavēties pie pils, jo svinīgi
tiks izgaismota Jelgavas pils
austrumu fasāde. Tas nozīmē,
ka no šīs dienas izgaismota būs
ne tikai pils dienvidu daļa, bet
arī pils no Lielupes puses.
Savukārt vakara gaitā Hercoga Jēkaba laukumā turpināsies svētku koncerts, kurā
uzstāsies Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna, Zigfrīds Muktupāvels, Ira Krauja, Daiga
Petkeviča, Normunds Jakušonoks un Nora Bumbieres fonda
rīkotā konkursa laureāti, kā
arī grupa «Deficīts».

Lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem iespēju piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas svētku pasākumos, Jelgavas dome
jau piekto gadu valsts svētku dienā jelgavniekiem dāvina iespēju visos
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos braukt bez maksas.
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Patriotisms – emocijās,
ne skaļos saukļos
 Sintija Čepanone

«Kad divpadsmitajiem
jautāju, vai viņi ir savas
valsts patrioti, vieni
atbild apstiprinoši, savukārt citi noliedzoši.
Taču, manuprāt, tā ir
tikai poza. Esmu pārliecināta – kad viņiem
būs sava ģimene un
kopā ar bērniem 18.
novembrī aizdegs svecītes, tad būs arī sarunas par Latviju, par tās
dzimšanas dienu. Tieši
tad jau atklāsies viņu
patiesais patriotisms,»
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas vēstures skolotāja Gunita Smiltāne
pārliecināta, ka patriotisms pret savu valsti,
pilsētu, skolu sākas
ģimenē.
Latvijas Republikas pro
klamēšanas gadadiena, valsts
atbrīvošana no Bermonta karaspēka – Lāčplēša diena... Likumsakarīgi, ka tieši novembris ir
laiks, kad par savu valsti ikdienā
aizdomājamies biežāk. Par šiem
Latvijai nozīmīgajiem vēsturiskajiem notikumiem māca skolā,
runā ģimenē, līdz ar to pārdomājam, izvērtējam savu attieksmi
pret Latviju. Šoreiz «Jelgavas
Vēstnesī» – saruna ar vēstures
skolotāju Gunitu Smiltāni par
jauniešu attieksmi pret savu
valsti un pilsētu.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Gunita Smiltāne novembrī ik stundu sāk ar atgādinājumu
par Latvijai nozīmīgajiem datumiem šajā mēnesī. «Taču vienalga būs kāds, kurš to nezinās. Bet
vai tāpēc viņš būs slikts cilvēks vai nebūs savas valsts un pilsētas patriots? Noteikti ne.»
Foto: Ivars Veiliņš

patriotisms vairāk izpaužas sajūtās, nevis patosa pilnos saukļos.
Sirdī.
«Desmitajās klasēs katru vēstures stundu sākam ar kādas
patriotiskas dziesmas pirmā panta nodziedāšanu. Taču ceturtdien (šodien – red.) audzināšanas
stundā notiks visu desmito klašu
sadziedāšanās – viņi paši izteica
šādu vēlēšanos, un sāksim mēs
ar «Div’ dūjiņas gaisā skrēja».
Datumu zināšana nav
Domājot par repertuāru, ierosicilvēka kvalitātes rādītājs
nāju mūsu dziedāšanu noslēgt
«Tuvojoties valsts svētkiem, ar «Nevis slinkojot un pūstot»,
katru stundu
taču skolēni izsāku ar atgādi«Vai Īrijā strā- vēlējās dziesmu
nājumu par 11.
Pērkons,
dājošajiem var «Saule,
novembra, 18.
Daugava». Kāun 21. novembra
pārmest patrio- pēc? Domāju, to
nozīmi pilsētas
sajūtu, emociju,
tisma trūkumu? n o s k a ņ o j u m a
un valsts vēsturē (īpašs veltīko rada šī
Manuprāt, ne. dēļ,
jums korespondziesma,» stāsta
dentiem, kuri
Jā, varbūt viņos skolotāja.
uz ielām uzdod
Līdzīgas
mīt kāds iekšējs emocijas
šos jautājumus
izraiun no atbildēm
aizvainojums, sa arī Latvijas
secina – skolās
valsts himna,
taču esmu pār- skolas himna...
neko nemāca
par Latvijas
noliecināta: ja Lat- G.Smiltāne
vēsturi). Stunvērojusi, ka arī
dās izmantoju
viju piemeklētu mūsdienās ir
dažādas metokuri,
grūti laiki, viņi skolēni,
des, taču ilūzijas
skanot himnai,
vairs neloloju, jo
brauktu atpakaļ uzliek roku uz
esmu pārliecināsirds un skatu
un aizstāvētu pavērš pret kajusies, ka vienmēr būs kāds,
rogu, un var resavu Latviju.»
kurš aizmirsīs,
dzēt, ka tas tiekas noticis šajos
šām ir no sirds.
datumos! Bet vai tāpēc viņš Turklāt vairums arī apzinās, ka,
ir slikts cilvēks? Noteikti ne!» piemēram, izlaidumā nest savas
G.Smiltāne pārliecināta, ka da- skolas karogu ir gods.
tumu zināšana vai nezināšana
Skolotāja neslēpj, ka, gatavonav cilvēka kvalitātes rādītājs. joties valsts svētkiem, jāsaskaras
Viņasprāt, mūsdienu jauniešiem arī ar vairākām problēmām, kas

neviļus likušas aizdomāties par
to, kas tiek vai, gluži pretēji,
netiek darīts, lai veicinātu patriotismu. «Meklēju patriotisko
dziesmu vārdus, izšķirstīju dažas
mūzikas mācību grāmatas – plaši
apraksti par autoriem, viens,
varbūt divi panti no dziesmas,
bet tikai retais zina, ka dziesmai
«Div’ dūjiņas gaisā skrēja» ir
deviņi panti! Vai arī atribūtika,
kas norāda valsts piederību
– sarkanas un baltas sveces var
nopirkt, arī valsts karodziņus
var iegādāties. Bet kur meklēt
sarkanbaltsarkanas lentītes,
piespraudes ar valsts simboliku
vai citas līdzīgas lietas?»

Izmanto iespējas
un atgriežas Latvijā

«Valsts politiskās dzīves negācijas skar ikvienu no mums, tāpēc
vairs «skaļi» stundās nerunāju
par patriotismu. Drīzāk mudinu,
lai jaunieši izmanto iespējas, ko
sniedz dzīve brīvā valstī, lai apgūst valodas, izstrādā zinātniski
pētnieciskos darbus, iesaistās
nevalstiskajās organizācijās,
piedalās dažādos konkursos un
izmanto stipendijas studijām
ārzemēs. Iespējas, kas agrāk bija
liegtas.» Skolotāja ar gandarījumu atzīst, ka jaunieši to izmanto
un labprāt dodas uz ārzemēm
studēt, lai atgrieztos un iegūtās
zināšanas izmantotu savā valstī.
Viņa pieļauj, ka agrāk ne viens
vien pēc skolas beigšanas vēlējās
ātrāk tikt prom no Jelgavas,
studēt Rīgā, taču tagad tas vairs
nav tik aktuāli. «Izvēloties augstskolu, kur studēt, aizvien vairāk
jauniešu ņem vērā draugu, paziņu viedokli par kādu konkrētu
augstskolu. Viņi izvērtē studiju

Vai Latvijas iedzīvotāji ir savas valsts patrioti?

Skaitļi runā

60%

Sevi uzskata par Latvijas patriotiem
Sevi neuzskata par Latvijas patriotiem
Nav domājuši – ir vai nav Latvijas patrioti

21%
19%

Avots: Pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma
veiktais pētījums par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiem

Pilsētnieks vērtē

«Darba gaitas uzsākot Spīdolas ģimnāzijā, redzēju, kā Andris
Tomašūns, Gunārs Kurlovičs
audzināja un veidoja pozitīvu attieksmi pret savu pilsētu, mācīja
būt patriotiem. Viņu iedibinātās
tradīcijas tiek turpinātas. Šodien
mācību priekšmetu skolotāji
sadarbojas ar A.Tomašūnu, organizējot ekskursijas pa mūsu
pilsētas baznīcām (kultūras
vēstures stundās), kā arī dažādos
projektos,» G.Smiltāne norāda,
ka savā ziņā tā taču ir ekskluzīva
iespēja, ko skolēni arī labprāt
izmanto.
«Katru rudeni savus skolēnus
cenšos aizvest ekskursijā uz Jelgavas Zonālo valsts arhīvu, kur
notiek nodarbības par vēstures
avotiem, un jauniešiem tas interesē. Aktīvi sadarbojamies ar
Jelgavas muzeju, gan organizējot
lekcijas, gan piedaloties muzeja rīkotajās konferencēs. Ļoti
skaists pasākums Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiek valsts svētkos
– visām klasēm īpašas stundas,
bet divpadsmitie tiek uzaicināti
uz svinīgo pieņemšanu pie skolas direktores Ilzes Vilkārses,
muzeja direktores Gitas Grases,
piedalās arī īpašs viesis – šogad
tas ir Latvijas institūta direktors
Ojārs Kalniņš,» G.Smiltāne pārliecināta, ka tieši skolas tradīcijas ir tās, kas veicina piederību
skolai, pilsētai, valstij. Kā apliecinājums tam kalpo arī absolventu
nēsātie žetongredzeni ar skolas
simbolu.
Skolotāja neslēpj, ka lokālpatriotisma jomā varētu darīt
vēl vairāk, taču diemžēl laika
trūkums to neļauj.

kvalitāti, nevis faktu, ka jātiek
prom no Jelgavas,» domā skolotāja.
Savukārt aizvien mazāk ir
tādu, kas pašlaik apsver iespēju
pēc vidusskolas doties strādāt uz
ārzemēm – arī tur darba iespējas
samazinās. Uz jautājumu, vai
Īrijā strādājošajiem var pārmest
savas valsts patriotisma trūkumu, G.Smiltāne atbild: «Manuprāt, ne. Neapšaubāmi, viņos
mīt kāds iekšējs aizvainojums
par to, ka bijuši spiesti pamest
Latviju, taču esmu pārliecināta:
ja Latviju piemeklētu grūti laiki,
ja atkal vajadzētu piedalīties ba- «Mans patriotisms
rikādēs, viņi brauktu atpakaļ un ir darbs skolā»
Taujāta, kā pati izprot jēdzieaizstāvētu savu tēvu zemi.»
nu «patriotisms», G.Smiltāne
neslēpj, ka pašlaik, vērojot noPiederība savai pilsētai
Neesmu dzimusi jelgavnie- rises valstī, izjūtas ir krietni
ce, taču, dzīvojot un strādājot mainījušās salīdzinājumā ar tām,
Jelgavā, domāju, ka vairums kādas bija pirms desmit gadiem.
jelgavnieku ir arī savas pilsētas Viņasprāt, notiekošais valstī
patrioti,» tā, taujāta par cieņu neiet kopā ar jēdzienu «tēvzemes
un mīlestību pret Jelgavu, mīlestība»...
«Būs skaista Latvijas pro
teic skolotāja. To apliecina
jelgavnieku aktivitāte pilsētas klamēšanas 90. gadadiena – visi
sakopšanas talkās, iesaistīša- dziedās, dejos, skatīsies salūtu,
nās dažādos atmiņu pasāku- soļos militārās parādēs, teiks
mos. «Arī piedalīšanās Pilsētas svētku uzrunas, bet paralēli
svētku gājienā, lāpu gājienā domās, kādas būs siltuma izmakLāčplēša dienā vai uguns zīmju sas, kura banka būs nākamā,
veidošana valsts svētkos – tā kuru pēc svētkiem atlaidīs no
taču nevienam nav spiesta lieta. darba...» savas izjūtas raksturo
Jaunieši to dara labprāt, un tas vēstures skolotāja.
Viņa neslēpj, ka vienīgais,
šos svētkus padara īpašus,» teic
kas pašlaik spēj iedvesmot, ir
G.Smiltāne.
Patriotisms pret savu pilsētu atcerēties valsts raksturīgākās
neapšaubāmi izpaužas cieņā pret pazīmes. «Nācija, teritorija, bet
savu skolu – Spīdolas ģimnāzijas publiskās pārvaldes vietā es
dibināšana bija patriotisma ide- liktu izcīnītā brīvība gan 1918.
jas caurstrāvota. «Bet vai tādēļ gadā, gan 1991. gadā. Tāpēc nemūsu skolā mācās patriotiskāki braukšu projām no Latvijas un
skolēni nekā citās skolās?» reto- turpināšu strādāt savā skolā,»
teic G.Smiltāne.
riski vaicā skolotāja.

Kādai jābūt
apsaimniekošanas maksai,
lai sakārtotu
māju?
Izolda,
pensionāre:
– Es apzinos,
k a a p s a i mniekošanai
nepieciešami
lieli līdzekļi,
taču es kā
pensionāre
nevaru tam daudz atvēlēt, jo
man ir nepieciešamākas lietas,
piemēram, zāles, bez kurām
nevaru dzīvot.
Dmitrijs
Smirnovs,
strādā policijā:
– Manuprāt,
ja tiešām par
katru dzīvokli
maksātu 15
latus mēnesī,
tas būtu pietiekami, lai māja
nesabruktu. Ja katrs tādu summu mēnesī samaksātu, varētu
nomainīt cauruļvadus, ārdurvis
un vēlāk arī citas lietas.
Jānis,
pensionārs:
– Domāju, ka
summai jābūt
uz pusi lielākai, nekā tā
ir pašlaik. Ja
tagad maksājam aptuveni
15 santīmus par kvadrātmetru,
tad vajadzētu vismaz 30, jo no
summas, ko šobrīd maksājam,
labiekārtošanas darbiem diemžēl
nekas neatliek.
Tamāra,
kasiere:
– Manuprāt,
tā summa,
kas jāmaksā
par apsaimniekošanu,
jārēķina atkarībā no algas
lieluma. Es tam varu atļauties
tikai aptuveni 10 latus mēnesī,
bet zinu, ka ar to nepietiek, lai
nosegtu visus izdevumus un
uzturētu māju.
Renāte,
skolotāja:
– Ņemot vērā
visas izmaksas, šobrīd
maksātā
summa ir
pārāk maza.
Nepateikšu
gan, cik tieši maksājam, bet
ar to nepietiek, lai vēl kaut ko
izdarītu papildus nepieciešamākajām lietām. Mums gan ir paveicies, ka, mājā ienākot firmai,
tā izremontēja kāpņu telpu un
par to no mums nepaņēma ne
santīma.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Ar iedzīvotāju
līdzfinansējumu
sakārto pagalmu
 Anna Afanasjeva

«Pagalmu nevar salīdzināt ar veco – tagad
ietves un piebraucamais ceļš ir gluds un
tīrs un pa to var droši
iet, nebaidoties aizķerties aiz kādas grambas,» tā sakārtoto
Lielās ielas 20. mājas
sētu raksturo nama
iedzīvotāja Meldra.
Pagalms un piebraucamais ceļš sakārtots ar
pašvaldības atbalstu
un dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējumu.
Mājas vecākā Gaļina Skorobogatova uzsver, ka viņai nama
dzīvokļu īpašnieki īpaši nebija
jāmudina vienoties par pagalma
sakārtošanu. Tas bijis tik sliktā
stāvoklī, ka lielo grambu dēļ
apgrūtināta ne vien braukšana
ar auto, bet arī iešana kājām.
«Nevienam nebija šaubu, ka
pagalms jāsakārto nopietni, jo
bedru aizlāpīšana iepriekšējos
gados visas problēmas neatrisināja – pēc laika pagalmā atkal
bija bedres,» apņēmību pamato
mājas vecākā, piebilstot, ka
mājas iedzīvotāji pagalmu gribējuši sakārtot pēc iespējas ātrāk,
lai gada tumšajā laikā izjustu
priekšrocības, ko nodrošina
gluda ietve.
Darbu gaitā uzņēmums «RBC
Trans» no Rīgas noņēma savu
laiku nokalpojušo asfalta slāni, nepieciešamības gadījumā
noraka nederīgo grunti, sakārtoja kanalizācijas aku vāku
līmeņus un gājēju ietvi, kā arī
nomainīja apmales. Jauns as-

falta segums ieklāts gandrīz 800
kvadrātmetru platībā. Kopumā
pagalma sakārtošana izmaksāja
16 839,55 latus, bet dzīvokļu
līdzfinansējuma daļa par savai
mājai piekrītošās teritorijas sakārtošanu, kas iedzīvotāju īpašumā kā domājamā daļa nonākusi
līdz ar dzīvokļa privatizāciju, ir
4670,29 lati. G.Skorobogatova
atzīst, ka piedāvātā summa
dzīvokļu īpašniekiem likusies
pieņemama. Turpmākos divus
gadus atkarībā no dzīvokļa
platības iedzīvotāju maksājumi
mēnesī palielināsies par 7 – 9
latiem.
Tuvākajā laikā pagalmu paredzēts nodot ekspluatācijā. Pirms
tam iedzīvotāji lēmuši, ka būtu
nepieciešams pakonsultēties ar
kādu speciālistu par kvalitātes
niansēm. Nama vīrieši atzinuši,
ka darbi veikti kārtīgi, bet ieklāšanai izvēlēts nevis ietvēm, bet
ielām domātais asfaltbetona segums. Tas ir raupjāks. Iedzīvotāji grib zināt, vai lietus ūdens,
kas nonāk lielajās asfaltbetona
porās, sasalstot jaunajā segumā
neradīs plaisas.
Pašlaik turpinās iekšējā pagalma rekonstrukcija pilsētas
centrā starp Pasta, Raiņa, Driksas un Katoļu ielu. Daudzstāvu
namu pagalmu sakārtošanas
līdzfinansēšanai šogad pašvaldība piešķīrusi 100 000 latu.
Vēl 30 000 latu pašvaldība šim
pašam mērķim piešķīrusi namu
apsaimniekotājam – Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldei.
Līdztekus Lielās ielas 20. mājas
pagalmam no šiem līdzekļiem
ar iedzīvotāju līdzfinansējumu
izbūvēs gājēju ietvi arī pie Atmodas ielas 80. mājas.

«Parex» bankā
dzīve turpinās zem
valsts lietussarga
 Anna Afanasjeva

«Pirmdien pēc pirmajām darba stundām
ažiotāža bija norimusi
un turpinājās ikdienas darbs. Šajā dienā
pat noformēts vairāk
depozītnoguldījumu
nekā vidēji, savukārt
klientu loku papildināja divas juridiskās
personas,» situāciju
«Parex» bankas Jelgavas filiālē raksturo pārvaldnieks Jurijs
Strods.
Pārvaldnieks stāsta, ka pirmdien cilvēki četri no rīta jau
gaidījuši bankas atvēršanu, arī
pirmajās darba stundās bijis
vērojams lielāks apmeklētāju
pieplūdums, bet rinda nav bijusi tik liela kā mēneša vidū, kad
tiek veikts visvairāk norēķinu.
Otrdien un trešdien «Jelgavas
Vēstnesis» pārliecinājās, ka
dzīve «Parex» bankas filiālē
turpinās ierastajā ritmā.
Lielāka naudas izņemšana
bijusi vērojama svētdien norēķinu centrā «Valdeka», kur
uz brīdi izveidojusies rinda un
no Jelgavas filiāles tai papildu
piegādāta skaidra nauda. Arī
pirmdienas pirmajā pusē nauda
vairāk izņemta nekā noguldīta.

«Ažiotāža atstāja savu iespaidu.
Līdzīgi pirms četriem gadiem
cilvēki veikalos pirka sāli, kaut
tas nenozīmēja, ka sāls valstī bija beigusies,» salīdzina
J.Strods. Valdības pieņemto
lēmumu pārņemt bankas kontrolpaketi pārvaldnieks vērtē
kā pašreizējiem apstākļiem
vislabāko, sakot, ka nav nekā
drošāka par nonākšanu zem
valsts lietussarga.
Filiāles darbinieki rēķinājušies, ka sākumā būs jāstrādā intensīvākā režīmā un vairāk jāatbild uz klientu jautājumiem.
Pirmās darba nedēļas dienas
bilance liecinot, ka kopumā
pirmdien noguldīto depozītu
skaits pārsniedz vidējo. Tāpat
klientu skaitu papildinājušas
divas juridiskās personas, apmēram desmit klientiem noformētas «Maxi» algas kartes.
Kā zināms, sestdien valdība
pēc bankas akcionāru lūguma
pārņēma «Parex» bankas akciju kontrolpaketi 51 procenta
apmērā un nodeva to turēšanai
Hipotēku un zemes bankai.
Pēc F inanšu ministrijas
informācijas, valdība apņēmusies garantēt bankas sindicētos kredītus. «Valdības
lēmums nozīmē, ka cilvēku
noguldījumi ir drošībā,» informē FM Komunikāciju departaments.
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Atkal var pārbaudīt
sirds veselību
 Sintija Čepanone

«Pagaidām gan man
sirds kaites, par laimi, nav tik aktuālas,
taču Sirds veselības
kabineta piedāvātās
iespējas noteikti izmantošu. Pārbaudīt
savu sirdi? Tas taču ir
ļoti labi!» teic 71 gadu
vecā Ludmila, ar interesi pētot Sirds veselības kabineta vadītājas
Spodras Kovaļevskas
dotos bukletus par
sirds veselību.
Jau šonedēļ iedzīvotājiem
atkal ir iespēja bez maksas reizi
gadā profilaktiski pārbaudīt
savu sirds veselību, tostarp veikt
auguma un svara mērījumus,
noteikt ķermeņa masas indeksu, holesterīna līmeni, izmērīt
asinsspiedienu, noteikt cukura
līmeni asinīs, kā arī konsultēties
par sirds un asinsvadu slimību
riskiem, uzzināt, kā rūpēties
un saglabāt savu veselību, un
iegūt savas sirds novērtējuma
karti. Šāda iespēja ikvienam ir
Sirds veselības kabinetā, kas
durvis vēris Zemgales veselības
centrā. Kopumā Latvijā ir 20
šādi kabineti.
«Diemžēl valstī pašlaik vairāk tiek runāts par slēgšanu,
nevis atvēršanu, tādēļ jo īpašs
prieks par jaunatvērto Sirds
veselības kabinetu. Tas apliecina, ka valstī tomēr tiek domāts
arī par profilaksi, turklāt šī

Jau pirmajās dienās pēc Sirds veselības kabineta atvēršanas Zemgales veselības centrā
apmeklētāju netrūka – jelgavnieki rindā jau bija pierakstījušies līdz 24. novembrim.
Foto: Ivars Veiliņš
kabineta mērķis atbilst Zem- lielāku uzmanību, tādējādi pie plānošanas nolūkā vizīti iegales veselības centra kopējai ārstiem nokļūs retāk.
priekš jāpiesaka pa tālruni
koncepcijai – iedzīvotājiem
Jāatgādina, ka iespēja ap- 63084004.
nodrošināt pieejamākus pakal- meklēt Sirds veselības kabiSirds veselības kabinets strāpojumus,» svinīgajā kabineta netu ir ikvienam iedzīvotājam, dā katru darbadienu.
atklāšanā norādīja Sabiedrī- kas sasniedzis 18 gadu vecuSirds veselības kabineta akbas veselības centra direktors mu. Lai pārbaudītu savas sirds tualitāti apliecina fakts, ka jau
Uldis Līkops, piebilstot, ka veselību tajā, ārsta nosūtījums krietnu laiku pirms tā atvēršanākotnē šis kabinets neapšau- nav nepieciešams, turklāt šis nas vizīti bija pieteikuši daudzi
bāmi atslogos arī ārstus, jo pakalpojums ir bez maksas. iedzīvotāji, un visi apmeklējuma
pacienti, informēti par sirds Medicīnas māsa S.Kovaļevska laiki jau aizņemti līdz 24. noveselību, tai pievērsīs daudz gan norāda, ka darbadienas vembrim.

Satiksmes ierobežojumi 15. novembrī
Līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas
90. gadadienas svinībām un bruņoto spēku
vienību militāro parādi
Jelgavā 15. novembrī
noteikti būtiski satiksmes kustības ierobežojumi.
15. novembrī satiksmes kustības ierobežojumi noteikti no
pulksten 11 līdz 15.
Pilnībā būs slēgta autotransporta kustība Rīgas ielā no Garozas ielas līdz J.Čakstes bulvārim,
Lielajā ielā no J.Čakstes bulvāra
līdz Pasta ielai, Uzvaras ielā no
Akadēmijas līdz K.Barona ielai,
Stacijas ielā no rotācijas apļa,
Zemgales prospektā, Akadēmijas ielā no Zemgales prospekta
līdz Lielajai ielai, Raiņa ielā
no Pasta ielas līdz J.Čakstes
bulvārim, J.Čakstes bulvārī no
Raiņa līdz Lielajai ielai, Katoļu
un Driksas ielā.
Lai brīdinātu autotransporta
vadītājus par ierobežojumiem,
apbraucamo ceļu norādes būs
izvietotas pie Rīgas–Jelgavas
apvedceļa apļa (Ozolnieki, Brankas), pie nobrauktuves uz Loka
maģistrāli, pie nobrauktuves uz
Garozas ielu, Rīgas ielā pirms
Loka maģistrāles un pirms
Kalnciema ceļa, Kalnciema ceļā
pirms Rīgas ielas, Dobeles šosejā
pirms Atmodas ielas un Lielajā
ielā pirms Pasta ielas.
No pulksten 11 līdz 22 Rīgas
ielā posmā no Loka maģistrāles
līdz Izstādes ielai (ieskaitot),
Lielajā ielā no J.Čakstes bulvāra
līdz Mātera ielai (ieskaitot), kā
arī Rūpniecības ielā posmā no

Mātera līdz Pulkveža O.Kalpaka
ielai (ieskaitot) luksofori strādās
dzeltenajā mirgojošajā režīmā.
Autotransportu būs atļauts
novietot Dobeles ielas abās
pusēs posmā no Uzvaras līdz

Īsi

 SIA «Jelgavas Autobusu
parks» informē, ka pilsētas saPasta ielai.
biedriskais transports 17. un 18.
Savukārt no pulksten 8 līdz 23 novembrī kursēs pēc brīvdienu
būs slēgta K.Barona iela posmā kustību saraksta, bet 22. nono Uzvaras līdz Pasta ielai.
vembrī kursēs kā darba dienās.
Lūgums autovadītājiem ievē- Valsts 90. dzimšanas dienā, 18. novemrot izvietotās ceļa zīmes.
brī, Jelgavas pilsētas nozīmes sabied-

riskajā transportā pasažierus pārvadās
bez maksas. Savukārt reģionālie starppilsētu autobusi kursēs 17. novembrī
pēc sestdienas kustības saraksta, izņemot atsevišķus mikroautobusu reisus,
18. novembrī pēc svētdienas kustības
saraksta, izņemot atsevišķus mikroautobusu reisus, bet 22. novembrī pēc
pirmdienas kustības saraksta, izņemot
atsevišķus mikroautobusu reisus un
maršruta 7353 Jelgava – Augstkalne
reisu pulksten 18 no Jelgavas autoostas, kurš šai dienā nekursēs. Papildus
informācija par autobusiem, kas šajās
dienās nekursēs, pieejama mājas lapā
www.jap.lv.

 19. novembrī pulksten 10
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā viesosies
Tiesībsarga biroja speciālisti.
Semināra laikā Tiesībsarga biroja
juristi bez maksas atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par to, kā un
kur vērsties ar sūdzību, ja pārkāptas
cilvēktiesības. Paredzēts, ka pēc semināra iedzīvotājiem tiks arī sniegtas
bezmaksas juridiskās konsultācijas
par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Interesenti konsultācijām var pieteikties pa tālruni
67686781.

 Apstiprināts Zemgales tūrisma sauklis – «Zemgale prot
pārsteigt». Zemgales reģiona

tūrisma sauklis turpmāk tiks izmantots reģiona mārketinga materiālos
– tūrisma kartēs, informatīvajos
bukletos un citur, lai veidotu un stiprinātu Zemgales reģiona kā tūrisma
galamērķa atpazīstamību.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Ekskursiju cietumā
nepiedāvās

Ceturtdiena, 2008. gada 13. novembris

Miera ielā veiks satiksmes
intensitātes mērījumus
«Mēs dzīvojam Strautnieku
ielas apkaimē, privātmāju sektorā. Netālu ir vasarnīcu rajons
un Miera kapi, kā arī pārtikas
veikals «Oāze». Gar to ved visiem
zināmais ceļš A8, kur atļautais
braukšanas ātrums ir 70 kilometri stundā. No 5. maršruta
autobusa pieturas «Miera kapi»
nokļūšana otrā ceļa pusē ir ļoti
bīstama – jābūt izcili veiklam, lai
to izdarītu. Kāda runa te var būt
par vecu ļaužu un bērnu drošību?! Bērni šajā pieturā kāpj ārā,
atgriežoties no skolas, bet vecāki
cilvēki dodas uz kapiem vai vasarnīcām. Šajā vietā ir bijuši pat gadījumi, kad automašīnas uzbrauc
cilvēkiem,» lūdzot pievērst uzmanību šai problēmai un palīdzēt to

atrisināt, «Jelgavas Vēstnesim»
vēstulē raksta Strautnieku ielas
apkaimes iedzīvotāji. «Uzskatām,
ka atļautais braukšanas ātrums
šajā vietā ir pārāk liels un ar «zebru» nebūtu līdzēts. Varbūt varētu
ierīkot gājēju pāreju ar luksoforu,
lai autovadītājiem būtu mazāk
iespēju to ignorēt,» ierosināts
vēstulē, ko parakstījuši 60 tuvējās
apkaimes iedzīvotāji.
«Jelgavas Vēstnesis» šo iedzīvotāju vēstuli pāradresēja
pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība». Tās speciālisti
devās uz minēto Miera ielas posmu, lai pārliecinātos par vēstulē
minēto situāciju. «Lai šajā Miera
ielas posmā izveidotu gājēju

pāreju ar luksoforu, jāveic transportlīdzekļu un gājēju plūsmas
skaitīšana, kas arī tiks izdarīts.
Pēc datu apkopošanas tiks izvērtēta gājēju pārejas izveidošanas
nepieciešamība, kas saistīta ar
apgaismojuma un gājēju ietves
izbūvi atbilstoši noteiktajiem
Valsts standartiem,» norāda
«Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns. Ja speciālisti
atzīs, ka šajā ielas posmā nepieciešams veikt papildus darbus
satiksmes drošībai, tas tiks arī
darīts. «Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāts skiču projekts,
kuru izskatīs Satiksmes kustības
drošības komisijā,» paskaidro
A.Baļčūns.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ierosinājumus ņems vērā
Jelgavnieks Degaiņa kungs sa- kopš septembra Jelgavā regulāri
gatavojis vairākus priekšlikumus, tiek veikti gaisa piesārņojuma
kā Jelgavu vērst gan iedzīvotājiem, mērījumi Hercoga Jēkaba laugan pilsētas viesiem vēl tīkamāku. kumā, RAF dzīvojamajā masīvā,
Līdztekus citiem ierosinājumiem Aveņciemā un citur. «Pašlaik pēc
viņš piedāvā izdod bukletu «Jelga- veiktajiem mērījumiem noskaidJelgavnieks Lirmuļa kungs «Jelgavas Vēstnesī» vērsās ar kādu priekšlikumu – proti, pēc Pārliel va – senajās atklātnēs un tagad», rots, ka vistīrākais gaiss Jelgavā
upes cietuma slēgšanas ļaut iedzīvotājiem to apmeklēt. «Vai mums, jelgavniekiem, būs iespēja kā arī pilsētas centrā uzstādīt ir RAF dzīvojamajā masīvā Jelgaisa tīrības kontroles staciju.
gavas 6. vidusskolas teritorijā,
doties ekskursijā uz bijušo Pārlielupes cietumu?» viņš jautā.
kur slāpekļa dioksīda saturs
Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis», diemžēl šādas iespējas iedzīvotājiem nebūs. «Neesam
Jelgavas pašvaldības preses sek- vidēji ir tikai 7,84 mikrogrami
iestāde, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumiem. Mums tādām nodarbēm nav laika,» norāda
Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte, gan solot, ka uzreiz pēc Pārlielupes retāre Līga Klismeta norāda, ka kubikmetrā. Savukārt vislielāvisi Degaiņa kunga priekšlikumi kais piesārņojums – vidēji 24,17
cietuma slēgšanas to būs iespēja apmeklēt vienīgi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Jāatgādina, ka saskaņā ar Ieslodzījumu vietu reorganizācijas plānu Pārlielupes cietums tiks ir ņemti vērā un tiks izskatītas ieslēgts līdz šā gada beigām, savukārt ieslodzītie, kuriem nebūs beidzies soda izciešanas termiņš, spējas, kā tos kaut daļēji varētu arī
realizēt. «Jelgavas liktenis ir bijis
tiks pārvietoti uz citiem cietumiem, kas tiek darīts jau pašlaik.
Uz jautājumu, kas notiks ar Pārlielupes cietuma ēkām pēc tam, kad tās paliks tukšas, V.Puķīte sarežģīts, un vēstures pavērsieni
atbild lakoniski: «Pārlielupes cietums ir Tieslietu ministrijas īpašums, tādējādi arī valdība lems, to nav saudzējuši. Pilsēta visvaiFoto: Ivars Veiliņš rāk cieta Otrā pasaules kara laikā,
ko ar to iesākt. Tā vairs nav mana kompetence.»
kad tika iznīcināti vairāk nekā 90
procenti pilsētas apbūves. Gandrīz
pilnībā gāja bojā arī unikālā Jelgavas koka apbūve. Ieteikums par
bukleta izdošanu ir vērā ņemams
un šādas atklātnes būtu intere«Vēlos noskaidrot, kāpēc JelJelgavas Sociālo lietu pārvaldes ir tad, ja cilvēks kontu jau atvēris, santas ne tikai tūristiem, bet arī
gavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne skaidro, ka jo viņam uz to tiek pārskaitīta ikvienam jelgavniekam,» piekrīt
piešķirtos pabalstus nav iespē- šāda prakse Sociālo lietu pārvaldē pensija. Vadītāja min, ka nereti L.Klismeta.
Savukārt, atbildot uz jelgavniejams saņemt skaidrā naudā darbojas jau ilgāku laiku un ik- Latvijas Pastā ir cilvēka pensijas
pārvaldes kasē, bet tas jādara ar viens iedzīvotājs, kam pienākas fonds un, lai nebūtu jāatver jauns ka ierosinājumu pilsētas centrā
Latvijas Pasta norēķinu konta sociālā palīdzība pabalsta veidā, konts, viņi norāda šo, bet neviens izvietot gaisa tīrības kontroles
starpniecību. Jā, mūs mudina tiek aicināts atvērt kontu vai no- netiek mudināts izmantot šīs staciju, viņa atgādina, ka jau
izmantot Latvijas Pasta pakal- rādīt, uz kuru nauda jāpārskaita, iestādes pakalpojumus.
pojumu, uzsverot, ka tur konta jo daudziem tāds jau atvērts, lai
Jelgavā šāda kārtība iedibināta
atvēršana ir bez maksas, taču varētu saņemt, piemēram, pensi- galvenokārt tādēļ, lai mazinātu
neviens nepaskaidro, ka katru ju. Viņa gan stāsta, ka neviens pa- rindas pie pārvaldes kases, iedzīreizi, saņemot noteiktu pabalstu balsta saņēmējs netiek mudināts votājiem ērtāku padarītu naudas
šajā kontā, pasts kā maksu par naudu saņemt ar Latvijas Pasta saņemšanu, jo pārvaldes telpas
pakalpojumu ieturēs vienu latu, starpniecību. «Lūdzot atvērt nav piemērotas tik lielai klientu
ko nedarītu neviena banka! Pie- kontu, Sociālo lietu pārvaldes plūsmai, turklāt tas paaugstina
mēram, ja man pabalsts ir 30 darbinieks klientam sniedz infor- arī pabalsta saņēmēja drošību.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» sākusi
realizēt projektu «Publiskās un privātās partnerības
lati, es saņemu tikai 29, bet cits māciju par visiem nosacījumiem
Taču tas gan nenozīmē, ka
ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā». Tā
varbūt pabalstā saņem tikai pie- dažādās krājiestādēs, lai atvēr- kase Sociālo lietu pārvaldē tiek
galvenais mērķis ir izstrādāt piemērotāko Jelgavas
cus latus, un arī šādā gadījumā tu kontu, bet iedzīvotājs pats likvidēta. «Pašlaik kasē naudu
ceļu un ielu apsaimniekošanas modeli, ieviešot
jāšķiras no lata. Ja pārskaitītu šo var izvēlēties, kurā iestādē viņš var saņemt ārkārtas gadījumos,
publiskās un privātās partnerības principu.
naudas summu uz kādu banku, kontu atvērs, ja viņam tāda vēl piemēram, ja cilvēks piedzīvojis
būtu tikai jāsamaksā par konta nav. Pirms ieviesām šādu praksi, ugunsgrēku, plūdus, tas ir, gadīju«Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas
atvēršanu, bet naudu pēc tam apkopojām ziņas par dažādām mos, kad atbalsts naudas veidā nepilsētu ielu apsaimniekošanā» ir Norvēģijas valdības
varētu izņemt bez maksas,» mek- bankām un arī Latvijas Pastu, lai pieciešams nekavējoties,» skaidro
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts.
lējot atbildes uz jautājumiem, vēlāk informētu iedzīvotājus, un Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.
Tā realizācijas gaitā tiks izstrādāti vairāki ielu tīkla
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās pen- to mūsu darbinieki dara,» tā pārSagatavoja
apsaimniekošanas, rekonstrukcijas un izbūves modeļi,
sionāre Irina.
valdes vadītāja. Cita situācija gan
Ritma Gaidamoviča
kas ietvers publiskās un privātās partnerības ievieša-

mikrogrami slāpekļa dioksīda uz
kubikmetru – Hercoga Jēkaba
laukumā rīta stundās, kad ir
vislielākā autotransporta plūsma,» tā L.Klismeta, piebilstot, ka
Jelgavā gaisa tīrība pašlaik atbilst
normai, jo noteiktā slāpekļa dioksīda koncentrācija ir 200 mikrogrami uz kubikmetru gaisa.
Jāpiebilst, ka katru nedēļu
portāls www.jelgavasvestnesis.lv
publicē mērījumu rādījumus.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Sociālo lietu pārvaldes darbinieki
informē par dažādām krājiestādēm

Izstrādās Jelgavas ielu apsaimniekošanas
modeli pēc PPP principa

nu, un izstrādāts Jelgavas pašvaldībai atbilstošākais.
Tas ilgtermiņā veicinātu publiskā sektora attīstību,
piesaistot privātos finanšu līdzekļus. Tādējādi tiktu
sekmēta pilsētas ceļu un ielu uzturēšana, labiekārtošana un izbūve.
Projekta aktualitāti apliecina fakts, ka ceļu un ielu
uzturēšanai nepieciešamas lielas investīcijas, taču kā
Jelgavas, tā arī citu Latvijas pašvaldību budžetā rast
papildus līdzekļus šim mērķim ir ļoti sarežģīti. Tieši
tādēļ «Pilsētsaimniecība» apgūst Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējumu.
Projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana
Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā» realizācijas
laikā, kas ir divi gadi, paredzētas vairākas aktivitātes,
kas perspektīvā veicinās Jelgavas ielu apsaimniekošanu.
Jau pašlaik aģentūra «Pilsētsaimniecība» publiskās un
privātās partnerības ieviešanas ietvaros izsludinājusi
atklātu konkursu par Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu
inventarizācijas veikšanu, un novembra beigās būs
zināms uzņēmums, kas šo darbu veiks.
Inventarizācija, kas līdztekus citiem darbiem paredz
izstrādāt Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu sarakstu;
apkopot ceļu un ielu elementu virszemes un pazemes
situācijas datus; izveidot ceļu un ielu elementu reģistru,

noteikt vērtību; izveidot elektronisko datu bāzi, «Pilsētsaimniecībai» ļaus gūt izsmeļošu informāciju par Jelgavas pašvaldības ceļiem un ielām un to infrastruktūru
gan virszemē, gan pazemē (lietus ūdens kanalizācijas
tīkliem, caurtekām, luksoforu objektu, apgaismojuma
kabeļiem). Tādējādi tiks rasta iespēja pašvaldībai plānot
perspektīvos rekonstrukcijas darbus un analizēt uzturēšanas izdevumus, kam nākotnē var tikt piesaistīts
publiskās un privātās partnerības modelis.
Projekta turpinājumā tiks izstrādāti ielu apsaimniekošanas, uzturēšanas un izbūves standarti; izvērtētas
piemērotākās ielu seguma apsaimniekošanas metodes
un visbeidzot izstrādāts Jelgavai atbilstošākais publiskās un privātās partnerības modelis.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 368 ielas, to kopgarums ir
263,63 kilometri.
Labāko risinājumu Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu
apsaimniekošanā palīdzēs rast Norvēģijas eksperti.
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
līdzfinansētā projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētu ielu apsaimniekošanā»
kopējās izmaksas ir 400 tūkstoši eiro.
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Pseidoinvalīdu tvarstīšana
raisa diskusijas
 Zane Auziņa

Jau ceturto 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 sodi 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,
kura 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 reižu paši esam braukuši stes bulvārī. Noskaidrojām, ka
garām invalīdu stāvvietām 1989. gada izlaiduma automašīun zobojušies par tiem «inva- na «Opel» pieder Ogres rajona
līdiem», 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 redzama nekā tāda
nav. Bet tas, ka viņš liek mašīnu
invalīdu stāvvietā, ir nesmuki, ļoti
nesmuki.» Sarunas noslēgumā
viņa vien piebilst, ka dienesta
viesnīcā invalīdiem pienākas atlaides – uz tām Mārtiņš pretendējis
neesot. Spriežot pēc dzirdētā, tās
viņam arī nepienāktos.
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Daudzdzīvokļu mājas – dilemma dilemmas galā
 Anna Afanasjeva

Privātmāju īpašniekiem ir pašsaprotami, ka par sava
īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu viņi atbild
paši. Tāda pati situācija ir dzīvokļu īpašniekiem – arī
daudzdzīvokļu māja ir privāts kopīpašums, taču šeit ar
apsaimniekošanu iet kā pa celmiem. Ķeries, pie kura
jautājuma gribi, viena problēma atklāj nākamo.
«Jelgavas Vēstneša» rīkotajā diskusijā par šiem jautājumiem piedalās SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis, SIA «AVT
grupa» projektu vadītājs Kaspars Vītols, Dambja ielas
4. mājas iedzīvotāja Olga Smirnova un Uzvaras ielas
7. mājas vecākā Poļina Minajeva. Apsaimniekošanas
uzņēmuma «Nebruk Jelgava» vadītāja Mirdza Buka
un SIA «Rimidal V» vadītājs Vladimirs Vasjkins uz
diskusiju neieradās.

šo līdzekļu atmaksāšana apsaimniekotājam. Var teikt, ka dzīvokļu
izīrēšanas cena ir faktiskā cena,
kas par apsaimniekošanu būtu
jāmaksā. Par šiem līdzekļiem
mājas tiešām izdotos sakārtot.
Valdītu kārtība kā Vācijā. Ja pie
mums pirms privatizācijas būtu
izdarīts tas pats, kas Vācijā,
problēmu nebūtu. Tur visas mājas nodeva vienam uzņēmumam,
kurš, namus ieķīlājot, saņēma
kredītu namu sakārtošanai. Pēc
tam namus izīrē par atbilstošu
cenu, lai segtu ieguldījumus.
Vācijā ir dzīvokļu īres tirgus, mitekļi nav iedzīvotāju
īpašums. Mūsu valsts izvēlējās citu ceļu, un laiku nevar
pagriezt atpakaļ.
J.V.: Atgriežoties pie Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumprojekta, jāuzsver, ka tajā iekļauta
būtiska lieta – apsaimniekotāja
nomaiņas gadījumā līdzšinējās
saistības jāuzņemas jaunajam
apsaimniekotājam, tās nevar
atstāt iepriekšējam un sākt no
nulles. Tas ir būtiski gadījumos,
kad nama sakārtošanai apsaimniekotājs ņēmis kredītu. Pieredze
liecina, ka ne viens vien domā
pēc ēkas sakārtošanas no apsaimniekotāja
atteikties, jo viņa
loma mazinās. Ir
piemēri, kad tas
tiek nekorekti izmantots. Likumā
un ar to saistītajos normatīvajos
aktos būs fiksēts,
kā slēdzami līgumi, atskaitīšanās
kārtība un citas
nianses.

nācies dzirdēt jautājumu, kad
būs remonts kāpņu telpā. Cilvēki
nesaprot, ka jumts ir svarīgāks
par kāpņu telpu. Arī stāvvadu
stāvoklis un citas būtiskas lietas
diemžēl ir vienaldzīgas. Galvenais
– tas, ko redz ar aci.
Kā apsaimniekošana sokas
jaunajās mājās? Vai tajās jūt
saimnieku attieksmi?
Kaspars Vītols (K.V.): Jaunajos projektos īpašumu pārsvarā
pērk ekonomiski aktīvie cilvēki.
Atšķirība ir. Katram, iegādājoties
dzīvokli, formējām pirkuma līgumu, paralēli slēdzam apsaimniekošanas līgumu. Šie dokumenti
ir arī padomju laikā būvēto māju
dzīvokļu īpašniekiem. Taču, kad
dzīvoklis īpašumā iegūts par
sertifikātiem un reāla nauda nav
maksāta, nevar gribēt, lai tāpat
vien rastos īpašnieka attieksme.
Maksājot reālu naudu, ir citādi.
Par kopīpašumu (piegulošo zemi,
koplietošanas telpām un teritoriju) īpašnieku izpratne sāk «klibot». Piemēram, cilvēks domā, ka
auto stāvlaukumā viņa īpašums ir
konkrētais laukums, kur norādīts
viņa dzīvokļa numurs, bet pārējais pieder kādam citam.
Iedzīvotāji nosaka, kādu vidi
viņi ap sevi grib redzēt. Jaunās
ģimenes, kas pārsvarā iegādājušās dzīvokļus mūsu mājā, grib,
lai apkārt ir tīrs un skaists, lai
pirmajā stāvā novietotos ratiņus
nenozagtu, lai, izejot ārā, būtu
bērnu rotaļu laukums, būtu kur
pastaigāties.
Lai iedzīvotājiem būtu izpratne
par apsaimniekošanu, līgumā
un pielikumā uzskaitīts, kas
par šiem līdzekļiem tiek darīts.
Apsaimniekošanas maksa ir 30
santīmi par kvadrātmetru. Šī
summa aprēķināta pirms 2,5
gadiem – jau jūtam, ka tajā vairs
nevaram iekļauties un «iebraucam» mīnusos.
Mūsu apkopēja katru dienu
uzslauka visas sešas kāpņu telpas un reizi nedēļā izmazgā. Šis
pakalpojums ir kvalitatīvs, cilvēki pie tā pieraduši. Maksājam
minimālo algu, mazāk nevaram,
jo citādi nebūs, kas strādā. No
nākamā gada minimālā alga jāpalielina. Kopsapulcē aktualizējām
jautājumu par maksas paaugstināšanu. Cilvēki nobalsoja pret,
jo, lūk, blakus JNĪP mājās maksa
ir turpat divas reizes mazāka...
Nav skaidrs, kā JNĪP vispār tiek
galā. Protams, atšķirība ir tā, ka
šī uzņēmuma pārziņā ir daudz
vairāk māju.
J.V.: Apsaimniekot dažas mājas
nav izdevīgi. No 20 – 30 mājām
pakalpojums kļūst rentablāks.
Arī JNĪP atšifrē apsaimnieko-

Daudzdzīvokļu māju iedzī- par visiem ar to saistītajiem jauvotāji vairāk gaida no malas, tājumiem. Tie uzskaitīti jau 1995.
trūkst saimnieka sajūtas un gada normatīvajos aktos. Cilvēki
attieksmes. Kā to radīt?
tos nepārzina, joprojām domā,
Juris Vidžis (J.V.): Jāatgrie- piemēram, ka apsaimniekošanas
žas pirmsākumos. Privatizējot maksa jānosaka pašvaldībai. Nē!
dzīvokļus, neviens nepaintere- Tas ir dzīvokļu īpašnieku komsējās, kāds ir mājas tehniskais petencē.
stāvoklis, un nezināja, ko viņš
Jaunajā likumā noteikts arī
īpašumā iegūst. Taču, pat mikseri kādreizējo pašvaldību namu
pērkot, ikviens izlasa vismaz pa- pārvalžu statuss. Tās kā juridismācību. Bet te cilvēki kļuva par kās personas veic gan apsaimīpašniekiem, nezinot, kāda pienā- niekošanas funkcijas, gan būs
kumu gūzma uz
viņiem gulsies
pēc privatizācijas. Valsts Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai bija piešķīrusi līdzekļus, lai
tā iedzīvotājiem
izskaidrotu situāciju. Taču tā
skaidrojumus
vērsa lielākoties
uz dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību
Taču no likuizveidi un namu
ma pieņemšapārvalžu likvidāciju.
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris nas vien īpašA p s a i m n i e - Vidžis: «Nepietiekamā apsaimniekošanas maksa ir viens no ie- nieka attiekkotājiem nekas mesliem, kāpēc mājas ir tādas, kādas tās ir. Lielākajā daļā namu sme nemainīcits neatlika, kā tā ir spēkā no 1999. gada un ir 16 santīmi par kvadrātmetru. sies.
J.V.: Viss ir
mēģināt aizlā- Šajos gados pakalpojumu un preču cenas vairākkārt augušas, bet
pīt robus. Bet maksa palikusi nemainīga. Ar to iespējams tikai eksistēt, nevis atkarīgs no cilvēkiem. Apsaimnopietnie trū- apsaimniekot.»
niekotāju darbu
kumi dzīvokļu
privatizācijas politikā nav paliku- piespiedu pārvaldnieki mājām, ļoti atvieglo māju vecākie, lai gan
ši bez sekām, ar tām saskaramies kuru dzīvokļu īpašnieki nevar šo institūciju dažkārt nomelno.
ik uz soļa.
vienoties par sava nama turpmā- Protams, viņi ir dažādi, arī ar
ko apsaimniekošanu. Piespiedu savām interesēm, tomēr aktīvs
Valsts līmenī tiešām maz pārvaldnieks arī noteiks maksu un atbildīgs mājas vecākais kalpo
darīts saimnieka izpratnes par pakalpojumiem. Izmantojot par saistošo posmu un nogludina
radīšanā. Ar privatizāciju finanšu rīku, īpašniekiem būs attiecības starp īpašniekiem un
atbildība par veco māju prob- jāvienojas un jāpieņem lēmums. apsaimniekotāju, un abām pusēm
Līdz ar dzīvokļu privatizāciju arī daudzdzīvokļu mājas pieder privātīpašniekiem. Ikvienam jāizprot, ka nepietiek ar komforta radīšanu
lēmām novelta uz pavalst- Jelgavā pašlaik aptuvenos ci- tas ir ieguvums.
savā dzīvoklī. Tas ir saistīts ar visu mājas kopējo sistēmu un nevar pastāvēt bez jumta, apkures un ūdensvada caurulēm, kāpņu telPoļina Minajeva (P.M.): Īpašniekiem. Būvniecības, ener- paros 220 mājām ar JNĪP kā
pām un citām sistēmām. Taču daudziem vienas mājas īpašniekiem grūti nonākt pie vienota viedokļa. Vairums gaida, kad iniciatīvu
ģētikas un mājokļu aģentūra apsaimniekotāju noslēgts piln- nieka izpratne vairāk atkarīga
Foto un ilustrācija: Ivars Veiliņš
uzņemsies un visu izdarīs kāds cits. Taču tikmēr dzīvojamā māja var nonākt sabrukšanas stadijā.
(BEMA) kopš laika gala uz varojuma līgums, bet ap 200 tas no iedzīvotāju vecuma. Jo cilvēki
jaunāki, jo labāk viņi saprot. Vesemināriem aicinājusi tikai nav izdarīts.
šanas izmaksas un atskaitās. Ja
Arī jaunajās mājās no pir- algas nepalielina tā, kā agrāk. Bilance liecina, ka pēdējos divos
apsaimniekotājus, lai gan
Lemšanas iespējas apgrūtina cāka gadagājuma ļaudis, kas mājā
to nedarītu, vairs majiem mēnešiem parādās Cilvēks izvēlas, ko maksās un ko gados ieņēmumi ir mazāki par iztieši dzīvokļu īpašniekiem tas, ka ne visi iedzīvotāji ir arī dzī- mīt gadu desneapsaimniekotu. nemaksāšanas problēma. ne. Pagaidām neviens nav bijis devumiem. Pieaug parādi, būtiski
informācija bija visvairāk vokļu īpašnieki. Daļa ir izīrējusi, mitiem, neBet arī jums prob- Esat jautājuši, kāpēc?
spiests aiziet no mājas parādu dēļ, – izdevumi par apsaimniekošanas
vajadzīga. Diez vai iedzīvo- pensionāri, kas visu laiku dzīvo- var pieņemt
lēmas ir līdzīgas.
K.V.: Lielā mērā tas ir cilvēku bet četras lietas esam nodevuši pakalpojumiem – JNĪP administāji zina, ko Jelgavā dara šīs juši, sevi par tādiem uzskata, bet domu, ka tas
Pilsētā ir tā sauk- godaprāts. Ir bijušas pārrunas, tiesai. Citas izejas nav, jo neva- trācijai, teritorijas uzkopšanai,
valsts aģentūras pārstāvji. faktiski dzīvoklis visbiežāk pieder tiešām tagad
tās kooperatīvās sarakste, arī parādu piedzinēji ram bezgalīgi kreditēt. Normālā avārijas un remontdarbiem. IeValsts izvēlējusies ceļu, ka kādam mazbērnam vai citam i r k o p ī p a mājas, kur dzīvokļi piesaistīti, kas apsaimniekotājam gadījumā kreditori pelna, bet dzīvotāji vēl nav dzēsuši parādu
šums un par
visu izskaidros apsaimnie- radiniekam.
savulaik pirkti par rada papildus izdevumus. Jauno apsaimniekotājam šis statuss nes par 2005. gadā nomainītajām
kotājs. Bet tikmēr mājas var
Nepietiekamā apsaimniekoša- to ir jāmaksā.
lielu naudu. Bet projektu attīstītājiem ir kredīt- zaudējumus.
apkures caurulēm.
sabrukt.
nas maksa ir viens no galvenajiem Arī par skaisarī šajās mājās stā- saistības, kas jākārto. Tiklīdz
Tā kā lērums līdzekļu aiziet
J.V.: Vispirms vajadzīgs liku- iemesliem, kāpēc mājas ir tādas, tākas vides
voklis ir tāds pats iedzīvotāju maksājumi kavējas,
Dambja ielas 4. mājas iedzī- avāriju novēršanai, apņēmības
misks pamats. Mūsu simts gudrie kādas tās ir. Lielākajā daļā namu v e i d o š a n u
kā pārējos vecajos nākas viņus par saviem līdzek- votāja uz savas ādas izjutusi, pilna nolēmu vērsties pie dzīvokprāti trīs gadus nevar pieņemt tā ir spēkā no 1999. gada un ir 16 cilvēku sapranamos. Problēmas ļiem kreditēt. Ir cilvēki, kas ir ko nozīmē risināt apsaim- ļu īpašniekiem, lai viņi piekristu
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas santīmi par kvadrātmetru. Šajos šana ir intevisās mājās neatka- pavirši norēķinu kārtošanā. Citi niekošanas jautājumus ar dubultot apsaimniekošanas maklikumu un izmaiņas likumā par gados pakalpojumu un preču resanta. Kad
rīgi no tā, vai tā ir bijuši komandējumā – tiklīdz iedzīvotājiem un apsaimnie- su un varētu izdarīt neatliekamos
dzīvokļa īpašumu, tāpēc gan īpaš- cenas vairākkārt augušas, bet sāc runāt par
jauna, kooperatīva, atgriežas, samaksā. Bet procenti kotāju.
darbus. Atkarībā no platības
niekiem, gan apsaimniekotājiem maksa palikusi nemainīga. Ar n o p i e t n i e m
resora vai kāda cita desmit ir hroniski nemaksātāji.
Olga Smirnova (O.S.): Mājā maksājumi palielinātos par 6
rokas savā ziņā ir sasaistītas.
to iespējams tikai eksistēt, nevis remontiem,
māja, ir vienas un Zīmīgi, ka viņi izsaka lielākās ar 84 dzīvokļiem dzīvoju 33 gadus – 11 latiem uz dzīvokli. Maksas
Jaunajā likumā būs konkrēti apsaimniekot. Jaunajos projek- kas uzlabotu
tās pašas un slēp- pretenzijas. Slikta ir arī otra kopš tās nodošanas ekspluatāci- dubultošana būtiski neuzlabotu
norādītas abu līgumslēdzēju tos, kur iekšējās komunikācijas ir mājas tehnisjas iedzīvotāju iz- galējība, kad miermīlīgu cilvēku jā. Pēdējos divus gadus tajā nav mūsu dzīves apstākļus, tomēr
pušu attiecības – pienākumi un labā stāvoklī, apsaimniekošanas ko stāvokli,
pratnē par īpašumu kaut kas neapmierina, bet viņš mājas vecākā un jūtami pieņe- apturētu tālāku ēkas tehniskā
piemēram,
tiesības. Tāpat skaidri uzrakstīts, maksa ir 30, 40, 50 santīmu.
un tā uzturēšanu. par to nerunā.
mas spēkā problēmas. Pagrabu stāvokļa pasliktināšanos.
ka par visu atbild dzīvokļu īpašZinot māju tehnisko stāvokli, jumta laboNemaksātāju vidū ir arī tādi, pārpildījuši kanalizācijas ūdeņi,
Izrādījās, ka trešā daļa īpašnieki, nevis kāda trešā persona. vai ikvienā būtu nepieciešams šanu, pat no Dambja ielas 4. mājas iedzīvotāja Olga Smirnova: «Atsauksmes Ko p ī p a š u m u n e Cilvēkiem beidzot jāsaprot: viņi ieguldīt simtiem tūkstošu latu. 5. stāva ie- par pievēršanos mājas problēmām ir gan atbalstošas, gan bez- viens īsti nepieņem kas nonākuši finansiālās grū- kas izraisa infekcijas draudus nieku dzīvokļus izīrē, strādā
kā savu.
tībās, dzīve kļūst dārgāka, bet un pasliktina tehnisko stāvokli. ārzemēs vai, labākajā gadījumā,
dzīvo kopīpašumā un kopā jālemj Pašlaik līdz galam nav noregulēta dzīvotājiem cerīgas.»

dzīvo Rīgā. Viņiem nav daļas par
to, kas notiek ar māju. Protams,
bija tādi, kas iniciatīvu atbalstīja,
bet lielākoties visi gaida, kad kāds
visu izdarīs viņu vietā, nesaprot,
ka paši vien tagad esam īpašnieki
un neviens mūsu vietā problēmas
nerisinās. Vērsos pie iedzīvotājiem ar atklātas vēstules starpniecību. Atsauksmes ir līdzīgas – no
atbalstošas līdz bezcerīgai.
Lai iepazītu situāciju, vairākkārt apmeklēju apsaimniekotāju
JNĪP. Tā vietā, lai saņemtu vienkāršus un saprotamus izskaidrojumus, saņēmu norādījumus par
nepieciešamību iepazīties ar pastāvošo likumdošanu un apmeklēt
JNĪP organizētās sapulces. Nezinu, vai tas ir pareizākais, uz ko
norādīt, ja pēc ilgāka laika kāds
iedzīvotājs ir saņēmies un mēģina
ko izdarīt savas mājas labā.

jaunais likums un ko gadus piecus
jau darām, veicam īpašnieku aptauju. Tā ir laba tāpēc, ka sasaukt
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ir
ļoti problemātiski.
Kādēļ par mājas stāvokli
īpašnieki sāk interesēties,
kad situācija kļūst kritiska?
O.S.: Vairs nav iespējams dzīvot, ieejot kāpņu telpā, valda
kanalizācijas smaka. Pagrabā tek
gan ūdensvada, gan kanalizācijas
caurules, un kaut kas ir jādara, jo
mitrums ietekmē arī mājas pamatus. Ar vīru apsveram iespēju
pirkt dzīvokli citur. Daudzus arī šī
kritiskā situācija neinteresē.
J.V.: Steidzami remontējamas ir daudzas mājas, katrai ir
aptuveni noteikts, cik līdzekļu
nepieciešams. Ir divi risinājuma
varianti. Var veidot uzkrājumu,
kas nav racionālākais, jo nav
zināms, kā mainīsies naudas
vērtība un cenas. Izdevīgāk ir
ņemt kredītu un sakārtot māju,
lai nams kaut cik sāktu līdzināties renovētai mājai, un dzīvot
labākos apstākļos. Ikvienas šādas
iniciatīvas gadījumā esam gatavi
sniegt plašāku un detalizētu
informāciju.
K.V.: Daļa neuzskatīs par vajadzīgu maksāt kredītu.
J.V.: Zinām no rūgtās pieredzes
ar 4. līnijas māju.
P.M.: Kopsapulci sasaukt ir
gandrīz neiespējami. Kvoruma
problēmas būtu jārisina likuma ceļā. Piedāvāju kopsapulci

SIA «AVT grupa» projektu vadītājs Kaspars Vītols: «Kad dzīvoklis
īpašumā iegūts par sertifikātiem un reāla nauda nav maksāta, nevar gribēt, lai tāpat vien rastos īpašnieka attieksme. Maksājot reālu
naudu, ir citādi. Par kopīpašumu (piegulošo zemi, koplietošanas
telpām un teritoriju) īpašnieku izpratne sāk «klibot». Apsaimniekošanas maksa mūsu projektā ir 30 santīmi par kvadrātmetru.
Jūtam, ka tajā vairs nevaram iekļauties.»

Vai kādu izeju tomēr rekāpēc tas un tas nav izdarīts.
dzat?
Tagad sapulci sasaucu reizi gadā.
O.S.: Kā parasta vidējā staJautājumus par to, kas būtu vatistiskā daudzdzīvokļu mājas
jadzīgs mājai, apspriežu ar iedzīiedzīvotāja gribu zināt, kāpēc
votājiem, kas kaut ko saprot no
valsts vai pašvaldību līmenī nav
apsaimniekošanas. Tad eju katrā
paredzēts paaugstināt ekspluadzīvoklī ar aptaujas lapu. Tikai
tācijas izdevumus jeb apsaimtā izdodas pieņemt lēmumus par
niekošanas maksu. Tāpat nav
remontdarbiem.
ieinteresētības sadarbībai ar māŠī situācija tuvāko desmit
jas iedzīvotāju iniciatīvas grupu.
gadu laikā diez vai mainīsies, jo
Nesaprotu, kāpēc masu mediji
informācijas par īpašnieku pieneveic izskaidrojošo darbu, kur
nākumiem un tiesībām tiešām
pieredzējuši juristi, ekonomisti
ir par maz. Pat māju vecāko
un apsaimniekošanas firmas
sapulcēs redzu, ka ne visi izprot
izskaidrotu visas nianses, lai
lietas būtību. Pati par daudziem
parastie cilvēki tiktu skaidrībā
jautājumiem ievācu papildpar saviem pienākumiem
informāciju, iedziļinos, no
un tiesībām un izvēlētos
kā veidojas konkrētu darbu
piemērotāko apsaimnieizmaksas.
košanas variantu.
J.V.: Jau minēju, ka liSecinājumi ir īsi: lai
kumprojektā legalizēta dzīmājas nenonāktu avārijas
vokļu īpašnieku aptauja. Par
stāvoklī jau rītdien, ir
kopsapulcēm iekļauts, ka
jārīkojas šodien. Šajā nopirmajā reizē, lai pieņemtu
lūkā cieši jāsadarbojas ar
lēmumu, jābūt vismaz 50
apsaimniekošanas uzņēprocentiem plus vienam
mumu. Mājās no katras
īpašniekam. Atkārtoti sakāpņu telpas iedzīvotāju
sauktajā sapulcē jāpiedalās
izvēlētajiem pārstāvjiem
25 procentiem, par tālāko
jāorganizē iniciatīvas
nekas nav teikts. Rosināgrupa. Jāplāno apsaimjām, ka trešajā sapulcē lēniekošanas budžets tuvāmumu ar balsu vairākukajam laikam un tālākai
mu var pieņemt sanākušie
perspektīvai, jākontrolē
dzīvokļu īpašnieki. Vai šis
katrs ienākumu un izdeierosinājums paliks spēkā,
vumu santīms.
nav zināms.
J.V.: Atbildēšu – to cenK.V.: Kopsapulces apsaimtos darīt, kad bijāt pie
niekotājam ir nervu pārbaumanis, bet jūs uzdevāt
dījums, jo neviens neatnāk
tikai jautājumus un nepaslavēt. Puse ierodas izklausījāties atbildes. Jau
bļaustīties, cits drosmei ieno 1995. gada apsaimniedzer 100 gramu, uz nākamo
košanas maksu nosaka
sapulci vairs neiet, jo jūt, ka
paši dzīvokļu īpašnieki.
ir izblamējies. Kvoruma nav,
Jūsu mājā ir viena kāpņu
telpa, kuras iedzīvotāji Uzvaras ielas 7. mājas vecākā Poļina Minajeva: to esam atrisinājuši, līgumā
izprot risinājuma iespē- «Kad sāc runāt par nopietniem remontiem, kas iekļaujot rosinājumus no
jas un ir gatavi savākt uzlabotu mājas tehnisko stāvokli, piemēram, gaidāmā likuma.
naudu, lai savā daļā sa- jumta labošanu, pat no 5. stāva iedzīvotājiem
Izglītošanas nolūkā
kārtotu komunikācijas. nācies dzirdēt jautājumu, kad būs remonts
Pārējie nevar vienoties. kāpņu telpā. Cilvēki nesaprot, ka jumts ir sva- Rīgā apsaimniekotāji
Piekrītu, ka katrā kāp- rīgāks par kāpņu telpu. Arī stāvvadu stāvoklis izveidojuši savu māņu telpā jābūt iniciatīvas un citas būtiskas lietas diemžēl ir vienaldzīgas. jas lapu, kur ievieto informāciju, lai dzīvokļu
bagātiem cilvēkiem, no Galvenais – tas, ko redz ar aci.»
īpašniekiem būtu prakkuriem izveido mājas
padomi. Tādas ir desmit. Bet sasaukt vismaz reizi gadā, kad tisks priekšstats, piemēram,
vispirms ir jānoslēdz līgums par iepazīstinu ar atskaiti par gadā par remontdarbu tāmēm.
J.V.: Ja apsaimniekotājs sāks
mājas pārvaldīšanu, kurā būtu veiktajiem remontdarbiem un
atrunāti visi apsaimniekošanas, turpmākajiem plāniem. Cilvē- izglītot, uzturēt mājas lapu – kas
norēķinu, sadarbības un citi jau- kiem, kas nenāk, sūtīt ierakstītās par to maksās? Tas jādara dzītājumi. Jaunajās mājās ir vieglāk vēstules. Mūsu mājas pilnva- vokļu īpašniekiem. Tie, kam nav
tajā ziņā, ka paralēli pirkuma rojuma līgumā paredzēts, ka interneta vai kas neprot rīkoties
līgumam slēdz apsaimniekošanas lēmumus pieņemam ar balsu ar datoru, teiks, kam tas vajalīgumu, uzreiz ir vienkāršāk strā- vairākumu. Ja cilvēks neierodas dzīgs. Būs, kas palasīs, bet... Tas
dāt. Jūsu mājai divus pārvaldīša- uz sapulci pēc ierakstītas vēstules darāms pilsētas līmenī neatkarīgi
nas līguma variantus (tagad tie nosūtīšanas, kvoruma procentu no apsaimniekotāja.
K.V.: Izglītot dzīvokļu īpašir izstrādāti citā kvalitātē) esam jāļauj samazināt.
iedevuši, bet rezultāta nav.
Pagaidām rīkojos citādi. Pirms nieku ir valsts pienākums, ir
Sadarbība ar iniciatīvas grupu 2,5 gadiem, kad kļuvu par mājas jāakcentē gan tiesības, gan pienāir racionālāka, saruna – lietišķā- vecāko, bieži aicināju cilvēkus uz kumi. Ar interneta mājas lapām
ka. Kad esam izdiskutējuši un sapulci, uzklausīju, lai izzinātu nepietiek. Savulaik pētīju BEMA
izstrīdējušies, var sasaukt visu situāciju. Secināju, ka jēgas no lapā piedāvāto, bet īsti nesapratu
īpašnieku sapulci vai, kā paredz sapulcēm nav, vairāk bļaustās, mērķi. Bet jāizglīto ir, jo ekono-

miski aktīvajiem cilvēkiem ir
svarīgi, lai visas sistēmas mājā
funkcionētu un būtu kārtība.
Jāizglīto arī tāpēc, lai dzīvokļu
īpašniekam sapulcēs būtu objektīvi argumenti. Lielākajai daļai
pašlaik ir tikai emocijas.
P.M.: Svarīgi, lai tas būtu valsts
līmenī. Ja izglītos apsaimniekotājs, daļa cilvēku to psiholoģiski
uztvers kā rīcību savtīgās interesēs.
Līdztekus dzīvokļu īpašniekiem jāizglītojas arī apsaimniekotājiem. Ir ienākuši
jauni materiāli, risinājumi,
kas jāpārzina gan namdariem, gan santehniķiem. Kā
tas notiek?
J.V.: Valstī aizsākta apsaimniekošanas speciālistu sagatavošana,
viņi būs ar diplomu. Praksē
pabijušo prasmes liecina, ka viņi
nepārzina lietas, ar ko jāsaskaras
ikdienā.
Plašāk runājot – apsaimniekošana nenozīmē remontdarbu
veikšanu, bet organizēšanu. Tā
kā mūsu pakalpojums nav aplikts
ar pievienotās vērtības nodokli,
ar to nodarbojamies. Līdzko tā
nebūtu, apsaimniekotāji neuzturētu sētniekus un santehniķus,
bet izvēlētos specializētu firmu
pakalpojumus, kas konkurētu
savā starpā gan kvalitātes, gan
cenu ziņā. Tagad, lai ekonomētu
dzīvokļu īpašnieku līdzekļus, šo
daļu turam pie sevis, konkurences
nav. Darba pietiek, bet problēmas
ir. Kad līdzekļi ir tik skopi, nevar
panākt, ka darbinieki būtu ieinteresēti censties, lielākoties valda
doma, ka gan jau algu samaksās.
P.M.: JNĪP vairāk uzskatu kā
avārijas, nevis remontdienestu.
Zinot nemaksāšanas problēmu,
labāk darbojas sistēma, kad pēc
vienošanās par kāda remonta
veikšanu noteiktu laiku uzkrājam
tam naudu. Tad cilvēki vairāk
novērtē padarīto.
J.V.: Kādā mājā, kur uzkrājums nebija liels, ar dzīvokļu
īpašniekiem jumta remonta problēmu atrisinājām, vienojoties,
ka viņi trūkstošo summu sedz
mēneša laikā. Tas ir optimāls
termiņš. No līguma noslēgšanas
brīža ar darbu izpildītāju līdz
norēķināšanās brīdim 90 procenti maksājumus bija veikuši.
Ap desmit procentiem īpašnieku,
pensionāriem, devām lielāku norēķinu termiņu. Ja iniciatīva nāk
no pašiem dzīvokļu īpašniekiem
un viņi saprot, ka nu patiešām
jāremontē, ir pavisam cita attieksme un norēķinu disciplīna.
Nekādas īpašas komunikācijas
spējas nav vajadzīgas, saruna ir
konstruktīva.
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Pirmdiena, 17.novembris
LTV 1
7.40 Tautas sadziedâðanâs pie Brîvîbas
pieminekïa. 4.maija svinîbas Rîgâ.*
9.10 «Kirikû un burve». Animâcijas filma.
10.25 «Latvijai – 90». «Tu esi Latvija!»
10.55 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
11.25 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».
11.40 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Deju svçtkiem – 60.*
14.10 P.Rozîtis. «Ceplis».
Latvijas Nacionâlâ teâtra izrâde.
17.00 «Vides fakti».
17.30 «Jauna nedçïa».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Latvijai – 90». «Tu esi Latvija!»
Svçtku koncerts jaunieðiem LNO.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Mana dziesma Latvijai».
22.45 «Gaismas festivâls Staro Rîga».
Dienasgrâmata.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 Èikâgas piecîði. Koncerts Meþaparkâ.
1989.g. Ansamblis Èikâgas piecîði tika
dibinâts 1961. gadâ Èikâgâ, apvienojoties vietçjiem Amerikas latvieðiem.
Sabrûkot komunisma iekârtai, Èikâgas
piecîði beidzot varçja pirmo reizi sniegt
koncertu latvieðiem Latvijâ un vairâkos
koncertos pulcçja ap 180 000 cilvçku.

1.10 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki.
Tautas sadziedâðanâs.*
3.45 «Rîgai – 800». Rîga dzied.*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 39.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. 390.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls. Nîderlande – Krievija.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 39.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 196.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. 4.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 3.sçrija.
21.55 «Çnas zona».
22.25 «Tavs auto».*
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 196.sçrija.
23.40 «Pçdçjâ izeja Bruklinâ». ASV,
Lielbritânijas un Vâcijas kriminâldrâma.
1.20 «Anekdoðu klubs».*
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.00 «Kliforda patieðâm lielâ filma».
ASV animâcijas filma.
8.20 «Skubijs Dû un raganas rçgs».
ASV animâcijas filma.
9.40 «Spota skrçjiens». ASV ìimenes komçdija.
11.30 «Emîla nedarbi».
Rîgas kinostudijas ìimenes komçdija.
13.00 «Bagâtîbu sala».
Vâcijas piedzîvojumu filma.
14.50 «Paralçlâ vçsture». Dokumentâla filma.
15.50 «Maska». ASV komçdija.
17.50 I.Busuïa un grupas Sweetwater koncerts.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 I.Busuïa un grupas Sweetwater koncerts.
Turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Karaliene». Lielbritânijas, Francijas un
Itâlijas biogrâfiska drâma.
22.40 «Miesassargs». ASV melodrâma.
1.10 «Atklâjums». ASV trilleris.
3.30 «Jauniòais». ASV detektîvfilma.
5.30 «Lampûnu ìimenes atvaïinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija.

tv programma
13.30 «Mans lielais, resnais melis».
ASV un Vâcijas komçdija.
15.20 «Varenais Dþo Jangs».
ASV piedzîvojumu filma.
17.35 «Spiegu bçrni». ASV piedzîvojumu filma.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Fantastiskais èetrinieks». ASV un
Vâcijas fantastikas spraiga siþeta filma.
22.30 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.00 «Mana dziesma». G.Freidenfelda 50
darba gadu jubilejas koncerts.
1.45 «Mans lielais, resnais melis».
ASV un Vâcijas komçdija.
3.20 «Spiegu bçrni». ASV piedzîvojumu filma.
4.45 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».

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.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas 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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Otrdiena, 18.novembris
LTV 1
6.50 Jaunieðu koru koncerts. 2003.g.
Dziesmu svçtki Skonto stadionâ.
8.20 «Kas te? Es te!»
8.50 «Tu esi Latvija!»
9.20 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
9.30 18. novembra svçtku dievkalpojums
no Rîgas Doma.
10.45 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
11.00 Ziedu nolikðana pie Brîvîbas pieminekïa.
Tieðraide.
11.30 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
11.35 «Vienaudþi».
11.50 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
12.00 Saeimas svinîgâ sçde. Tieðraide no
Latvijas Nacionâlâ teâtra.
12.35 «Skanoðie gadalaiki». Dokumentâla filma.
13.05 «Apbalvotie». Latvijas Valsts apbalvojumu pasniegðanas svinîgâ ceremonija.
Reportâþa.
13.50 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
14.00 Nacionâlo Bruòoto spçku parâde.
Tieðraide no 11. novembra krastmalas.
14.45 «Seðas zvaigznes zobenâ.
Dziesmas latvieðu strçlniekiem».*
15.30 «Latvija. Nâkamie 90».
Pârraide no Latvijas Nacionâlâ teâtra.
16.25 «Èiþa acîm». Dokumentâla filma.
17.00 Svçtku koncerts.
Tieðraide no Latvijas Nacionâlâ teâtra.
18.30 «Ðodien Latvijâ». Ziòas.
18.45 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
19.00 Svinîgais pasâkums un Latvijas Valsts
prezidenta V.Zatlera uzruna pie Brîvîbas
pieminekïa. Tieðraide.
20.20 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latvijas 90 gadu jubilejai veltîts gaismas
priekðnesums Daugavmalâ. Tieðraide.
21.20 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
21.25 Z.Liepiòð, M.Zâlîte. «Lâèplçsis».
Rokopera. 2008.g.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 48.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
7.35 «Knauíu piedzîvojumi». Animâcijas filma.
9.10 «Emîla nedarbi».
Rîgas kinostudijas ìimenes komçdija.
10.30 «Mâmiòu klubs».
11.05 «Glâbçjkomanda Cepums».
11.45 «Îkstîði». ASV un Lielbritânijas
ìimenes komçdija.

23.30 «Ieklausies, ar tevi runâ...»
I.Ziedonis, R.Tiguls.
23.35 Nakts ziòas.
23.50 G.Mâlers. 8.simfonija.

LTV 7
8.15 «SeMS».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 40.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».

10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 24.sçrija.
11.50 Pekinas olimpiskâs spçles.
BMX finâlsacensîbas.*
14.00 Eiropas meistarsacîkstes
standarta dejâs 2008.
14.55 Eiropas meistarsacîkstes
Latîòamerikas dejâs 2008.
15.50 «Smalkâ dâma». Seriâls. 40.sçrija.
16.35 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 197.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Anekdoðu klubs».
19.30 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.00 «Zilâs asinis». Lielbritânijas komçdija.
21.30 «Pekina 2008. Latvijas stâsts».
Dokumentâla filma.
22.25 Borowa MC – Latgaïu party.
23.55 «Anekdoðu klubs».*
24.00 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 197.sçrija.

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 «Krîzes izgaismojums» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
0.55 «Ârpus likuma» (ar subt.). Seriâls.

Treðdiena, 19.novembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 652.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Tâda ir dzîve».*
10.20 «Neprâta spogulî».*
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16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 56.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 27.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.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. 29.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Atkritçji». ASV un Honkongas
kriminâldrâma.
0.55 «Draugi 7». ASV seriâls. 1.sçrija.
1.25 «Renegâts». ASV seriâls. 80.sçrija.
2.20 «Bezgalîgais ceïojums». ASV drâma.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.sçrija.

LNT

TV3

7.10 «Tvîtija lidojums». ASV animâcijas filma.
8.30 «Sveiks, Skubij Dû!»
ASV animâcijas filma.
10.00 «Trîs musketieri». Latvijas, Dânijas un
Lielbritânijas animâcijas filma.
11.30 «Ceplis». Rîgas kinostudijas drâma.
13.30 «Bagâtîbu sala».
Vâcijas piedzîvojumu filma. 2.sçrija.
15.35 «Rîgas sargi». Filma par filmu.
16.35 «Pçrku jûsu vîru». Latvijas komçdija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 Grupas Cosmos koncerts.
20.00 LNT ziòas.
20.35 Sporta un laika ziòas.
20.45 LNT ziòu Top 10 speciâlizlaidums 10
lietas, ar ko mçs lepojamies par Latviju.
21.00 Svçtku salûts. Tieðraide.
21.15 LNT ziòu Top 10 speciâlizlaidums
10 lietas, ar ko mçs lepojamies par
Latviju. Turpinâjums.
22.00 «Rûgtais vîns». Latvijas melodrâma.
23.45 «Sensâcija». Lielbritânijas un
ASV detektîvkomçdija.
1.40 «Divas nedçïas, lai iemîlçtos».
ASV un Austrâlijas romantiska komçdija.
3.30 «Karaliene». Lielbritânijas, Francijas un
Itâlijas biogrâfiska drâma.
5.10 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 50.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 252.sçrija.
9.00 «Aklais randiòð». ASV komçdija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12». Seriâls.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 56.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51. un 52.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 101. un 102.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 124.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
22.20 «Mongolis» (ar subt.). Krievijas, Vâcijas
un Kazahstânas biogrâfiska drâma.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 56.sçrija.
1.35 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.30 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 101. un 102.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 49.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Knauíi Parîzç».
Vâcijas un ASV animâcijas filma.
9.40 «Sprîdîtis». Latvijas pasaku filma.

10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «Ielas garumâ».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
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. 42.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Mâjiòa». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Latvijai – 90!» «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 652.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4902.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 386.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Nezûdîba». Dokumentâla filma.
0.05 «Zaïais îpaðums».*
0.20 «100 g kultûras».*

LTV7

11.30 «Misters Bîns».
ASV un Lielbritânijas komçdija.
13.20 «Dâvana vientuïai sievietei».
Rîgas kinostudijas detektîvkomçdija.
14.45 «Latvijas lepnums 2007». Raidîjums.
17.20 «Spiegu bçrni 2». ASV piedzîvojumu filma.
19.20 «Bez tabu».
19.50 TV3 svçtku ziòas. Latvijas Valsts
prezidenta V.Zatlera svçtku uzruna pie
Brîvîbas pieminekïa.
20.40 «Nacionâlie dârgumi».
ASV piedzîvojumu filma.
21.00 18. novembra svçtku salûts.
Tieðraide no 11. Novembra krastmalas.
21.15 «Nacionâlie dârgumi».
Filmas turpinâjums.
22.50 Èikâgas piecîði – Kad Latvijai bij’ 90.
Koncerts hallç Arçna Rîga.
0.45 «Misters Bîns».
ASV un Lielbritânijas komçdija.
2.25 «Spiegu bçrni 2».
ASV piedzîvojumu filma.
4.10 «Svçtais Ralfs». Kanâdas komçdija.

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 41.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. 391.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Pusfinâls. Vâcija – Turcija.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 41.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 198.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. 15.sçrija
21.00 «Siseòu mâkoòi». ASV trilleris.
22.30 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.00 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 198.sçrija.
23.45 «Anekdoðu klubs».*
23.50 «112 hronika».*

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «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.
15.30 «Tâda ir mîlestîba» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
16.35 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «XX gadsimta kari Latvijâ» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Misters Bîns». Animâcijas filma.
9.05 «Viktorija». Seriâls. 56.sçrija.
10.05 «Mîla Bermudâs».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 154.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda.
«Skubijs Dû un Pinkainais».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.45 «Dþonijs Bravo 4». ASV animâcijas
seriâls. 13.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.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 20.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 653.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4902.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 386.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas balsis pasaulç». M.Kovaïevska.
14.35 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».*

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Varavîksne». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Titoms». Animâciajs seriâls. 4.sçrija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 653.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4903.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 387.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Dzimðanas diena». Dokumentâla filma.
23.50 «Manas tiesîbas».*
0.05 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 42.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. 392.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Pusfinâls. Krievija – Spânija.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 42.sçrija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 199.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Kad darbs ceïo».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Dolmens». Daudzsçriju trilleris. 4.sçrija.

22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 199.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. 13.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 57.sçrija.
10.05 «Mîlas negaiss». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 29.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 155.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 57.sçrija.
16.40 «Kaislîbas».
Meksikas seriâls. 28.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47.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. 30.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 8.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
23.05 «Atriebîba» (ar subt.). Krievijas fantâzijas
kriminâldrâma. 2006.g.
1.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
2.10 «Atkritçji». ASV un Honkongas
kriminâldrâma.
4.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 51.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.

tv programma
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8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 253.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 41.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 124.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 34.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 20.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 57.sçrija.

14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53. un 54.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 103. un 104.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 125.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Pastaiga dþungïos». ASV trilleris.
23.30 «ASV prezidenta vçlçðanu aizkulises».
Dokumentâla filma.
0.10 «Medikopters». Seriâls. 57.sçrija.
1.10 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 103. un 104.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.10 «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.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Piektdiena, 21.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 654.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4903.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 387.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudçjums. 5. un 6.sçrija.
14.00 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».*
14.15 J.Mediòð. Serenâde.*
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 Kopâ (ar surdotulkojumu).*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
15.40 «Fantadroms. Kakao».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 654.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4904.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».

21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 3.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 43.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. 393.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Finâls.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 43.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 200.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. 26.sçrija
21.00 «Uguns eòìelis».
Francijas kriminâldrâma. 1.sçrija.
22.45 «Zveja» (krievu val.).
23.15 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.45 «24 stundas 4». ASV seriâls. 12.sçrija.
0.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 200.sçrija.
1.15 «Bikini meitenes». 30.sçrija.
1.45 «Anekdoðu klubs».*
1.50 «112 hronika».*
2.00 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 14.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 58.sçrija.
10.05 «Izvçle Maurîciju salâs».
Vâcijas melodrama. 2002.g.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 30.sçrija.

14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 156.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 58.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 29.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.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.
22.30 «Absolûtâ vçtra». ASV katastrofu filma.
1.10 «Kompânijâ». ASV detektîvfilma.
3.10 «Nozieguma rçbuss». ASV kriminâldrâma.
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 52.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 254.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 42.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 125.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 35.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 21.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 58.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55. un 56.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 105. un 106.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.

18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 126.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 12.raidîjums.
21.20 «Pollija ir klât». ASV komçdija.
23.15 «Comedy club» (ar subt.).
0.15 «Anarhistu dienasgrâmata».
Vâcijas komçdija.
2.20 «Medikopters». Seriâls. 58.sçrija.
3.15 «Mîlestîbu vai naudu?»
4.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 105. un 106.sçrija.

15.10 «Kad darbs ceïo».
Francijas dokumentâla filma.
16.05 «Tavs auto».
16.35 «Lai dzîvo bumba!» Francijas drâma.
18.10 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 6.sçrija.
18.40 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 4.sçrija.
20.15 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.45 «Strana.LV» (krievu val.).
21.15 «Kad sieviete raud» (ar subt.).
Ukrainas melodrâma.
23.05 «Bikini meitenes». 31.sçrija.
23.35 «Seksa faili». Baudu pilsçta.
0.55 «NBA spçïu apskats».*

TV5

6.05 «Benija Hila ðovs». 2.sçrija.
6.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.45 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
8.00 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
32.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 115.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Blçþi». ASV komçdija.
12.20 «Ko vçlas meitene».
ASV piedzîvojumu komçdija.
14.20 «Latvijas zelta talanti».* TV ðovs.
16.15 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija.
18.00 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 106.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis».
21.10 «Cîòas klubs». Cîòa par Latvijas
stiprâkâs dziesmas titulu.

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.
13.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas 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 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîva vakara programma.
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Hruðèovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
22.55 «Sargiet sievietes!» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.10 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Sestdiena, 22.novembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 386. un 387.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 «Leìendas un îstenîba. Kinozvaigznes. Þaks Dorfmans». Francijas
dokumentâla filma.
13.00 LNSO sezonas atklâðanas koncerts. L.van
Bçthovena 4.klavierkoncerts
un G.Mâlera 1.simfonija.
14.40 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 13.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!»*
16.15 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Igo.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Dillî Dallî Saules dârzâ».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 7.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Krodziòâ pie Paula».
22.45 Nakts ziòas.
22.50 «Nana». Francijas drâma. 1.sçrija.
0.20 Ð.Aznavûra 80 gadu jubilejas koncerts.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs».
«Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*

12.15 «Pekina 2008. Latvijas stâsts».
Dokumentâla filma.
13.10 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.40 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.10 «Dabas taka».
14.40 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

22.30 «Dþejs un Klusais Bobs». ASV komçdija.
0.35 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis».
ASV fantâzijas piedzîvojumu komçdija.
2.25 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 6.sçrija.
4.15 «Lampûnu ìimenes
Ziemassvçtku brîvdienas 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.
5.40 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 53.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Lielie mazie noslçpumi».
ASV ìimenes komçdija.
12.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
12.55 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.55 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
16.10 «Pollija ir klât». ASV komçdija.
18.05 «Beverlihilsas nindzja».
ASV piedzîvojumu komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Brâlis Lâcis».
ASV animâcijas filma ìimenei.
22.35 «Es, es un atkal es».
Francijas un Austrâlijas komçdija.
0.35 «Dîvainâs apmâtîbas: Egomânija».
Dokumentâla filma.
1.30 «Comedy club» (ar subt.).
2.25 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 54.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
Latvijas humora raidîjums.
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 «Beslana» (ar subt.). Krievijas
dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Hruðèovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
21.00 «Tikðanâs vietu mainît nedrîkst»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
22.15 «Es jums vairs neticu» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.50 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

9
Svçtdiena, 23.novembris
LTV 1
7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!» «Izmeklçðana».
Lupes istabâ ir noticis noziegums.
Lupe, nespçdama samierinâties ar
domu, ka kâds ir sabojâjis viòas
dzîvesvietu, apvaino visus puiðus.
Kad izrâdâs, ka neviens to tomçr nav
darîjis, sâkas izmeklçðana, lai noskaidrotu, kurð ir vainîgais. Kas noticis Lupes
istabâ? Kâ atrast vainîgo?
9.30 «Latvija. Nâkamie 90».
Pârraide no Latvijas Nacionâlâ teâtra.*
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Krodziòâ pie Paula».*
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 «Klçts». Folkloras programma.
17.00 Latvijai – 90. «Vienaudþi». Antoòina
Klimovièa Rîgâ. Dzimusi un augusi
Latgalç, Balvu rajonâ, te arî no mâtes
mantojusi mîlestîbu uz dziesmâm un
izpratni par reliìiju. Tagad viòa dzîvo
Rîgâ pie sava mazdçla. Un to, ka
Antoòina savos bçrnos un mazbçrnos
pratusi ieaudzinât mîlestîbu, nevar
nepamanît. Jâ, un mazmazdçls stâsta,
ka viòð ar savu vecvecmâmiòu ðad tad
vçl mçdzot uzspçlçt futbolu.
17.30 «Latvijas teâtru vçsture». Valmieras
teâtris. Astoòas sçrijas par Valmieras
teâtra dzîvi gandrîz gadsimta garumâ.
Katra sçrija aptvers teâtra desmitgadi.
Par notikumiem, radoðâm veiksmçm
un problçmâm stâstîs aculiecinieki
– teâtra aktieri un reþisori. To vizuâli
papildinâs foto, kino un TV arhîva
materiâli
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Kronvalda bulvâris.
19.00 «Province».
19.30 «Ìimenes svçtki». Seriâls. 1.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Spçlmaòu nakts.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Projekts Cilvçks».
0.05 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 9.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Arguments».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
13.45 «Tavs auto».*
14.15 «www.olimpiade.lv».*
14.45 Hard Fi koncerts Londonâ.

15.15 «Jaglavaks. Termîtu karalis». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g. Kamerûnas
ziemeïos dzîvo mofusu cilts, kura uztur
unikâlas attiecîbas ar insektiem Bet,
kad termîtu uzbrukums draud iznîcinât
graudus, mufusiem ir tikai viena izeja
– vçrsties pie termîtu karaïa Jaglavaka.
Lai to izdarîtu, jâzina îstie vârdi…Balva par labâko dabas dokumentâlo filmu
TV filmu festivâlâ Ðanhajâ.
16.10 «Nâkotnes parks».*
16.40 «Kad sieviete raud» (ar subt.).
Ukrainas melodrâma.
18.15 «Degunradþi». Dokumentâla filma.
Degunradþu izplatîbas areâls – Kenija,
Uganda, Tanzânija, Zimbabve, Zambija
Âfrikâ. Pçtnieki no helikoptera vçro
vietas, kur mît lielie, neveiklie zâlçdâji.
Spçks un masa ðos milþus neglâbj no
bojâejas – par to nâkas pârliecinâties,
atrodot daudzos degunradþu
skeletus. No seniem laikiem cilvçks
ir degunradþu ienaidnieks, kurð
tos nogalina, lai iegûtu ilkòus, tos
izmanto daudz un daþâdiem nolûkiem.
Tâpat kâ ziloòiem nâkas maksât par
cilvçku iekârotajiem ilkòiem. Filmâ
– speciâlistu komentâri par ðîs
dzîvnieku sugas dzîvi un izdzîvoðanas
problçmâm.
19.10 «Meþonîgais skrçjiens».
19.40 «180 dienâs apkârt zemeslodei».

20.10 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 10.sçrija.
20.55 «Savs èoms».
Norvçìijas romantiska komçdija.
22.40 «Krçjums... saldais».
23.10 «TV motors».*
23.40 «NBA apskats».*
0.10 «Bikini meitenes». 32.sçrija.

LNT
6.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 27.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 116.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Ouðena banda». ASV kriminâlkomçdija.

12.55 «Atlantas karalis Kongs».
Animâcijas filma.
14.15 «Amulets 8». ASV seriâls. 19.sçrija.
15.15 Dþ.Èana filmas. «Lielâs ielu cîòas».
Honkongas un ASV spraiga siþeta
piedzîvojumu komçdija. 1980.g. Èikâga,
1930. gadi. Dþimijs negrib pieïaut,
ka mafijas boss pievâc sev viòa tçva
restorânu. Puiða izveicîbas iespaidots,
mafijas boss piedâvâ viòam darbu.
Taèu Dþimijs labâk cînâs nevis viòa
vârdâ, bet gan austrumu cîòu turnîrâ.
Par spîti mafijai, par spîti tçvam, par
spîti visai ievçrojamiem pretiniekiem…
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 12.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 107.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».
ASV ðausmu seriâls. 6.sçrija.
23.20 «Laipni lûgti Kolinvudâ».
ASV un Vâcijas kriminâlkomçdija.
1.10 «Dþejs un Klusais Bobs». ASV komçdija.
3.10 «Lielâs ielu cîòas». Honkongas un ASV
spraiga siþeta piedzîvojumu komçdija.
5.05 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 12.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 55.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 23.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «K-9. Privâtdetektîvs».
ASV detektîvkomçdija.
13.05 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
13.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 9.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 202.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»*
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». *
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
18.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 11.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Sadursme». ASV un Vâcijas drâma.
0.55 «Burbulis». ASV kriminâldrâma. 2005.g.
2.15 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 56.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: 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 brîvdienas»
(ar subt.). Krievijas filma bçrniem.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
Nedçïas kopsavilkums.
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.
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Līdz medaļām pietrūka
pavisam nedaudz
 Jānis Kovaļevskis

Pagājušajā sestdienā,
8. novembrī, ar uzvaru
2:0 pār turnīra pastarīšiem FK «Abuls» mūsu
futbola klubs noslēdza 1. līgas turnīru,
izcīnot ceturto vietu
piecpadsmit komandu
konkurencē.
Lai gan ceturtā vieta ir FK
«Jelgava» labākais sasniegums
pēdējos gados, kopumā sezonas
noslēgums sagādāja zināmu
vilšanos, jo līdz pat priekšpēdējai turnīra kārtai, kurā mūsu
futbolisti ar rezultātu 2:1 piekāpās Ilūkstes «Zibens/Zemessardzes» komandai, pretendējām
uz godalgām. Tomēr, objektīvi
izvērtējot mūsu komandas materiāltehnisko nodrošinājumu
un citus ar kluba darbību saistītos jautājumus, arī ceturtā vieta
vērtējama kā panākums. Pēc
pēdējās spēles komandas kapteinis Viktors Rezjapkins atzina,
ka, tāpat kā pagājušajā sezonā
(5. vieta), arī šajā neizdevās
sezonas noslēgums. «Lielā mērā
tas saistīts ar neatbilstošajiem
treniņu apstākļiem, jo, kamēr
jaunais stadions vēl tikai top,
futbolistiem nav piemērotas treniņbāzes. Tieši sezonas beigās
tas kļūst īpaši aktuāli, jo neviens
laukums pilsētā nav aprīkots ar

Arī pēdējā sezonas spēlē ar vārtu guvumu izcēlās Viktors Rezjapkins, kurš šosezon bija labākais FK «Jelgava» rindās ar 18
Foto: Ivars Veiliņš
gūtiem vārtiem.
atbilstošu mākslīgo apgaismojumu,» tā V.Rezjapkins.
Arī FK «Jelgava» galvenais
treneris Dainis Kazakēvičs pauž
vilšanos par sezonas noslēgumu,
tomēr atzīst, ka komanda šobrīd ne tuvu nav gatava startēt
virslīgas turnīrā, turklāt pirms
augstāku mērķu izvirzīšanas
jāsakārto kluba iekšējā saimniecība. Tieši kluba menedžments
pēdējos gados bijis lielākais
klupšanas akmens, jo papildus
resursus pašvaldības dotācijai tā
arī nav izdevies piesaistīt.
Runājot par nākotni,
D.Kazakēvičs ir visai optimistisks, jo lielākā daļa spēlētāju ir
izteikuši gatavību arī nākamajā
sezonā pārstāvēt FK «Jelgava».

Turklāt briestot arī izmaiņas
kluba valdē, kuru iecerēts paplašināt, aktivizējot darbu ar
potenciālajiem atbalstītājiem
un līdzjutējiem. «Ja izdosies sakārtot kluba saimnieciskos jautājumus, jau nākamajā sezonā
izvirzīsim mērķi iekļūt virslīgā,»
turpina D.Kazakēvičs.
Runājot par sastāva komplektāciju, treneris atzīst, ka
šosezon komandā visvairāk
pietrūka stabilu spēlētāju malējo aizsargu pozīcijās. «Tāpat
noteikti pastiprinājums būtu
nepieciešams uzbrukuma līnijā, jo vienīgais uzbrucējs, kurš
daudzmaz stabili nospēlēja visu
sezonu, bija Kārlis Kinderēvičs,
kuru uzskatu par perspektī-

vāko spēlētāju komandā. Viņš
gan diskvalifikācijas dēļ mums
nevarēja palīdzēt pēdējās trīs
spēlēs, arī tas atstāja iespaidu
uz komandas sniegumu. Priecē,
ka šosezon sevi labi apliecinājuši
arī vairāki jaunie spēlētāji, tostarp vārtsargs Nauris Smaļķis,
uzbrucējs Aldis Trukšāns un
pussargs Antons Kašins, kuri
nākamajā sezonā komandā
varētu ieņemt jau nozīmīgāku lomu,» secina treneris. Kā
labākos spēlētājus aizvadītajā
sezonā treneris min centra
aizsargus Vitāliju Lapkovski
un Oļegu Ivaņicu, kā arī uzteic
komandas labāko vārtu guvēju
un spēles diriģentu laukuma
vidusdaļā V.Rezjapkinu.
Īstas skaidrības par to, kāds
nākamajā sezonā varētu izskatīties 1. līgas turnīrs, gan nav,
jo izskanējuši arī viedokļi par
iespējamām izmaiņām izspēles kārtībā, sadalot komandas
Austrumu un Rietumu zonās,
lai samazinātu ceļa izdevumus.
Jelgavniekiem gan tas īpaši dzīvi neatvieglos, jo tāpat nāksies
mērot ceļu uz vienu vai otru
Latvijas malu. Tomēr, ņemot
vērā, ka jau 2009. gada rudenī
labvēlīgas notikumu attīstības
gadījumā varētu būt gatavs arī
jaunais pilsētas stadions, labākā
dāvana futbola līdzjutējiem būtu
komandas kvalificēšanās virslīgai jau nākamajā gadā.

PAR JELGAVAS UN BAUSKAS PAŠVALDĪBU KOPĪGĀS
AĢENTŪRAS «ZEMGALES EKO» MAKSAS PAR PUBLISKĀ
PAKALPOJUMA – SADZĪVES ATKRITUMU PIRMSAPGLABĀŠANAS APSTRĀDE UN APGLABĀŠANA SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONĀ «BRAKŠĶI» – APSTIPRINĀŠANU
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 14. punkta
g apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 25. panta otro un trešo daļu,
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma 8. panta trešo
daļu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu «Zemgales reģiona
sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā», Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras «Zemgales EKO» nolikuma 8.3. punktu
Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras «Zemgales EKO» publisko pakalpojumu: sadzīves atkritumu pirms
apglabāšanas apstrāde un apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā
«Brakšķi» – Ls 3,34 (trīs lati 34 santīmi) ar PVN par vienu kubikmetru
vai Ls 10,02 (desmit lati 2 santīmi) ar PVN par vienu tonnu sadzīves
atkritumu.
2. Maksa par publisko pakalpojumu stājas spēkā nākamajā dienā pēc
lēmuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Lasi arī
internetā –
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latvijai – 90
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Atklāj savu Jelgavu!
«Iededzies par Latviju»
– tas skan kā aicinājums, izgaismojot Latvijas tiltus, vienojoties
kopīgā talkā un gaidot
mūsu valsts 90. dzimšanas dienu. «Jelgavas
Vēstnesis» arī aicina
– iedegsimies par savu
pilsētu! Nu jau devto
nedēļu vēsturiskās fotogrāfijās piedāvājam
iepazīt Jelgavu: kā tā
augusi, mainījusies, attīstījusies 90 gadu laikā.
Šoreiz devītais vēsturiskais posms – no 1998.
līdz 2008. gadam.

2004. gadā Jelgavā uzstāda rekordu – Piena svētku laikā tiek
izcepta garākā maize: 25 metri.

2004. gada 1. maijs – Latvija un Jelgava svin iestāšanos Eiropas
Savienībā.
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis tiek pie jumta.

Šis būs jau ceturtais gads, kad
Jelgavā lielā Ziemassvētku
egle top no vairākiem desmitiem mazu eglīšu – metāla
konstrukciju 2005. gadā pašvaldībai dāvināja mūsu sadraudzības pilsēta Baltkrievijā
Baranoviči.

Pirms pieminekli izveidot akmenī, mākslinieks to atveido ģipsī.
Tāds, lūk, izskatījās tēlnieces
Artas Dumpes veidotais Jāņa
Čakstes piemineklis ģipsī.
Zirgi pašā pilsētas centrā?! Jā,
nu jau vairāk nekā gadu tā ir
realitāte – pērn septembrī Pils
salas dabas liegumā savas mājas atrada 16 savvaļas zirgi no
Nīderlandes.

9. septembrī savu dzimšanas dienu svin 52. Jelgavas zemessardzes bataljons. Tam par godu jau deviņdesmito gadu beigās
zemessargi pilsētā rīkoja militāru parādi.

Šie modeļi tā arī palikuši tikai «uz papīra» – pirms RAF rūpnīcas
likvidēšanas 1998. gadā tika izstrādāti jauni mikroautobusu
Tā, lūk, ar pūtēju skaņām svinīgi tiek atzīmēta «kurjatņiku»
modeļi, kas dienas gaismu tā arī neieraudzīja.
nojaukšana pilsētas centrā un jaunā tirdzniecības centra būvniecības uzsākšana.
Diez, cik daudz pilsētu var
lepoties ar to, ka vienā gadā
savās mājās uzņēmušas divus
pasaules čempionātus. Jā,
stājhokeju droši vien atceras
daudzi, bet vai atminamies,
ka 2006. gada oktobrī Jelgavā
notika SKDUN pasaules čempionāts karatē, kur piedalījās
sportisti no 25 valstīm?

2005. gadā Jelgavā tiek atklāta
vācu koncerna AKG automobiļu dzesēšanas iekārtu rūpnīca.
Tās produkciju pērk tādi pazīstami zīmoli kā «Porsche»,
«Ferrari», «Bentley», «Volvo»,
«DaimlerChrysler» un citi.

Zīmīgākie notikumi Jelgavā no 1998. līdz 2008. gadam
Izcilā skatuves māksliniece Elza Radziņa bija pirmā, kurai 1998.
2004. gadā vēl tikai būvlau- gada 18. novembrī Jelgavas dome pasniedza pilsētas augstāko
kums, bet jau pēc gada šajā apbalvojumu «Goda zīme». Jelgava vienmēr ir mīlējusi savu
vietā tiek atklāta Jelgavas Spor- izcilo skatuves karalieni – kā pierādījums tam ir arī Meža kapos
ta halle.
uzslietais piemineklis Elzai Radziņai.

2006. gada maijā ne tikai Rīga
izdzīvo hokeja drudzi, bet arī
Jelgava – kamēr galvaspilsētā
risinās pasaules čempionāts
hokejā, Jelgavā cīnās pasaules čempionāta komandas Ko tādu var izspēlēt tikai Jelgavas studenti!
stājhokejā.

Neattīrītu ūdeņu
noplūšana
Jelgavas upēs
ir vēsture
– 2005. gadā
būvē jauno
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu kompleksu.
Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu.
Paldies arī jelgavniekam Valdim Ceplim.

• 1999. gadā – Pils salā pasludināts dabas liegums – putnu ligzdošanas
vietas pārplūstošajās pļavās.
• 2000. gadā – pirmo reizi Jelgavas vēsturē notiek arheoloģiskie izrakumi,
tiek rakts pie LLU, atrodot vecās Jelgavas pils pagrabus.
• 2001. gadā – Jelgavā uzceļ Ledus halli.
• 2001. gadā – pirmie Piena, maizes un medus svētki Jelgavā.
• 2002. gadā – Valsts heraldikas komisija apstiprina Jelgavas ģerboni.
• 2002. gadā – pirmais Grafiti festivāls Jelgavā, apzīmēts tiek RAF rūpnīcas
žogs.
• 2002. gadā – pirmo reizi plaši tiek svinēti Jelgavas Pilsētas svētki.
• 2003. gadā – atklāj pieminekli Latvijas Valsts pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem.
• 2003. gadā – folkloras kopai «Dimzēns» 10 gadu jubileja.
• 2005. gadā – atklāj Jelgavas Sabiedrības integrācijas centru.
• 2005. gadā – darbu sāk vācu AKG uzbūvētā automobiļu dzesēšanas
iekārtu rūpnīca.
• 2006. gadā – Jelgavā notiek pasaules čempionāts stājhokejā.
• 2006. gadā – slēdz pēdējo kinoteātri pilsētā – «Kino 19».
• 2007. gadā – Mitau vārds tiek piešķirts mazajai planētai, kas riņķo ap
Sauli starp Marsu un Jupiteru.
• 2007. gadā – Pils salas dabas liegumā tiek izmitināti 16 savvaļas zirgi, ko
atved no Nīderlandes.
• 2008. gadā – darbu uzsāk lielākā Baltijā uzbūvētā PET pudeļu pārstrādesrūpnīca.
• 2008. gadā – Latvijas studentu svētki – Studentu diena – Jelgavā notiek
jau 17. reizi.
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Kultūras pasākumi
 16. novembrī pulksten 13 – Jelgavas Latviešu biedrības sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai, ar
rakstnieces un bijušās diplomātes Annas Žīgures uzrunu (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. novembrī pulksten 17 un 20 – filma «Rīgas sargi» (kultūras
nama Lielajā zālē). Biļešu cena – Ls 2,50; 2.
 21. novembrī pulksten 18 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde pēc
Gredija un Brilē motīviem «40 karāti». Režisore L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde
Karlo Goldoni «Mirandolīna». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cenas
– Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 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».

Novembra svētku programma Jelgavā

15. novembris, Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Jelgavā
 Pulksten 12 – ekumēniskais dievkalpojums Sv.Annas katedrālē.
Tiešraide LTV1 un LR1.
 Pulksten 13 – NBS parāde Lielajā ielā pretī Čakstes piemineklim.
 Pulksten 17 – svētku koncerts Jelgavas pilsētas kultūras nama
Lielajā zālē. Tiešraide LTV1 un LR1. Ieeja – ar ielūgumiem.
 Pulksten 21 – svētku uguņošana (pie kultūras nama).
17. novembris
 Pulksten 18 – pieņemšana pie domes priekšsēdētāja. Pilsētas
augstāko apbalvojumu – Goda zīmes un Atzinības raksta – pasniegšana (kultūras namā). Ieeja – ar ielūgumiem.
18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas
90. gadadiena
 Pulksten 17 – svecīšu aizdegšana Lielajā ielā, ugunskuru
iedegšana, skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas «Latvija
uguns zīmēs». Koncerts, piedalās grupa «Sākums», koris «Tik un
tā», visu svētku dalībnieku sadziedāšanās. Jelgavas skolu jauniešu
lasījumi «Manai Latvijai» un «Es rakstu prezidentam...» (Hercoga
Jēkaba laukumā).
 Pulksten 17.30 – ziedu nolikšana pie Jāņa Čakstes pieminekļa.
 Pulksten 18 – svētku koncerts «Tik kopā ar tevi un Latviju es
spēju pasauli mīlēt». Piedalās jauktie kori «Zemgale» un «Spīgana», Jelgavas Kamerorķestris un Jelgavas Bigbends. Solisti
Annija Putniņa, Kristīne Zadovska, Krišjānis Norvelis, Mārtiņš
Zvīgulis. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Aigars Meri. Biļešu
cena – Ls 1; 0,50.
 Pulksten 20 – svētku uguņošana (no pļavas pretī Jelgavas
pilij).
 Pulksten 20.20 – turpinās svētku koncerts Hercoga Jēkaba
laukumā. Piedalās Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Zigfrīds Muktupāvels, Ira Krauja, Daiga Petkeviča, Normunds Jakušonoks, Noras
Bumbieres fonda rīkotā konkursa laureāti un grupa «Deficīts».
21. novembris, Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka
89. gadadiena
 Pulksten 15 – ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem Meža
kapos (Bauskas ielā 12).

Izstādes
 13. novembrī pulksten 17 – par godu Latvijas Republikas 90.
gadadienai veltītās fotogrāfiju izstādes «90 bildēs sendienu un
mūsdienu Jelgava» atklāšanas svētki (Jelgavas Latviešu biedrības
namā Lielajā ielā 13 – 15).
 14. novembrī pulksten 17 – Visvalda Garokalna akvareļu
darbu izstādes atklāšana (Jelgavas Mākslas skolā).
 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».
 Līdz 22. novembrim – sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu ministriju izstāde «Kārtība un drošība. Latvijai – 90». Izstādē eksponēti
priekšmeti, kas raksturo iekšlietu sistēmas dienestu (policija,
ugunsdzēsēji, robežsargi, pases u.c.) attīstību 90 gadu laikā.
 Līdz 24. novembrim – Aivas Rogas un Jura Zēberga foto stāsts
ar pievienoto vērtību «Putekļu diriģente» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 14. novembrim – Ukraiņu kultūras dienu gaitā apskatāma
ukraiņu hologrammu izstāde «Skitu zelts» (Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā).

Sporta pasākumi
 15. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacīkstes «Remoss
2008» (Teteles pamatskolas apkārtnē).
 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.
 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).
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Studentu dienā –
viss kā kino
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavu pārņem studenti – tā īsumā varētu raksturot situāciju,
kas rīt, 14. novembrī,
valdīs mūsu – studentu – pilsētā. Jau 17.
reizi šeit studentus no
visas Latvijas ar dažādiem pasākumiem gaidīs «Studentu diena
2008». Šogad pasākuma tēma – «Kino», jo
dzīvē viss ir kā kino,
godā ceļot tieši latviešu filmas.
Kino? «Jā, kino. Mūsuprāt,
tā ir plaša tēma, kuru studenti
no visas Latvijas var interesanti
apspēlēt un reizē parādīt savu
radošumu un izdomu. Vēlamies,
lai akcentēts būtu tieši latviešu
kino un tā dziesmas,» skaidro
Studentu dienu koordinatore
Lelde Birkava. Viņa arī min, ka
galvenokārt «Studentu diena
2008» balstīsies uz 17 gadus
krātām tradīcijām un pasākumiem, taču gaidāmi arī vairāki
jaunumi, piemēram, pirmo
reizi vakara koncertā uzstāsies
ne tikai grupas no Latvijas,
bet arī kaimiņi – «Skamp» no
Lietuvas.
Taču šodien, 13. novembrī,
Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) uz tradicionālo
Studentu dienas ieskaņas pasākumu «Solis tuvāk» aicināti
profesionālo un arodskolu audzēkņi no visas Latvijas. Potenciālie studenti varēs iepazīties
ar LLU un tās piedāvātajām
studiju iespējām, tikties ar
mācībspēkiem, iepazīties ar
interesējošām fakultātēm, kā
arī piedalīties sporta spēlēs un
citās aktivitātēs.
Bet vakarā jaunieši kopā ar
studentiem startēs lāpu skrējienā pils pagalmā, piedalīsies
pašdarbnieku koncertā un ballē
pils aulā, kurā par ciemiņu un
pašmāju studentu atpūtu gādās
grupa «Labvēlīgais tips».

Atraktivitāte ir studentus raksturojošākā iezīme – to viņi gadu no gada pierāda Studentu
Foto: no LLU Studentu pašpārvaldes arhīva
dienā.
Taču īstā jautrība ar kino
Studenti savā dienā neaiz- jeb popielu par tēmu «Dzīve
pieskaņu sāksies 14. novembra mirst arī Latvijas 90. dzimšanas kā kino». «Visas augstskolas
rītā – ar neizsīkstošu cīņas dienu – ne tikai jaunieši no Jel- komandas popielā izpildīs tikai
sparu sporta spēlēs. L.Birkava gavas, bet arī citām augstskolām dziesmas no latviešu kinofilmin, ka šobrīd «Studentu dienas aicināti svinīgi nolikt ziedus pie mām,» min Lelde. Taču tas vēl
2008» aktivitātēm un konkur- Latvijas Valsts pirmā preziden- nav viss – arī šogad Studentu
siem pieteikušās desmit lielā- ta Jāņa Čakstes pieminekļa. dienas izskaņā Jelgavu piekās augstskolas un, protams, Savukārt pēcpusdienā neiztikt skandinās Latvijā pazīstami
LLU komanda, līdz ar to visas bez iecienītā augstskolu kon- mākslinieki. Muzikāli literārajā
paredzētās dalībnieku vietas kursa «Jautrākie un asprātī- klubā «Jelgavas baltie krekli»
aizpildītas. «Tradicionāli uz gākie Latvijā». «Šajā konkursā publiku iepriecinās grupa «AuJelgavu brauks lielāko Latvijas katru gadu studentiem esam tobuss debesīs». Naktsklubā
universitāšu pārstāvji – Latvijas devuši brīvību – galvenais, lai «Tonuss» uzstāsies Detlefs.
Universitātes, Rīgas Tehniskās katra komanda spētu sevi pre- Savukārt Jelgavas Sporta haluniversitātes, kā arī reģionālo zentēt pēc iespējas jautrāk un lē studentus izklaidēs Intars
augstskolu studenti,» tā koor- ar izdomu. Tā, lai būtu gan pa- Busulis un «Sweet Water»,
dinatore.
šiem, gan citiem interesanti un «Skamp», Ivo Fomins un «Edža
Svētki nebūs tikai jautrība jautri,» tā Lelde. Šobrīd zināms, & Niknie», kā arī Dj Japānis un
un izklaide vien – tradicionāli ka jautrāko un asprātīgāko Dj Roberts Lejasmejers.
studenti piedalīsies arī starp- komandu noteiks žūrija, kurā
«Studentu diena vēl nebūt nekonfesionālā dievkalpojumā būs pārstāvis no pasākuma nozīmē, ka šīs dienas aktivitātēs
Sv.Annas katedrālē.
ģenerālsponsora, augstskolu var piedalīties tikai studenti,
Nopietns darbs šajā dienā pašpārvalžu vadītāji un neat- gaidīti tiek visi, kas vēlas vēl uz
paredzēts augstskolu preses karīgie vērtētāji no pilsētas mirkli atmiņā atsaukt studentu
izdevumu redaktoriem un žur- uzņēmēju un iestāžu vidus.
dzīvi un gatavi piedalīties trakunālistiem seminārā «Valodas
Bet tie, kuri vēlas dzirdēt līgās izdarībās. Gaidām arī tos
kultūra augstskolas preses iz- dziesmas no latviešu kino, pilngadīgos jauniešus, kas tikai
devumos», ko rīkos LLU žurnāla vakarā gaidīti Jelgavas Sporta gatavojas kļūt par studentiem,»
«Plēsums» kolektīvs.
hallē uz muzikālo konkursu tā Lelde.

«Tu esi Latvija!» noslēguma koncertā
uzstāsies arī jelgavnieki
 Ritma Gaidamoviča

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, pulksten 18.30
Latvijas Nacionālajā
operā un reizē arī LTV
1 tiešraidē izskanēs
divu gadu garumā
īstenotā pasākumu
cikla «Tu esi Latvija!»
noslēguma koncerts,
kurā uzstāsies labākie no labākajiem
– arī jelgavnieki.
Koncerts veltīts Latvijas 90.
dzimšanas dienai, un iespēju
piedalīties tajā izpelnījušies
arī Jelgavas 4. vidusskolas
koris «Spīgo», deju studija
«Benefice» un Jelgavas 1.
ģimnāzijas skolniece Antra
Leite.
Koncertā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra (VJIC) organizētā pasākumu cikla «Tu esi Latvija»,
veltīta Latvijas Republikas
proklamēšanas 90. gadadienai,

Deju studija «Benefice» uz Latvijas Nacionālās operas skatuves
izdejos jau līdz šim skatītāju augsti novērtēto Spaiņu deju.
Foto: Ivars Veiliņš
konkursu laureāti: skatuves
runas konkursa laureāti, jaunie
instrumentālisti un vokālisti, kā
arī labākie skolu kori, deju kolektīvi un citi, kas uzrādījuši labus rezultātus dažādos cikla un
citos konkursos. Pirmo reizi uz
operas skatuves uzstāsies bērnu
simfoniskais orķestris kopā ar
maestro Raimondu Paulu.
No Jelgavas noslēguma kon-

certā savu sniegumu visai
Latvijai rādīs koris «Spīgo».
VJIC vecākā referente mūzikas jautājumos Rita Platpere
stāsta, ka «Spīgo» iespēju
piedalīties koncertā un uzstāties starp Latvijas labākajiem
izpelnījies, jo sevi pierādījis
gan Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos, izcīnot Lielo
balvu, gan aizvadītajā vasarā

Dziesmu un Deju svētkos
atzīti par pašiem labākajiem
sieviešu koru konkurencē.
«Šis koris var lepoties ar savu
gados jauno un azartisko diriģenti Līgu Celmu. «Spīgo»,
mūsuprāt, ir nopelnījis, lai to
godinātu, cildinātu un vēlreiz
parādītu visai Latvijai,» tā
R.Platpere. Vēl no Jelgavas
koncertā uzstāsies bērnu un
jauniešu centra «Junda» deju
studija «Benefice» (vadītāja
Annika Andersone), kas teicamus rezultātus uzrādījusi jau
vairākos VJIC konkursos un
saņēmusi 1. un 2. pakāpes diplomus. «Viņu mākslinieciskais
un tehniskais līmenis ir labs,
tāpēc nolēmām, ka «Benefice»
ar saviem interesantajiem
priekšnesumiem godam pārstāvēs šova deju grupu,» tā
vecākā referente dejas mākslas jautājumos Edīte Ābeltiņa.
Skatuves runas mākslu visai
Latvijai rādīs arī cikla «Tu
esi Latvija!» runas konkursa
godalgotas vietas ieguvēja Jelgavas 1. ģimnāzijas skolniece
A.Leite.

