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«ZIL» rūpnīcā vēlas
ražot arī autobusus
 Kristīne Langenfelde

Dārdzība pamatīgi skārusi arī Jelgavā topošo
«ZIL» rūpnīcu – tās sākotnējās izmaksas no
11 miljoniem eiro nu
sasniegušas ap 30 miljonu eiro apmēru, kas
zināmā mērā jau bija
drauds tam, vai rūpnīca
pie mums vispār taps.
Tomēr šonedēļ, Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam
Maskavā tiekoties ar
mēru Juriju Lužkovu,
gūts drošs apstiprinājums – rūpnīca būs, un,
iespējams, tur ražos ne
tikai kravas automašīnas.
Jelgavas mērs A.Rāviņš atzīst,
ka tikšanās Maskavā bijusi ļoti
produktīva. «Pēc nopietnām sarunām nešaubīgi tika pieņemts
lēmums rūpnīcas celtniecību
turpināt. Maskavas valdība ir
gatava uzņemties finansiālās
saistības, neraugoties uz projekta
ievērojamo sadārdzinājumu,»
skaidro A.Rāviņš.
Vienlaikus ar pilsētas mēru
Maskavā vizītē bija ieradies automobiļu ražošanas uzņēmuma
«AmoPlant» valdes priekšsēdētājs Aleksejs Maslovs, lai tālāk
jau apspriestu rūpnīcas ekonomisko izdevīgumu. Uzņēmums
pieļauj – lai kāpinātu rūpnīcas
ražīgumu, tajā būtu jāražo ne
tikai sākotnēji plānotās vieglās
kravas automašīnas, kas atbilstu
EURO-4 standartam, bet arī cita
tehnika. «AmoPlant» projektu

Jelgavas dome turpina
juridiski cīnīties ar «Admirāļu klubu» – kamēr
tiesai būs jāizšķir, kam
tad īsti šobrīd pieder
īpašums Svētes ielā,
ko dome nopirka, izmantojot pirmpirkuma
tiesības, bet «Admirāļu
klubs» to noliedz, uzņēmums jau vēlējies
panākt iespēju tiesas
procesā brīvi rīkoties
ar īpašumu. Dome gan
to laikus pamanījusi un
rīkojusies.
«Admirāļu klubam» piederošo
īpašumu Svētes ielā uzņēmums
par nesamērīgi zemu cenu –
66 000 latu (tābrīža īpašuma
vērtība ap 200 000 latu) – vēlējās

Informācijas aģentūru
apmeklē vairāk
 Sintija Čepanone

Vairāk nekā 35 tūkstoši jelgavnieku pērn
vērsušies pašvaldības
Administratīvās pārvaldes Informācijas
aģentūrā. Lielais apmeklētāju skaits apliecina, ka iedzīvotāji
aktīvi izmanto pakalpojumus, ko piedāvā
aģentūra.

«Informācijas aģentūru
pērn apmeklēja par 4,48 procentiem vairāk iedzīvotāju
nekā 2006. gadā un saņemti
nepilni sešpadsmit tūkstoši
fizisku un juridisku personu
rakstiski iesniegumi,» atklāj
pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta, norādot, ka
gadu iepriekš to skaits bijis
vidēji par tūkstoti jeb 9,55
procentiem mazāks.
(Turpinājums 3.lpp.)

Kalnciema ceļā būs gāze
 Sintija Čepanone

Topošās «ZIL» rūpnīcas būvlaukumā Aviācijas ielā jau uzsākta katlumājas būvniecība, pēc tam
Foto: Ivars Veiliņš
tiks celta administratīvā ēka un ražotne.
vadītājs Armands Krūze stāsta, pielāgotas smagās automašīLai arī līdz šai nedēļai vēl bija
ka A.Maslovs Maskavā prezentējis nas. «Piemēram, tās varētu būt kaut nelielas, bet bažas par rūpnīideju Jelgavas topošajā rūpnīcā ra- ugunsdzēsēju mašīnas vai auto, cas turpmāko likteni, tās būvlaužot, piemēram, autobusus. «Mūsu kas aprīkoti tā, lai tos varētu iz- kumā Aviācijas ielā 42 darbi turideja ir ražot vidējas ietilpības mantot autoveikalu vajadzībām, pinās tā, kā cerēts. «Kā pirmajam
autobusus, kas, mūsuprāt, varētu kas laukos atgūst popularitāti,» objektam bija jātop katlumājai
būt pieprasīti Latvijā, jo it sevišķi spriež A.Krūze.
– tā arī top. Jau jūnijā jāpalaiž
lauku rajonos nelielā pasažieru
Protams, pagaidām tas ir tikai koģenerācijas iekārtas, tātad katskaita dēļ nav nepieciešams ikdie- izpētes stadijā. «Šobrīd mēs pētām lumājai jābūt gatavai. Vēl vairāk
nas reisos laist lielos autobusus. tirgus iespējas un pieprasījumu, – tā atrodas noliktavu teritorijā,
Šādus autobusus varētu ražot, analizējam datus, lai izprastu, līdz ar to arī tai jābūt gatavai. Nāizmantojot jau Krievijas rūpnīcā kas būtu visizdevīgākais. Taču ir kamais objekts, kura būvniecība
izgatavotās šasijas un ritošo daļu, skaidrs, ka rūpnīca, kas Jelgavā sāksies, ir administratīvā ēka un
angļu ražojuma motorus, bet top, būs pirmā šāda veida Latvijā, pēc tam jau pats ražošanas cehs.
vienkāršākās detaļas varētu tapt tieši tāpēc gribam, lai Jelgavā ne Šobrīd viss notiek pēc plāna un arī
Jelgavā,» skaidro A.Krūze.
tikai atdzimst mašīnbūve, bet ziņas no Maskavas ļoti iepriecina
Taču tas vēl nav viss – Jel- mūsu ražotā produkcija būtu – Maskavas valdība ir gatava ingavas rūpnīcā varētu ražot arī daudzveidīga,» saka A.Krūze.
vestēt,» skaidro A.Krūze.

Admirāļu klubam neizdodas
vienu īpašumu pārdot divreiz
 Kristīne Pētersone
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pārdot «Pērlei M», taču dome
izmantoja pirmpirkuma tiesības
un iegādājās īpašumu, likuma
noteiktajā kārtībā arī samaksājot
prasīto summu. Vēlāk gan izrādījās, ka «Admirāļu klubs», visticamāk, bija cerējis uz pašvaldības
darbinieku nevērību, nepamanot
dokumentu plūsmā šādu pārdošanas faktu, jo uzņēmums tūlīt
apstrīdēja domes lēmumu. Bija
skaidrs, ka uzņēmums bija ieinteresēts pārdot īpašumu, tā teikt,
savam pircējam, nevis tam, kurš
gatavs maksāt noteikto summu.
Tā nu «Admirāļu klubs» vērsās
Administratīvajā rajona tiesā ar
lūgumu domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz šo īpašumu atcelt, bet dome
no savas puses vērsās Zemgales
apgabaltiesā ar civilprasību pret
«Admirāļu klubu» par īpašuma
tiesību atzīšanu.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs skaidro,
ka Administratīvā rajona tiesa
lietu skatīs tikai šā gada 3. novembrī, bet Zemgales apgabaltiesa
lietas skatīšanu nolikusi uz 7.
aprīli. «Visticamāk, ka Zemgales
apgabaltiesa lietas skatīšanu
atliks, kamēr tā nebūs notikusi
Administratīvajā rajona tiesā,»
spriež G.Kurlovičs.
Taču tikmēr dome ar savu
ierosināto lietu bija panākusi,
ka tiesa šim īpašumam uzliek
liegumu, kas nozīmē: kamēr
tiesāšanās nav galā, «Admirāļu
klubam» nav tiesības brīvi rīkoties ar nekustamo īpašumu.
«Admirāļu klubu» tas neapmierināja, tāpēc atkal vērsās tiesā ar
lūgumu liegumu noņemt. Zemgales apgabaltiesa gan pagājušajā
nedēļā sprieda par labu domei,
un joprojām pastāv liegums uz

šo īpašumu. G.Kurlovičs neslēpj
– ja dome uzreiz pēc «Admirāļu
kluba» vēršanās tiesā nebūtu
rīkojusies tāpat, vēršoties Zemgales apgabaltiesā, īpašumam
nebūtu uzlikts liegums un tad jau
situācija varēja attīstīties dažādi.
Visticamāk, «Admirāļu klubs»
būtu pamanījies jau oficiāli pabeigt darījumu – īpašumu pārdot
«Pērlei M», un tas juridiskos līkločus tikai paildzinātu. «Tad mēs
varētu tiesāties par īpašumu, ko,
iespējams, jau kāds būtu paspējis
ierakstīt Zemesgrāmatā uz sava
vārda,» spriež G.Kurlovičs.
Cik ilgs būs tiesas process,
prognozēt nav iespējams, taču
tas noteikti parādīs, vai likumos
ir nepilnības, kas šādos gadījumos ļauj uzņēmējiem izlocīties
un veikt apšaubāmus darījumus
– no vienām rokām otrās nodot
īpašumu par smieklīgu cenu.

Iedzīvotāji, kas dzīvo Kalnciema ceļa
apkaimē un vēlas,
lai viņu mājā tiktu
ievilkta gāze, vēl var
pagūt pieteikties akciju sabiedrībā «Latvijas gāze». Uzņēmums jau tuvākajā
laikā tur plāno sākt
gāzesvada izbūvi.
«Pašlaik norit sagatavošanās darbi, lai jau tuvāko
nedēļu laikā varētu sākties
gāzesvada izbūve Kalnciema
ceļā,» atklāj «Latvijas gāzes»
preses sekretārs Vincents
Makaris. Viņš norāda, ka pa
minēto ielu līdz kaltu mājai

Kalnciema ceļā 109 paredzēts
izbūvēt sadales gāzesvadu. Tā
garums – apmēram 2100 metri. «Tādējādi vēl viena katlu
māja Jelgavā tiks gazeficēta,»
paskaidro preses sekretārs.
Darbi konkursa kārtībā
uzticēti SIA «Unisan», un
gāzes ievilkšana Kalnciema
ceļā atbilstoši plānotajam
varētu noslēgties 31. maijā.
«Ja Kalnciema ceļa apkaimes
iedzīvotāji vēlas, lai uz māju
tiek izbūvēti individuālie dabasgāzes pievadi, viņi savas
vēlmes aicināti darīt zināmas
u z ņ ē m u m a m , » V. M a k a r i s
paskaidro, kā tādējādi individuālo pievadu ierīkošana
minētajā teritorijā varētu
norisināties līdz ar sadales
gāzesvada izbūvi.

Ēku nojauks, kad to
atbrīvos nomnieks
 Sintija Čepanone

L a t v i j a s Pa s t s n a v
atteicies no nodoma nojaukt uzņēmumam piederošo
ēku Jelgavā, Katoļu
ielā 2a, taču pašlaik
darbi aizkavējušies
kāda nomnieka dēļ,
kurš vēl aizvien nav
atbrīvojis telpas.
«VAS «Latvijas Pasts» plāni
nav mainījušies – ēku, kas
atrodas līdzās centrālajam
pastam, vēl aizvien paredzēts
nojaukt, lai uz zemesgabala
izveidotu stāvvietu Latvijas Pasta klientiem un daļu
iznomātu pilsētas domei,»
atklāj uzņēmuma Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Inese
Kreicberga.
Pagājušā gada augustā viņa
«Jelgavas Vēstnesim» norādīja, ka celtni, kas savulaik
b ū v ē t a k ā L a t v i j a s Pa s t a
sakaru ēka, tās kritiskā stāvokļa dēļ paredzēts nojaukt
un reāli darbi varētu sākties
jau tuvākajā laikā – tiklīdz
tiks pabeigta projekta dokumentācijas izstrāde. Taču nu
jau vairākus mēnešus nekas
neliecina, ka uzņēmums sācis

īstenot iecerēto.
«Pašlaik projekta dokumentācija ir sagatavota un
tā jāsaskaņo normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Savukārt ēkas nojaukšana varēs sākties pēc pilnīgas telpu
atbrīvošanas,» I.Kreicberga
atklāj, ka viens no nomniekiem, kas īrējis telpas «Preses
apvienības» namā, vēl aizvien
tās nav atbrīvojis. «Šis jautājums nodots izskatīšanai
tiesā. Visas tālākās darbības
un termiņi atkarīgi no tiesas
lēmuma,» paskaidro Latvijas
Pasta Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka, izvērtējot ēkas
Katoļu ielā 2a tehnisko stāvokli, speciālisti konstatēja,
ka tā turpmākai ekspluatācijai nav droša. Tieši tādēļ
tās īpašnieks – VAS «Latvijas
Pasts» – izšķīries to nojaukt,
nevis ieguldīt milzīgus līdzekļus remontā. Nojaucot
ēku, atbrīvosies 822 kvadrātmetru plaša teritorija. «Daļā
no atbrīvotā zemesgabala paredzēts izveidot autostāvvietu pasta klientiem, savukārt
pārējo – iznomāt pašvaldībai
drošas satiksmes organizēšanai,» atgādina I.Kreicberga.
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Viņa izvēle –
profesionālā armija

Pilsētnieks vērtē

 Sintija Čepanone

Jelgavniekam Armandam Reinim drīz būs 33
gadi. Viņš ir karavīrs.
Viens no tiem, kas izvēlējies dienēt profesionālajā armijā. Dienests
nu kļuvis par darbu, un
Armands ne mirkli nenožēlo, ka pirms apmēram gada izšķīries par
šo soli. Savulaik viņš
bijis arī obligātā militārā dienesta karavīrs,
un, salīdzinot situāciju
toreiz un tagad, atzīst
– nu ar Latvijas armiju
patiesi var lepoties.
Kā sākās tava interese
par militāro jomu? Vai jau
bērnībā zināji, ka vēlies būt
karavīrs?
Grūti atcerēties, kad tieši
sapratu, ka mani šīs lietas interesē, taču bērnībā tas laikam gan
nebija. Drīzāk – kad sāku strādāt
robežsardzē. Jāpiebilst gan – astoņpadsmit gadu vecumā biju «Katram cilvēkam jādara tas, ko viņš vēlas darīt. Es izvēlējos dienēt,» saka profesionālās armipilnīgi pārliecināts, ka no obligā- jas karavīrs Armands Reinis. Viņš ir kinologs, un lielu daļu no darbadienas aizņem suņa Rasko
tā militārā dienesta neizvairīšos, trenēšana sprāgstvielu meklēšanā.
Foto no Armanda Reiņa personīgā arhīva
tādēļ aizgāju armijā. Protams,
bija tādi, kas darīja visu, lai tikai reizi suns jāmāca, lai iegūtu pēc jomā strādājošajam. Darbadiena ram, Irākā, Afganistānā?
nevajadzētu dienēt, taču man iespējas labāku rezultātu. Reno ilgst no pulksten 9 līdz pieciem
Tas nav apspriežams: ja tevi
tiešām to gribējās. Likās – ja bija narkotiku suns – apmācīts pēcpusdienā un tā norit pēc ie- sūta uz Irāku, tev tur ir jābrauc,
neesi nodienējis, tad... nu ir kaut narkotiku meklēšanā. Diemžēl priekš izveidota plāna. Galveno- un viss. Tu esi karavīrs. Ja tam
kā tā... Arī tagad, atskatoties uz viņš nomira. Taču arī tagadējais kārt diena aizrit dažādās nodar- neesi gatavs, tad – ko tu vispār
pusotru gadu, ko pavadīju armijā, «vilks» Rasko sākumā bija nar- bībās, kurās es sevi sagatavoju dari dienestā?! Šajā gadījumā tās
pavisam noteikti varu apgalvot, kotiku suns, bet pašlaik viņš jau par karavīru. Dienā gan rūpējos ir citas valstis, taču kas tāds var
ka tas nebija nelietderīgi pavadīts mācās meklēt sprāgstvielas.
par savu fizisko sagatavotību, notikt arī Latvijā, un karavīram
laiks.
Kopumā robežsardzē nostrā- gan trenējos šaušanā, ir nodarbī- tam ir jābūt gatavam. Šodien tas
Tu minēji, ka agrāk biji dāju kādus septiņus ar pusi ga- bas topogrāfijā. Protams, strādā- ir Irākā vai Afganistānā, rīt tas
robežsargs.
dus, līdz izšķīros ju arī ar savu suni. Jāpiebilst, ka var būt jau kaut kur tuvāk.
Jā, robežsar- Fakti par NBS
par labu Nacio- šīs nodarbības ir kopā ar citiem
Tomēr neatbalstu, ka diedzē sāku strādāt (līdz 01.01.2008.)
nālajiem bruņo- kinologiem un dažkārt ļoti noder, nests Irākā vai Afganistānā
pāris gadu pēc artajiem spēkiem. ja kolēģis pakoriģē, iesaka, kā karavīram kļūst tikai par nau• NBS dienē 4915 karavīri (1284
mijas, un tas jau virsnieki, 1945 instruktori un Tagad esmu pro- darīt, lai būtu labāks rezultāts. das pelnīšanu. Tā tam vismaz
bija dienests kā 1686 dižkareivji un kareivji).
fesionālā militā- No malas nereti pieļautās kļūdas nevajadzētu būt. Lai dienētu
darbs – nostrā- • NBS dienē 871 karavīrs sieviete rā dienesta ka- labāk redzamas.
profesionālajā armijā, jābūt pārdāju un braucu (161 virsniece, 486 instruktores ravīrs. Kinologs,
Runājot par suņa dresūru liecībai. Manuprāt, tā ir viena
mājās. Sākumā un 224 kareives vai dižkareives). jo, mainot dar- – teici, ka Rasko pašlaik no iespējām sevi profesionāli apMeitenē biju ti- • NBS dienē 4412 latviešu, 389 ba vietu, Rasko apgūst sprāgstvielu meklē- liecināt, pilnveidoties, mācībās
kai robežsargs, krievu, 35 lietuviešu, 32 poļu, 25 ņēmu līdzi. Tas šanu. Vai viņš ir apķērīgs apgūto pielietot reālā situācijā.
b e t p ē c k ā d a baltkrievu, 18 ukraiņu un 4 citu ir mans privātais skolēns?
Ja es nebūtu gatavs doties turp,
gada man pie- tautību karavīri.
suns.
Jā, Rasko ir diezgan apķērīgs, tad jājautā, kāpēc gan es vispār
dāvāja kļūt par
Kā tu nokļu- taču vienalga vēl jāiegulda mil- trenēju savu suni?! Protams,
NBS Rekrutēšanas un atlases cenkinologu. Piekriv i p r o f e s i o - zīgs darbs, lai droši varētu teikt, viņš var noderēt arī tad, ja tepat
tra (RAC) Rekrutēšanas grupas
tu, robežsargu priekšnieks Vilnis Veinbergs no- nālajā armijā ka viņš ir pietiekami prasmīgs Latvijā rastos nepieciešamība
mācību centrā rāda – turpmāk profesionālajam – tā vienkārši sprāgstvielu meklēšanā. Pama- meklēt sprāgstvielas, tomēr tur,
Rēzeknē pabei- dienestam jaunieši var pieteikties aizgāji turp un tu sunim var iemācīt apmēram kur notiek karadarbība, apmēri
dzu attiecīgus ne tikai RAC, bet arī tuvākajā teici, ka ļoti četros mēnešos, pārējais laiks ir pavisam citi.
kursus, ieguvu Zemessardzes bataljonā.
vēlies dienēt? aizrit, apgūto nonivelējot. Tam
Tu esi dienējis arī oblisavu pirmo suni
T ā v a r ē t u nepieciešami regulāri treniņi, gātajā militārajā dienestā,
«vilku» Reno un turpmāk strā- teikt. Darbavietas maiņa pagā- lēns un pacietīgs darbs. Kaut tāpēc vari salīdzināt. Kā tev
dāju kā kinologs.
jušajā gadā šķiet likumsakarīgs gan – tāpat kā par Rīgu, arī par šķiet, vai Latvija, izveidojot
Jāatzīst, ka pirmajās reizēs iz- solis: arī NBS ir kinoloģija – it kā suni var teikt, ka viņš nekad profesionālo dienestu, ir
pratne par suņa psiholoģiju man viss tāpat kā robežsardzē, tomēr nebūs gatavs, jo vienmēr jau vēl ieguvēja?
bija visnotaļ niecīga. Nezināju, mazliet citādāk... Protams, vis- var piestrādāt, lai viņa prasmes
Es domāju, ka noteikti. Profekas jādara, kā jātrenē. Zināju pirms jau bija jāiztur Rekrutēša- uzlabotu. No vienas puses, Rasko sionālais dienests neapšaubāmi
vien to, ka viņam, lai izpildītu nas un atlases centra atlase – jā- vēl nav pietiekami labi sagata- ir krietni labāks par obligāto,
komandas, vajadzīgs motivācijas izpilda zināmi fiziskie normatīvi, vots sprāgstvielu meklēšanā, lai jo to labprātīgi izvēlas cilvēki,
priekšmets – vai tas būtu ēdiens, dažādi testi, jāiziet medicīniskās mēs varētu doties, piemēram, uz kas grib dienēt, tie, kuriem ir
vai aports. Neierasti bija arī tas, pārbaudes. Ja prasības izpildi, Afganistānu, no otras puses – ja pārliecība, ka tas ir vajadzīgs.
ka Reno sāka mitināties manā vari sākt dienēt profesionālajā vajadzētu, mēs turp dotos.
Manuprāt, liekot dienēt obligāti,
dzīvoklī. Tikai pamazām, ar laiku armijā.
Kā tu vispār vērtē Latvijas rezultāts bija daudzkārt sliktāks,
pieradām viens pie otra, es ieguvu
Kāda ir tava darbadiena?
karavīru iesaistīšanos starp- savukārt, ja to vēlas pats un ir
pieredzi un sāku saprast, kā paTāda pati kā jebkuram citā tautiskās operācijās, piemē- motivēts to darīt, tad ir citādāk.

Kā jūs vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?

Skaitļi runā
Jaunu
rūpniecības
uzņēmumu būve
Pilsētas vides
sakārtošana
Tirdzniecības
centru un
veikalu atklāšana

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)

39,1%

37,6%
52,6%

31,2%

Pozitīvi
Diezgan negatīvi
Diezgan pozitīvi
Negatīvi

13,2%

47,7%

Kas tas par karavīru, kas negrib
dienēt?! Es, piemēram, negribu
nodarboties ar kaut ko citu.
Pieļauju, ja man spiestu to darīt,
drīzāk rastos pretreakcija. Turklāt pašreizējā situācija apliecina,
ka vienmēr atradīsies cilvēki, kas
vēlas dienēt.
Runājot par profesionalitāti
– manuprāt, šī armija ir profesionāla. Latvijas armija ir krietni
cēlusies, ja salīdzinu ar to laiku,
kad obligātajā dienestā biju es.
Mainījusies uz augšu visādā
ziņā – aprīkojuma, plānošanas
un arī citādi. Jāuzteic arī jaunās
Latvijas armijas formas – tās,
salīdzinot ar iepriekšējām, ir ļoti
ērtas – nav vairs desmitiem pogu
un āķīšu. Tās ir vienkāršas un
parocīgas. Arī izskatās labi.
Esmu pārliecināts, ka katram
cilvēkam jādara tas, ko viņš vēlas
darīt. Es esmu izvēlējies būt karavīrs. Līdz šim savu izvēli neesmu
nožēlojis un pat nepieļauju domu,
ka pēc gadiem to varētu nožēlot.
Protams, jārēķinās, ka šim darbam ir zināma specifika, bet pie
tās jau esmu pieradis. Piemēram,
karavīram kaut nakts vidū jābūt
gatavībā. Līdzīgi bija arī tad, kad
strādāju robežsardzē.
Dienests ir tavs darbs, par
kuru, protams, tu saņem
atalgojumu. Vai, tavuprāt,
algas apjoms varētu motivēt
jauniešus kļūt par karavīriem?
Ar atalgojumu, ko saņemu
profesionālajā militārajā dienestā, esmu apmierināts. Kādam
jau, protams, tas var šķist par
mazu, taču uzskatu, ka pagaidām
tas ir pietiekams. Domāju, ka
jauniešiem tas noteikti varētu
kalpot par vienu no motivējošiem
faktoriem izvēlēties profesionālo
dienestu.
Kā tev šķiet, vai uzreiz var
nešaubīgi noteikt, kurš būs
vai nebūs labs karavīrs?
Grūti pateikt, vai pēc izskata
var spriest par piemērotību dienestam. It kā jau var noteikt, taču
dažkārt iespaids var būt mānīgs.
Lai pavisam droši apgalvotu, ka
cilvēks būs labs karavīrs, kādu
laiku jānostrādā kopā. Dzīvē var
izrādīties arī otrādi.
Kas tevi piesaista profesionālajā dienestā?
Pirmkārt, tas, ka dienestā
perfekti var attīstīt savu fizisko
formu – dienests, manuprāt, ir
ideāla vieta, kur to darīt. Otrkārt,
iespēja apgūt dažādas iemaņas
un tās nemitīgi pilnveidot. Tev
iemāca rīkoties ar ieročiem,
šeit var perfekti apgūt šaušanu,
orientēšanos. Tie, šķiet, arī ir
galvenie faktori, kas mani šajā
darbā piesaista.
Tieši tāpēc tos jauniešus, kuriem ir interese par armiju, es
noteikti aicinu dienēt profesionālajā militārajā dienestā. Katrā
ziņā – es to iesaku.
Nezin/nav atbildes

9,0%

183,4 GWh

7,5%

9,0%
36,8%

8,3%

3,8% 1,9%

1,5%
1,9%

Vai jums ir
priekšstats par
to, ko pēta
LLU zinātnieki?

Lidija,
pensionāre:
– Nevaru
uzreiz iedomāties, taču
pieļauju, ka ir
dažādas lietas, kā pētniecībai viņi
pievērsušies. Varbūt kaut ko
saistībā ar ekonomiku, mājsaimniecību, lauksaimniecību
un veterinārmedicīnu, jo LLU ir
tādas fakultātes.
Sarmīte
Viļuma,
pensionāre:
– Nezinu, bet
zinātnei ir jāiet
uz priekšu un
jāattīstās, tāpēc viņiem vajadzētu daudz
ko pētīt. Piemēram, neizmantotos
dabas resursus, ko varam iegūt
laukos, jo tādu pie mums ir daudz,
arī jaunas lietas piensaimniecībā,
lauksaimniecībā.
Līga, auklīte:
– Nav ne
mazākās nojausmas. Pati
gatavojos
mācībām citā
universitātē,
bet neuzsāku, tāpēc neesmu interesējusies, kas notiek
šeit, Jelgavā. Iespējams, LLU
zinātnieku pētījumi saistīti ar
lauksaimniecību, piemēram,
pēta labību.
Laine
Abroskina,
studente:
– Domāju,
ka viņi pēta
daudz ko. Zinātnieki, kas
orientēti uz
sabiedrību,
strādā ar cilvēku pētīšanu, demogrāfisko stāvokli, kā arī veic
dažādas aptaujas. Tie, kas strādā
ar ķīmiju, pēta dažādas vielas un
to sastāvdaļas. Katrā fakultātē
ir savas jomas, kurās zinātnieki
strādā.
Guntars
Rozītis,
students:
– Piemēram,
manā specialitātē – Vides
saimniecības
programmā
– var pētīt
ūdeņus un to kvalitāti. Mehāniķi
strādā pie jaunu tehnoloģiju pētīšanas, savukārt lauksaimnieki
domā par jautājumiem, kas saistīti ar produktīvāku lauksaimniecības produktu ražošanu.
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Kopjamiem
invalīdiem –
beidzot pabalsts
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar jauno gadu pieaugušiem invalīdiem
(sasnieguši 18 gadu
vecumu) ar smagiem
organisma funkciju
traucējumiem, kas
prasa īpašu kopšanu,
ir iespēja katru mēnesi
saņemt 100 latu pabalstu. Līdz šim šāds
pabalsts invalīdiem
netika sniegts. Jaunie
pabalsti tiek maksāti
no valsts sociālā budžeta.
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) Jelgavas nodaļas vadītāja Dace Olte skaidro
– lai saņemtu šo pabalstu, nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (VDEĀK) izsniegts
atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību. Invalīdiem,
kuru invaliditātes izziņā jau ir
norāde «nepieciešama kopšana»
vai «kopjams», jāraksta iesniegums un jāiesniedz VDEĀK.
Lai to izdarītu, invalīdam pašam
nav obligāti jādodas uz VDEĀK,
to var veikt viņa likumiskais
pārstāvis. Turklāt iesniegumu
var nosūtīt pa pastu vai faksu
jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur
pēdējo reizi noteikta invaliditāte). Komisija izsniegs atzinumu
bez paša invalīda klātbūtnes un
visus dokumentus ierakstītā
vēstulē nosūtīs uz norādīto
dzīvesvietas adresi. Lai nerastos domstarpības, iesniegumā
obligāti jānorāda pilns vārds,
uzvārds, adrese, personas kods
un kontakttālrunis.
Savukārt tiem invalīdiem,
kuriem līdz šim izsniegtajos
VDEĀK dokumentos nav atzīmes «nepieciešama kopšana»
vai «kopjams», būtu jāiesniedz
VDEĀK iesniegums un ārstējošā
ārsta nosūtījums uz ekspertīzes
komisiju īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanai (veidlapa

Nr.88). Atzinumu par īpašas
kopšanas nepieciešamību varēs
saņemt, ja VDEĀK konstatēs
invalīda funkcionālo traucējumu atbilstību apstiprinātajiem
kritērijiem invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai. Jelgavā
VDEĀK apkalpo Pasta ielā 44
(tālrunis 63023232) un specializētā VDEĀK Filozofu ielā 69 (tālrunis 63027317). Informāciju par
atzinuma saņemšanu var iegūt
arī VDEĀK vai pa informatīvo
tālruni 67614885.
«Lai arī jaunie noteikumi spēkā stājās 1. janvārī, neskatoties
uz to, kurā janvāra datumā tiks
nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti, pabalsts par gada pirmo mēnesi tiks izmaksāts pilnā
apmērā,» tā D.Olte. Lai saņemtu
jauno pabalstu, VSAA nodaļā
jāiesniedz VDEĀK atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību
un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pabalsts par
kopšanu tiks izmaksāts kopā ar
pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.
D.Olte atzīst, ka šādu pabalstu
vajadzēja jau sen. Tas būs ievērojams atbalsts ģimenēm, kurās
dzīvo cilvēki ar smagiem funkciju
traucējumiem, kuriem ikdienā
ir nepieciešams daudz līdzekļu,
lai iegādātos dažādas higiēnas
preces, medikamentus. Vadītāja
min, ka Jelgavā pavisam ir 353
šādi 1. grupas kopjami invalīdi,
bet patlaban iesniegumus uzrakstījuši 90 cilvēki.
Vēl viens svarīgs jaunums bērnu
invalīdu vecākiem – pabalsts par
bērnu invalīdu, ja bērnam ir smagi
organisma funkciju traucējumi un
nepieciešama īpaša kopšana, tiek
palielināts līdz 150 latiem mēnesī
līdzšinējo 50 latu vietā. Pabalsta
izmaksa jaunajā apmērā jau tiek
nodrošināta un nekādi jauni dokumenti nav jākārto.
Par abu pabalstu piešķiršanu
interesenti var jautāt VSAA
Jelgavas nodaļā Pasta ielā 43,
tālrunis 63022568; 63084425 vai
arī zvanot pa VSAA bezmaksas
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Mis spēlē klavieres,
Misters – dejo

 Daiga Laukšteina

Sestdien, 19. janvārī,
tika kronēti pilsētas
skaistākie jaunieši.
Titulu «Mis Jelgava
2007» ieguva astoņpadsmitgadīgā Jekaterina Homiča, bet
par «Misteru Jelgava
2007» kļuva 22 gadus
vecais Artūrs Romanovs.
Otru nozīmīgāko titulu – «Vicemis» un «Vicemisters Jelgava
2007» – ieguvēji ir Alīna Rjabova
(17) un Didzis Lindbergs (19).
Savukārt par fotogēniskākajiem
jauniešiem tika atzīti Jana Litvinčuka (20) un A.Romanovs.
Starpbrīdī, kamēr žūrija pieņēma lēmumu, ikviens klātesošais varēja nobalsot par savām

simpātijām. Lielāko publikas
atbalstu guva J.Homiča un
D.Lindbergs.
Konkursa gaitā pieci puiši
un tikpat meitenes atrādīja
dažādus tērpus, runātprasmi,
atbildot uz jautājumiem, kustību iemaņas vairākos izgājienos.
Bet vieni no interesantākajiem
bija sava talanta demonstrējumi, kas vijās cauri visam šovam.
Uzvarētāja J.Homiča pārsteidza
ar klavierspēli. Viņa uzstājās
ar skaņdarbu «Prelūdija». Savukārt A.Romanovs izdzīvoja
liegu deju «Mīlestības lidojums»
tandēmā ar konkursa finālisti
J.Litvinčuku.
Varbūt nedaudz netradicionāls skaistumkonkursam, taču
nenoliedzami romantisks un
pievilcīgs izvērtās tā noslēgums.
Finālisti iznāca nevis balles tērpos, bet gan kāzu apģērbā. To

lieliski papildināja šampanietis
un lielā torte. Tā gan nebija tikai simboliska kāzu atribūtika,
bet salds pārsteigums par godu
Jelgavas skaistumkonkursa
desmitgadei.
Galveno balvu– braucienu
uz Stokholmu – uzvarētājiem
sarūpēja tūrisma aģentūra «Hot
Orange».
Šogad valsts konkursā mūsu
pilsētu pārstāv «Vicemis Jelgava 2006» Evija Dišlere, kura,
starp citu, kļuva par «Mis Rīga
2007». Tā nu viņa konkursā
«Mis Latvija 2007» pārstāv gan
Rīgu, gan Jelgavu. Turpretī Jekaterinai un Artūram ir iespēja
piedalīties konkursā «Mis un
Misters Latvija 2008». Pārējie
finālisti var startēt 2008. gada
galvaspilsētas skaistumkonkursā, līdzīgi kā to iepriekš
darīja Evija.

Informācijas aģentūru
apmeklē vairāk

 Ritma Gaidamoviča

(No 1.lpp.)
Uz pieņemšanu pie Jelgavas
pašvaldības administrācijas vadības pēc iepriekšēja pieraksta
2007. gadā devušies 504 iedzīvotāji, gadu iepriekš – 478.
Informācijas aģentūra saņēmusi iesniegumus un sniegusi
informāciju par jautājumiem,
kas saistās ar būvniecību, nekustamo īpašumu, sociālajiem
jautājumiem, dzīvokļa piešķiršanas kārtību un pabalstiem,
komunālajiem jautājumiem,
māju apsaimniekošanu, siltumapgādi, teritorijas labiekārtošanu. Iedzīvotāji interesējušies arī
par uzņēmējdarbību.
L.Klismeta atklāj, ka pērn samazinājies aģentūrā iesniegto
pateicību un sūdzību skaits. Proti,
2007. gadā saņemtas 27 pateicības
un reģistrēta 21 sūdzība, savukārt
2006. gadā to skaits bija attiecīgi
38 un 30. «Galvenokārt sūdzības
saņemtas par Jelgavas domes
atsevišķu komisiju lēmumiem un
saimniecisko dienestu neizdarību,» informē preses sekretāre.
Viņa stāsta, ka, sazinoties ar Informācijas aģentūru, klienti bieži
vien vēlējušies noskaidrot pašval-

Jaut trešo gadu Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC) senioriem tiek dota iespēja
apgūt iemaņas darbā
ar datoru un iemācīties angļu, vācu valodu.
Nākamnedēļ 20 seniori
saņems apliecības par
datorkursu beigšanu,
bet jau tagad tiek gaidīti
jauni iesniegumi, lai pēc
grupas nokomplektēšanas mācības atsāktos.
JRPIC Informāciju tehnoloģiju
nodaļas vadītāja Antra Škinča
stāsta, ka iespēja mācīties jādod
jebkurā vecumā, ja vien ir vēlēšanās, tāpēc pašvaldība kopā
ar JRPIC izlēmusi par senioru
apmācību. Pensijas vecuma cilvēki datorzinības patlaban apgūst
divos līmeņos – pirmajā mācās tie,
kuriem darbā ar datoru nav priekšzināšanu vai tās ir minimālas, bet
šī gada jaunums jeb otrais līmenis
ir «Senioru – datorfanu klubiņš»,
kurā patlaban darbojas astoņi
pensionāri ar priekšzināšanām da-

 Šodien, 24. janvārī, pulksten 15

Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis», Lielajā ielā 15, ciemos
aicina bērnus, kas vēlas radoši
izpausties un interesanti pavadīt
brīvo laiku. Bibliotēkas vadība šajā

reizē padomājusi par aktivitātēm gan
maziem, gan lielākiem interesentiem.
1. – 4. klašu stūrītis pārtaps par bērnu
radošo darbnīcu ar mērķi pabeigt
iesākto. Pasākums «Pabeidz iesākto»
ļaus radoši izpausties zīmējot un
gleznojot – bērniem tiks piedāvāts attēla fragments, kas viņiem pēc saviem
ieskatiem būs pēc iespējas radošāk jāpapildina. Atnākušos sagaidīs saldumi
un animācijas filmiņa «Piedzīvojumi
dārzeņu valstībā» no bibliotēkas eplaukta. Bērnu zīmējumus pēc pasākuma varēs apskatīt bibliotēkas telpās
darba dienās no pulksten 11 līdz 18
un sestdienās no pulksten 10 līdz 17.

 LLU Tehniskajā fakultātē inženierzinātņu doktora grādu
ieguvis Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta pētnieks
Uzzinot, ka kļu- Ādolfs Ruciņš, kurš, būdams Eiropas
Sociālā fonda granta stipendiāts,
vuši par skaissekmīgi aizstāvējis disertāciju «Arklu
tumkonkursa
korpusu optimālo parametru un daruzvarētājiem,
ba režīma pamatojums». Zinātniskā
Jekaterina Hodarba vadītājs ir fakultātes profesors,
miča neslēpa
habilitētais inženierzinātņu doktors
aizkustinājuma Arvīds Vilde.
asaras, bet
Artūrs Roma Zemgales NVO atbalsta centra
novs – patiesu
projekta stažiera skolas «M3» beidzēji
veikuši pētījumu, lai uzzinātu, kāda
saviļņojumu.
ir darbinieku attieksme pret klientu
Foto: Ivars
dažādās Jelgavas iestādēs. Projekta
Veiliņš

Seniori vēlas lietot
interneta tālruni «Skype»
torprasmē. «Pirmajā līmenī darbs
notiek pēc mūsu programmas, lai
cilvēks iegūtu pamatiemaņas, bet
«Senioru – datorfanu klubiņā» viņi
jau ir noteicēji tam, ko vēlas apgūt.
Patlaban viņi izteikuši vēlmi strādāt programmā «Excel», lai veiktu
vienkāršus aprēķinus par ieņēmumiem, izdevumiem un tamlīdzīgi,
bet tuvākajās nodarbībās notiks
darbs ar fotogrāfijām – sākot ar
fotografēšanu, foto ievadi datorā
un elementāru foto apstrādi. Viņi
arī izteikuši vēlmi darboties ar
interneta tālruni «Skype»,» stāsta
nodaļas vadītāja.
Kursu vadītāja Linda Rukmane
atzīst, ka ar senioriem ir daudz
patīkamāk un vieglāk strādāt nekā
ar skolēniem vai studentiem, jo
viņiem ir lielāka motivācija un vēlme kaut ko iemācīties un uzzināt,
tāpēc arī nekavējot nodarbības.
«Protams, apmācība ir nedaudz
lēnāka nekā ar skolēniem, taču
soli pa solītim viss tiek apgūts un
iemācīts. Ja kāds kaut ko saprot
ātrāk, tas dodas palīgā tam, kurš
kavējas,» stāsta L.Rukmane.
Senioriem JRPIC tiek dota
iespēja apgūt arī angļu un vācu
valodu. Pieaugušo tālākizglītības

Īsi

nodaļas vadītāja Astra Vanaga
stāsta, ka lielāku popularitāti pensionāru vidū tomēr ieguvusi angļu
valoda. Pamatkursā seniori apgūst
zināšanas, lai viņi varētu doties
ceļojumā uz kādu valsti un spētu
orientēties ielās, lidostā, pajautāt
veikalā vai kafejnīcā, kas viņiem
vajadzīgs, saprastu ēdienkarti un
citas vienkāršas frāzes. Bet otrajā
grupā darbojas seniori ar angļu
valodas priekšzināšanām – tiek
nostiprinātas iepriekš gūtās zināšanas, papildināts vārdu krājums,
lai viņi varētu lasīt avīzes un brīvāk runāt. Paralēli visam darbojas
arī senioru «Angļu klubiņš», kurā
veido diskusijas, pasākumus un
jau angliski pārrunā interesējošas
lietas.
Šogad uzsākta arī programma
«Dzīve sākas no 60», kur patlaban
darbojas deviņas kundzes, kas piedalījušās psiholoģijas nodarbībās,
lai palīdzētu izprast savu vecumposmu, kā saprasties ar dažādām
paaudzēm un citas lietas. Viņām
tiek dota iespēja uzzināt, kā veidot
savu vizuālo tēlu, jo dāmām jābūt
skaistām jebkurā vecumā, kā arī
veikt fiziskas aktivitātes, lai stiprinātu savu organismu.

dības iestāžu darba un pieņemšanu laikus, uzzināt arī citu pilsētas
iestāžu un uzņēmumu adreses,
telefona numurus un informāciju
par to sniegtajiem pakalpojumiem.
Turpat saskaņoti arī 25 publiskie
pasākumi, piketi un pirotehnikas
demonstrēšana, kā arī saņemtas
atļaujas gājieniem.
«Informācijas aģentūra 2007.
gadā turpināja pilnveidot darbu
publisko pakalpojumu sniegšanā pilsētas iedzīvotājiem,»
L.Klismeta atgādina, ka tur
klientiem ir iespēja vienuviet
iegūt informāciju, iesniegt iesniegumu un saņemt atbildi
uz interesējošiem jautājumiem
atbilstoši pašvaldības kompetencei. Aģentūras darbinieki
palīdz aizpildīt, pieņem un
reģistrē iesniegumus, sagatavo
materiālus iesniegumu izskatīšanai, ja iesniedzējs par konkrēto jautājumu vērsies atkārtoti.
Aģentūra kontrolē iesniegumu
izskatīšanas un rezolūciju izpildi, kā arī organizē klientu
pierakstīšanu uz pieņemšanu
pie Jelgavas domes un pašvaldības administrācijas vadības,
speciālistiem.

laikā apmeklēts VID, Jelgavas Policijas
pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, «SEB Unibanka», Hipotēku
banka, Dzimtsarakstu nodaļa, Zemgales
plānošanas reģiona Jelgavas birojs un
Jelgavas dome. Uzdevums katrā no iestādēm bija noskaidrot informāciju tādā
veidā, lai darbinieks nemana, ka tiek
pētīta viņa attieksme pret klientu. Pē-

tījumā iesaistītie «slēptie klienti»
ir pārsteigti par iestāžu atsaucību
pret klientu, jo izvēlētais laiks – vēla

pēcpusdiena – radīja priekšnojautu,
ka darbinieki būs noguruši, līdz ar to
neieinteresēti jautājumos, taču visās
iestādēs, izņemot abas bankas, jaunieši
uzņemti ar smaidu.
Ritma Gaidamoviča
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Piemērs siltuma taupīšanai
 Sintija Čepanone

Kā panākt, lai turpmāk par siltumu būtu
jāmaksā teju uz pusi
mazāka summa, nu
pieredzē varēs dalīties
4. līnijas 1 iedzīvotāji.
Viņu daudzdzīvokļu
nams ir pirmais, kurš
piedzīvojis vērienīgu
renovāciju, kas noritējusi Vācijas – Latvijas
pilotprojekta «Jelgavas
pilsētas siltumapgādes
sistēmas modernizēšana» laikā.
Par mājas iemītnieku ieguvumiem, vērojot no malas, pašlaik
var spriest vien pēc jaunu skatu
ieguvušās fasādes un svaigi
izremontētajām kāpņu telpām.
Savukārt par to, cik tad latu
īsti izdosies ietaupīt uz siltuma
rēķina, – precīzāk varēs uzzināt,
kad noslēgsies apkures sezona.
Par paveiktā kvalitāti un darba
procesu viedokļi atšķiras, un
ne viens vien mājas iedzīvotājs
darba veicējiem velta skarbākus
vārdus, taču projektā iesaistītie
ir vienisprātis – izdarīts ir daudz
un mājas renovācijā ieguldītie
līdzekļi noteikti attaisnosies.

latu robežās. «Iespējams, tas bija
viens no papildus faktoriem, kas
mājas iedzīvotājus rosināja tomēr
piekrist vērienīgajiem darbiem,
negaidot vēl lielākas projekta
izmaksas,» spriež U.Lazdiņš.
Viņš norāda, ka plānotais rūpīgi tika izvērtēts iedzīvotāju sapulcēs – viņi paši sprieda arī par
būvuzņēmēja izvēli. «Iedzīvotāji
vēlējās iegūt papildu informāciju
par darbu veicējiem, lai varētu
nešaubīties par paveiktā kvalitāti,» JNĪP tehniskais direktors
norāda, ka darbi uzticēti SIA
«Rimts».
Dažādu formalitāšu dēļ 4.
līnijas 1. mājas renovācijas darbi
uzsākās divus mēnešus vēlāk,
nekā sākotnēji plānots, taču
gala termiņi nav kavēti. Mājas
renovācija prasīja pāris mēnešu
intensīva darba, un pēc Jaunā
gada atlika vairs tikai pabeigt
izremontēt kāpņu telpas. «Tas
nebija iekļauts obligāti veicamo
darbu sarakstā, taču arī Vācijas pieredze apliecinājusi, ka
iespaids par renovētu māju
krietni pasliktinās, ja kārtībā
nav savestas arī kāpņu telpas,»
teic U.Lazdiņš.

Darbu gaitā
rod kompromisus

Kaut arī renovācija norisinājās šiem darbiem ne tajā
Ideja renovēt daudzdzīvokļu piemērotākajā gadalaikā, lainamus, lai varētu ekonomēt ka apstākļi saudzēja, un viss
siltumenerģijas patēriņu, brieda noritēja «pēc pilnas programjau no 2003. gada. Tad arī tika mas» stingrā vācu speciālistu
apzinātas mājas, kurās ir vis- uzraudzībā. Mājai tika veikta
lielākie siltumenerģijas zudumi logu nomaiņa, ārsienu, bēniņu
un kurās renovācijas darbi būtu un pagraba cokola siltināšana,
jāveic vispirms. Taču toreiz esošās viencaurules apkures
pietrūka iedzīvotāju kvoruma. sistēmas nomaiņa uz divcauVācijas – Latvijas pilotprojekts ruļu, sildķermeņu nomaiņa,
sniedza reālu iespēju ideju arī īs- termoregulatoru un siltumpatenot, dāvinot daļu nepieciešamā tēriņa proporcionalitātes devēja
finansējuma.
uzstādīšana, kā arī individuālā
«Sākot projekta «Jelgavas siltummezgla rekonstrukcipilsētas siltumapgādes sistēmas ja. JNĪP tehniskais direktors
modernizēšana» realizāciju, neslēpj, ka darbu laikā nācās
izkristalizējās dirast ne mazums
vas šādiem dar- Mājas 4. līnijā 1 renovācijas ko- kompromisu kā
biem atbilstošā- pējie kapitālieguldījumi – 216,33 ar Vācijas puses
kās mājas, kurās tūkstoši latu, tostarp: Vācijas pārstāvjiem, tā
veikt renovāciju, Attīstības bankas dāvinājums arī ar iedzīvo– 68,74 tūkstoši latu; Jelgavas
– 4. līnijā 1 un pašvaldības palīdzība pilotpro- tājiem. «PiemēHelmaņa ielā 3,» jekta realizēšanai – 21,74 tūk- ram, vācieši uzSIA «Jelgavas stoši latu. Kredīts, kuru mājas stāja, lai renoNekustamā īpa- iedzīvotāji pilnvaroja aizņemties vējamajai mājai
šuma pārvalde» JNĪP, – 125,75 tūkstoši latu. Par tiktu nomainīti
(JNĪP) tehnis- to iedzīvotāji norēķināsies pakā- pilnīgi visi logi,
kais direktors peniski 15 gadu laikā.
arī tie, kurus ieUldis Lazdiņš
dzīvotāji jau bija
norāda, ka izvēlēts tika 4. līnijas nomainījuši par saviem līdzek1. nams – trīsstāvu ēka ar 24 ļiem. Pamatojums – lētajiem
dzīvokļiem. To, ka ilgāk vairs pakešlogiem, kas sastopami ne
nevarēja gaidīt, apliecina arī vienā vien dzīvoklī, nav pietieskaitļi. Proti, 2004. gadā izstrā- kama siltumpretestības koefidātajā tāmē mājas renovācijas cienta. Taču iedzīvotāji iebilda,
izmaksas lēstas apmēram 105 jo nevēlējās sev radīt papildu
tūkstošu latu apmērā, savukārt izdevumus,» stāsta U.Lazdiņš.
tagad tās jau bija dubultojušās Tieši tādēļ meklēts vidusceļš,
un svārstījās 210 – 260 tūkstošu un izdevās vienoties – nomai-

Realizēta sen lolota ideja

Ainārs
Šķerbergs,
4. līnijas 1
mājas vecākais:
«Pašlaik tiek
vilktas kopā
astītes, tāpēc
par ieguvumiem un zaudējumiem runāt
varēsim, kad šis projekts pilnībā
noslēgsies. Dzīvokļu īpašnieki
jau vislabāk pateiktu, kur darbu
gaitā bija problēmas un kas pie
tā vainojams. Vājais ķēdes posms
neapšaubāmi bija darba organizēšana šeit, objektā, un, kā zināms,
ja viens posms ir vājš, ķēde vairs
nekam neder. Protams, bija arī
daudzas labas lietas – būvnieks
veica arī darbus, kas nebija projektā ieplānoti un uzradās darbu

gaitā. No tāda viedokļa, manuprāt,
būvniekam finansiāli šis projekts
nemaz nebija tik izdevīgs. Ja darbs
būtu labāk organizēts, arī rezultāts
būtu labāks un tagad nebūtu tik
daudz dažādu sīku problēmu, kašķu ar īpašniekiem un tā tālāk. Taču
paldies tiem darbiniekiem, kas bija
iesaistīti projekta sagatavošanā
un realizēšanā un kas savu darbu
veica ar vislielāko atbildību. Par
prognozēm, cik par siltumu vajadzēs maksāt pēc mājas renovācijas,
varēsim spriest vēlāk – vispirms
jāpabeidz balansēt apkures sistēma,
tad arī redzēsim īstos rezultātus.
Domāju, apkures sezonas beigās
varēsim vilkt kopā galus un skaitīt
procentus, cik izdevies ietaupīt. Līdz
šim, ņemot vērā nepastāvīgo ziemu,
rēķini par siltumu atšķīrās. Cik zinu,
maksimālais kādā dzīvoklī bija pat

Procesā traucēja
«cilvēciskais» faktors

Kad noslēgsies apkures sezona, precīzi varēs aplēst ieguvumus, ko devusi mājas 4. līnijā 1 renovācija, kas norisinājusies Vācijas – Latvijas pilotprojekta laikā. Šai ēkai būs paraugstatuss, lai
uzskatāmi apliecinātu, kā daudzdzīvokļu mājās iespējams ekonomēt siltumenerģiju, ietaupot
līdzekļus un saudzējot vidi.
Foto: Ivars Veiliņš
nīja tikai vecos logus. Taču, kā
norāda speciālists, jau tagad
pārbaudot manāms, ka pašu
iedzīvotāju mainītiem logiem
tomēr ir nedaudz palielināta
siltuma noplūde, salīdzinot ar
jaunajiem, tas varētu ietekmēt
kopējo siltumefektivitāti.
Ne mazums raižu sagādājusi
arī bēniņu un pagraba siltināšana. «Bēniņu siltināšana
bija sarežģīts process, jo tie
mājai ir ļoti zemi – cilvēks pa
tiem nevar pārvietoties. Tieši
tādēļ tika izveidotas lūkas, pa
kurām speciālisti bēniņus siltināja, iepūšot tajos ekovati,»
viņš norāda, ka tagad jāgaida,
kad laukā būs lielāks sals, lai
pārliecinātos, vai siltināšanas
materiāla biezums bēniņos ir
vienmērīgi ieklāts. Tad speciālisti ar termogrāfu pārbaudīs,
vai caur 3. stāva dzīvokļu
griestiem nav siltuma noplūdes. Ja tādu konstatēs, tā tiks
novērsta. Nācies atteikties arī
no sākotnēji plānotās pagraba
siltināšanas – lai neradītu papildu neērtības iedzīvotājiem,
demontējot «šķūnīšus» tajā,
siltināšanu veica nevis no
iekšpuses, bet ārpuses, atrokot pamatus un siltinot cokolu
pa mājas perimetru.
Dzīvokļos, kuros saimnieki
jau iepriekš nebija nomainījuši
radiatorus, tika uzstādīti jauni,
turklāt nu par krietni efektīvāku
siltuma ekonomiju gādā divcauruļu sistēma. Būtisks ieguvums
neapšaubāmi ir termoregulators.
«Tas nozīmē, ka katrs iedzīvotājs
pats var regulēt siltuma piegādes intensitāti savā dzīvoklī un

atbilstoši patērētajam arī maksāt,» U.Lazdiņš paskaidro, ka
siltumu iespējams regulēt, sākot
no 0 līdz maksimumam. Runājot
par individuālā siltummezgla
izbūvi, viņš stāsta, ka vācieši
vēlējušies, lai mājā tiktu pārbūvēts viss siltummezgls. Taču,
ņemot vērā tā tehnisko stāvokli,
siltummezgls tika rekonstruēts,
uzstādot iztrūkstošo – atsevišķu
siltummaini uz apkuri, kā arī
atsevišķu siltuma skaitītāju tieši
apkurei.
JNĪP tehniskais direktors
vērtē, ka kopumā darbi paveikti
kvalitatīvi. Šo to darbu gaitā
nācies labot vācu speciālistu
iebildumu dēļ. Proti, Vācijas pārstāvis, lai kontrolētu notiekošo,
mūsu pilsētā ieradās ik nedēļu,
lai pamanītu kļūdas un uzraudzītu to novēršanu.

94 santīmi par kvadrātmetru, savukārt vidēji rēķinājāmies ar 60 – 70
santīmiem.»

savu 53 kvadrātmetru lielo dzīvokli
ziemā vidēji rēķinājos ar 70 latiem,
ieskaitot siltumu, gāzi, elektrību un
citus maksājumus.»

Velga, 4. līnijas 1 iedzīvotāja:
«Mazliet jau ir bail par to, kas sagaida nākotnē. Pensionāram jau nav tik
daudz līdzekļu, lai varētu segt aizdevumu un vēl nomaksāt komunālos
rēķinus. Taču tad jau redzēs, kā būs.
Kad noritēja mājas renovācija, darbi
ikdienā īpaši netraucēja. Viss notika,
kā jau remonta laikā – putekļi, netīrība kāpņu telpā, bet to visu, zinot
rezultātu, varēja pieciest. Es esmu
ļoti apmierināta ar paveikto, vienīgi
ēkas krāsojums gan man nepatīk.
Zils? Nē, tas man nepatīk, bet pārējais gan viss ir labi. Manā dzīvoklī
tika nomainīti logi, radiatori, caurules… Nezinu, cik beigu beigās man
būs mēnesī jāmaksā. Līdz šim par

JNĪP ņemt aizdevumu bankā.
Un tas nozīmē, ka turpmāk 4.
līnijas 1. mājas iedzīvotājiem
līdztekus ierastajiem maksājumiem būs jāatvēl zināma naudas
summa kredīta segšanai.
«Aizdevums paņemts uz 15
gadiem, un iedzīvotāji norēķināsies pakāpeniski. Maksājuma

Traucēja «cilvēciskais» faktors – tā, taujāts par darbu gaitā
piedzīvotajām nebūšanām, teic
U.Lazdiņš. Proti, ne mazums raižu
sagādājuši paši iedzīvotāji, nevēloties sadzīvot ar remonta procesā
neizbēgamo, piemēram, putekļiem
un troksni. «Katram savs raksturs
un vēlmes,» viņš nosaka, atklājot
– gadījies pat, ka kāds mājas iemītnieks izsaucis policiju, jo troksnis
bijis pārāk liels. Kaut arī tobrīd
tika stiprināts siltinājums.
U.Lazdiņš pozitīvi vērtē to, ka
kopumā Jelgavā augusi iedzīvotāju izpratne par ieguvumiem, ko
sniegtu māju siltināšana, tomēr
vēl aizvien atrodas cilvēki, kas
dažkārt aizmirst, ka ikviens darbs
prasa finanšu resursus. «Arī renovējot 4. līnijas 1. māju, nācās
saskarties ar tādiem, kuri uzskata,
ka visi labumi viņiem pienākas
par velti. Taču, lai nāktu atpakaļ,
vispirms jāiegulda,» tehniskais
direktors atgādina, ka šobrīd
ieguldītie līdzekļi dos ieguvumu
ilgtermiņā.
Pašlaik «starta šāvienu» jau
gaida daudzdzīvokļu māja Helmaņa ielā 3 – tā, visticamāk, būs
nākamā Jelgavā, kurā tiks veikta
siltumapgādes sistēmas renovācija. «Vācu puse jau izteikusi
atbalstu šīs mājas renovēšanai,
taču nu vācieši vēlas latiņu pacelt
vēl augstāk,» U.Lazdiņš skaidro,
ka, pirmkārt, vairāk tiktu akcen-

Iedzīvotāji maksās mazāk

4. līnijā 1 ir 103. sērijas māja,
un jau pašreizējās aplēses liecina,
ka siltumenerģijas samazinājums
apkurei tiešām varētu sasniegt
plānotos 50 procentus. «Laikā,
kad šajā mājā par apkuri maksāja 59 santīmus, tieši tādas pašas
sērijas mājās, bet nenosiltinātās
– apmēram latu,» U.Lazdiņš gan
pagaidām prognozēs ir piesardzīgs. «Faktisko siltumenerģijas
patēriņa samazinājumu un tā
salīdzinājumu ar izmantotajiem kapitālieguldījumiem varēs
noteikt, analizējot uzstādītos
skaitītāju rādījumus pēc vienas
apkures sezonas.»
Lai iegūtu sekmīgai projekta
realizēšanai trūkstošos līdzekļus,
dzīvokļu īpašnieki pilnvaroja

Inese, 4. līnijas 1 iedzīvotāja:
«Man ir trīsistabu dzīvoklis, un līdz
šim par siltumu aukstākajos ziemas
mēnešos maksāju apmēram 58 latus.
Tagad sola, ka būs jāmaksā mazāk
– katrā dzīvoklī ierīkots savs skaitītājs,
savs temperatūras regulators, kas it
kā ļauj ietaupīt siltumu. Ja godīgi
– es jau no paša sākuma biju pret šī
projekta īstenošanu. Daudz kas man
vēl joprojām nav skaidrs. Ja runā par
darbu gaitu – ap māju sākumā bija
tāds bardaks. Kad sākās būvdarbi,
teritorija nebija nožogota. Logus
dzīvoklī biju nomainījusi pati, tādēļ
tika uzlikti vien jauni radiatori, taču
palodzes gan tika sabojāta pamatīgi.

Līdztekus darbiem, kas saistīti ar mājas siltināšanu, 4. līnijā 1
tika izremontētas arī kāpņu telpas.
apjoms mēnesī tiks precizēts pēc
pēdējā maksājuma celtniekiem,
ņemot vērā arī to, ka trīs dzīvokļi
samaksājuši visu summu uzreiz,
taču provizoriskās aplēses liecina, ka summa varētu būt vidēji
75 santīmi par kvadrātmetru,»
skaidro U.Lazdiņš. Kopējā maksa
ir atkarīga ne tikai no dzīvokļa
platības, bet arī no tā, kādi siltumtaupības darbi pirms renovācijas konkrētā dzīvoklī veikti par
saviem līdzekļiem,» tā tehniskais
direktors.

tēta logu kvalitāte – tiem jābūt ar
vēl lielāku siltuma pretestību un,
visticamāk, trīsstiklu. Otrkārt,
tiktu palielināts arī siltumizolācijas biezums. Tas, protams,
sadārdzinātu izmaksas, tāpēc nu
viss rūpīgi jāapsver.
Jāpiebilst, ka Helmaņa ielā 3 ir
piecstāvu māja ar 24 dzīvokļiem.
Termogrāfija ēkai jau veikta, un tā
parāda – māja «spīd cauri kā siets».
U.Lazdiņš prognozē, ka renovācija
varētu sākties jau šajā vasarā – darbiem atbilstošā gadalaikā.

Redzēs, kā būs vēlāk. Cik es saprotu,
par trīsistabu dzīvokli, atmaksājot
aizdevumu vien, man būs jāšķiras no
gandrīz 50 latiem. Protams, šī summa
varētu samazināties.»

notika ziemā, laika apstākļi mums
bija labvēlīgi un termiņos iekļāvāmies. Proti, apkuri sāka pieslēgt
15. oktobrī, un tas sakrita ar laiku,
kad mēs sākām strādāt. Tādēļ
jāsaka paldies iedzīvotājiem, ka
samierinājās ar neērtībām un bija
saprotoši laikā, kad ārā bija ap
nulle grādu. Siltinot fasādi, mums
vajadzēja izmantot tehnoloģiju,
kas paredz sildīt, un tas radīja
papildu izdevumus. Runājot par
kāpņu telpu remontu – vācieši pat
brīnījās, kā mēs par tik maziem līdzekļiem varam tik daudz paveikt.
Proti, sākotnēji bija domāts sienas
kāpņu telpā tikai nokrāsot, taču
tās vajadzēja arī līdzināt. Kopumā
ar rezultātu un darbu kvalitāti
esmu apmierināts, kaut arī vēl
aizvien netrūkst iedzīvotāju, kas
pauž pretenzijas.»

Juris Veiss,
SIA «Rimts»
direktors:
«Jāatzīst, ka darbs
mums bija sarežģīts, kaut arī iepriekš esam startējuši līdzīgos un
pat vērienīgākos
projektos. Pirmām kārtām bija
grūti jau tāpēc, ka ne visi mājas
iedzīvotāji vienprātīgi lēmuši par tās
pārbūvi. Taču galu galā viss noritēja
bez aizķeršanās, un pavisam droši
varu apgalvot, kas tas tika paveikts
kvalitatīvi. Kaut arī mājas renovācija
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«Kofeīns» dodas izsaukumā
 Kristīne Pētersone

Vai jūs zinājāt, ka katrai ātrās palīdzības brigādei ir savs segvārds
– «Kofeīns», «Plāksteris»; vai jūs zinājāt, ka
ir feldšeri, kas kabatā
nēsā krītu, lai uz to māju
durvīm, kur iztrūkst ielu
nosaukumu un numerācijas, to uzrakstītu un
nākamreiz nemaldītos;
vai jūs zinājāt, ka teju
katrs ārsts un viņa palīgs sirgst ar sāpošu muguru, jo ik dienas jāpārnēsā vairākus pacientus
no mājas uz mašīnu, no
mašīnas uz slimnīcas
uzņemšanas telpām.
«Jelgavas Vēstnesis»
to visu uzzināja, vienu
dienu pavadot kopā ar
Jelgavas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
brigādi.

Katrs pacients ātrās palīdzības darbiniekiem pašu spēkiem jāspēj nogādāt līdz mašīnai un tālāk arī līdz
slimnīcas Uzņemšanas nodaļai – tieši tas šo darbu dara ārkārtīgi fiziski smagu, ko sievietēm nevajadzētu
darīt. Laukos līdzcilvēki ir atsaucīgāki un bieži piesakās palīgos, bet pilsētā kaimiņš kaimiņu nest ne
Foto: Ivars Veiliņš
Izrādās, katru dienu par jelgav- vien nepiesakās, bet, lūdzot palīdzību, vēl var dabūt dzirdēt skarbus vārdus.
nieku pēkšņām sāpēm un slimī- šāda trauma nerada dzīvības numuru nav, ielas nosaukums arī «ātrajiem». «Nu nē, tas ir pārāk
bām gādā piecas ātrās palīdzības briesmas, tāpēc bākugunis paliek šur tur jau sen pazudis, daudzstā- smagi... Es pat nebiju domājusi,
brigādes – vienā ir ārstu komanda, neieslēgtas un arī ar ātrumu viņš vu mājās jāizskrien visas kāpņu ka tas ir tik smags darbs – ne tikas dodas pie ļoti «smagiem» lieki neriskē. «Mums jau svarīgā- telpas, lai atrastu īstos dzīvokļus kai morāli, bet arī fiziski. Te taču
slimniekiem, bet pārējās – ārstu kais ir aizbraukt līdz galam – nav – uz ārdurvīm jau tos reti kur no- mums pašiem ir jānes pacienti – ja
rāda, un tas viss prasa laiku. nu brigādē ir divas tādas trauslas
palīgi jeb tautā saukti feldšeri un nozīmes pār mēru trakot,» nosaka
«Mēs jau smejamies – ja sievietes, vienalga jātiek galā. Arī
māsiņas. «Jelgavas Vēstnesis» Haralds.
Kad esam izbraukuši cauri
kaut kur aizbraucam un tad, kad pacienti narkomāni sāk
šoreiz dienas gaitās devās kopā ar
redzam, ka numurs ar krītu trakot, jātiek galā. Nē, nē, tas
brigādi «Kofeīns» – ārsta palīgu
uz durvīm uzrakstīts, zinām man ir par smagu. Pašai ir mazs
Jāni Šusteru, praktikanti
– te bijusi mūsu kolēģe. bērniņš, negribas arī pa naktīm
Sandru Uzuliņi un šoferi
Viņai vienmēr krīts kabatā strādāt. Es savu nākotni saistu ar
Haraldu Uvenu.
– pati raksta numurus uz darbu pie ģimenes ārsta – mierīdurvīm, lai citreiz nav lieki gāk,» atzīst Sandra.
Pati svarīgākā –
jātērē laiks maldoties,» atklāj
«narkotiku»
Jānis viņai piekrīt un uzskata,
Jānis.
kastīte
ka sievietēm vispār ātrajā palīŠoreiz gan paveicās – brau- dzībā nav vietas. «Var jau būt,
Rīts sākas pulkcam pareizā virzienā un nekāda
sten 9, kad ierodas
maldīšanās nedraud: galamērķi
maiņa un pieņem
Kamēr ātrās
sasniedzam laikus.
darbu no iepriekšēSpēcīgie medipalīdzības
jās komandas. Jānis
kamenti tiek ļoti
mašīnās
Par
katru
soli
atskaitīties
steidzīgi pulksten 9
stingri glabāti
nav
GPRS,
Tiklīdz brigāde no ātrās palīdzīienāk ātrās palīdzības
un uzskaitīti – tos
feldšerim
bas mājas izbrauc, tā fiksē laiku,
ēkā, jau vestibilā satiek
kopā ar rāciju viena maiun šoferim
tāpat laiku fiksē, kad ierodas
savu kolēģi, kas viņam
ņa nodod otrai.
tik vien
notikuma vietā, kad to atstāj, kad
nodod svarīgākās lietas
atliek kā
Platones
ciematam,
kādā
meža
pacientu
nogādā
slimnīcā,
ja
tas
– rāciju un metāla kastīti ar īpaši
neskaidrību
uzmanāmajiem medikamentiem: stūrī šoferis nobremzē – izrādās, nepieciešams, un kad atgriežas
gadījumā
morfiju, fentanilu un diazepāmu. viņš jautās ceļu garāmgājējam. «ātrajos». Tas tiek fiksēts gan dotaisnāko
Jā,
arī
tā
ir
šoferu
ikdiena.
«Mums
kumentāli
–
veidlapās,
gan
ziņots
Izrādās, ka tieši šī kastīte ir visrūceļu uz
pīgāk glabājamā lieta – šie spēcīgie diemžēl pagaidām vēl nav GPRS pa rāciju dispečeram.
pacienta
Šoreiz izrādās, ka pacients būs
medikamenti ir stingrā uzskaitē. un katru attālāko lauku māju nemāju jautāt
Kastītē ir deviņas ampulas, ja pārzinām kā savu kabatu. Cilvēki jāved uz slimnīcu – visticamāk,
garāmgājēkādu no tām izlieto, tas ne tikai jau arī, kad mūs izsauc, bieži ir sa- lauzts gūžas kauls. Dzīvo divi vecījiem.
nervozējušies,
tāpēc
rodas
dažādi
ši
lauku
mājā
–
vīrs
gājis
uz
veikalu
stingri jāfiksē, bet jānodod arī
izlietotā ampula – lai būtu pilnīga pārpratumi – viņš ceļu pasaka no pēc maizes, paslīdējis uz slidenā ka feministes tagad uz mani kļūs
drošība, ka nekas nekur nav no- sava skatu punkta, bet nepadomā, ceļa un... liktenīgs kritiens. «Oi, niknas, bet tas nav darbs sievietei.
ka mēs braucam no otras puses. tā jau jūs tur pilsētnieki varat par Paradokss, bet tieši sieviešu šajā
klīdis. Un nenoklīstot ar’.
Tad nu sanāk – tas, kas viņam pa katru nenotīrītu un nenokaisītu jomā strādā visvairāk, taču tam
labi, mums pa kreisi. Gadās visādi, ietves gabaliņu sūdzēties – mums tā nevajadzētu būt. Protams, savu
Pirmais izsaukums – uzreiz
Jānis knapi paspējis doties uz tāpēc labāk tās piecas sekundes te laukos tādus brīnumus vispār daļu jau nosaka vīrieša vēlme būt
atpūtas telpu, kur steigšus jāpār- iztērēju, precizējot ceļu, nekā mal- nesagaidīt,» nosaka sirmā vīra sociāli nodrošinātākam, un šis
ģērbjas, lai būtu gatavs darbam, dos. Gadījumi bijuši visādi – ziemā māsa un piebilst, ka laucidarbs nav tas, kas materiālā
kad pa rācijām jau tiek saņemts viss aizputināts, nakts, un cilvēks niekiem pat prātā nenāktu
ziņā darbiniekus lutina, bet
izsaukums. Laika apdomāties kā vienīgo norādi pasaka, ka mājas kādam sūdzēties par nenotomēr es palieku pie sava
nav – visa brigāde raitā solī dodas ceļa galā stāv akmeņu kaudze. Nu, kaisītu celiņu. «Mēs taču
– sievietes ir jāpasaudzē,
uz mašīnu un brauc pie pacienta. protams, ka sniegs visus akmeņus zinām, ka pašvaldībai
nevar viņām likt no 5.
Jau mašīnā Jānis paskaidro, ka apklājis un nekas nav redzams naudas nav. Sūdzies
stāva stiept lejā smagu
braucam uz Platones pagastu – tur – mēs maldāmies,» stāsta šoferis, vai ne, tik un tā nevīru,» piebilst Jānis.
69 gadus vecam vīrietim gūžas kuram ātrajā palīdzībā jau ir 14 kaisīs.» Bet sirmajam
gadu darba stāžs.
vīram nekaisītais ceļš
trauma.
Rīga, salīdzinot
Pilsētā esot tas pats – mājām lauzis gūžu, tāpēc nu
Šoferītis stāsta – skaidrs, ka
ar Jelgavu,
ilgstoši būs jāārstējas
ir trakomāja
slimnīcā.
Kamēr atkal mērojam
ceļu no viena izsaukuma
Ātrā palīdzībā –
uz otru, izdodas parunānemūžam
ties arī ar Jāni. Izrādās
Kamēr tā braucam no
viņš Jelgavā ir jauniņais
viena izsaukuma uz nā– tikai pagājušajā vasarā
kamo, ir laiks parunāties.
šurp atnācis strādāt no
Tagad ar praktikanti Sandru. Viņa Rīgas. «Jā, kādu laiku nostrādāju
martā beigs Rīgas 1. medicīnas «ātrajos» Rīgā un tagad, mainot
koledžu. Šobrīd jau trešo nedēļu savu dzīvi, atnācu uz Jelgavu. To
ir praksē Jelgavā «ātrajos». «Es jau nevar salīdzināt – šeit ir daudz
jau bērnībā lelles ārstēju. Vienmēr mierīgāk. Rīgā ir īsta trakomāja:
esmu zinājusi, ka gribu strādāt starp vienu un otru izsaukumu
medicīnā. Arī vecmāmiņa bija nepaiet pat minūte. Jelgavā tomēr
Praktikante Sandra Uzuliņa atzīst, ka «ātrajos» negribētu strā- medmāsa,» atklāj Sandra, taču tā steiga nav tik milzīga – ir brīži,
dāt – praksē pieredzētais apliecinājis, ka tas ir ļoti smags darbs. jaunā meitene ne mirkli nav kad var arī atvilkt elpu, diennakts
domājusi savu darbu saistīt ar dežūras laikā. Protams, Rīgā arī
Viņa izvēlēsies darbu pie ģimenes ārstes.

maksā vairāk, bet tas jau nav
galvenais,» tā Jānis.
Arī Jānis nav nekāds izņēmums
– arī viņš jau vairākkārt ir centies
pamest darbu «ātrajos». «Nav
tas viegls darbs, arī psiholoģiski
tas prasa milzīgu enerģiju, bet
man patīk – nu nevaru es aiziet,
velk atpakaļ. Protams, es tāpat
kā mani kolēģi strādāju arī citā
vietā, lai varētu nopelnīt – tas nav

ka vīrietis narkotisko vielu reibumā vienkārši neapzinājās, ko dara
– izģērbies kails, viņš staigāja pa
trauslo ledu. Ātrie nogādāja viņu
«Ģintermuižā». Taču kopumā diena, ko bijām izvēlējušies pavadīt ar
ātrajiem, bija salīdzinoši mierīga
– sācies vīrusa laiks, tāpēc vairāki
izsaukumi pie šādiem pacientiem,
bet naktī izdevās pat trīs četras
stundiņas pagulēt.

Lēnā braukšana
un sliktās vēnas

nekāds noslēpums, jādzīvo jau ir,»
saka Jānis.

Pliks uz Lielupes

Tas, ko ikdienā redz ātrās palīdzības darbinieki, vienam izraisītu
šausmas, citam paniku, bet viņiem
tas ir ikdienas darbs. Arī šoreiz
Jāņa dežūra neiztika bez visai
dīvaina izsaukuma – palīdzību
lūdza policija, kas uz Lielupes bija
pamanījusi kailu vīrieti. Izrādījās,

Šādos uztraukuma apstākļos
bieži vien cilvēki mēdz būt neiecietīgi un pat dusmīgi uz ātrās
palīdzības darbiniekiem. Jānis
atklāj tās lietas, par ko iedzīvotāji
sūdzas visbiežāk. «Protams, galvenais – pārāk vēla ierašanās, taču
visbiežāk tas ir saistīts ar to, ka
uztraukumā cilvēkam šķiet – laiks
velkas bezgalīgi,» saka Jānis.
Arī šoferītis Haralds atceras, ka
reiz saucis «ātros» savai mammai.
«Man šķita, ka viņi tiešām brauc
nejēdzīgi ilgi, bet, kad parēķināju,
– kamēr salec mašīnā, izbrauc pa
īsāko maršrutu: tieši tāds laiks
arī sanāk. Vienkārši tādos brīžos
sajūta ir cita. Te neviens speciāli
neko necenšas novilcināt. Ticiet
man!»
Otra lieta, kas nereti kādu var
neapmierināt, duršana vēnā. «Nu
diemžēl ir tādas sliktās vēnas, kur
ar pirmo reizi trāpīt nevar. Tas jau
nav ārsta nemākulības dēļ. Mēs
taču cenšamies strādāt pēc labākās sirdsapziņas,» nosaka Jānis.

Ārsta palīgs Jānis Šusters atzīst, ka ātrā palīdzība strauji mainās
visā Latvijā – arī Jelgavā. «Vēl pirms vairākiem gadiem mēs pat
sapņot nevarējām par īstām atpūtas telpām ar gultām, televizoru.
Katrs ņēma līdzi savu sedziņu un gulēja, kur pagadījās. Tāpat arī
virtuve mums ērta un komfortabla – šeit darbinieki gatavo sev
maltīti un ēd vai arī brīvajos brīžos bauda kafiju, tēju.»

pētījumi

Ja drīkst formāli definēt, zinātnieks ir tāds cilvēks, kurš
ir ieguvis doktora grādu pēc
sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas. Tieši tāpēc, runājot
par zinātni LLU, tēmu kā bārenīti
nevar atraut no gādīgo «vecāku»
– doktorantūras studiju – rokām.
Vispirms neliels ieskats tajās.

Doktorantūras studijas

Tās ilgst trīs gadus, neklātienē
– četrus. Tiesa, reti kurš trīs
gadus izmācās un uzreiz
aizstāv zinātnisko
darbu. «Ja doktorants izvēlējies
lauksaimniecību
un pētījumam,
piemēram, jāsēj
un jānovāc raža,
tāda zinātniskā
darba objektīvam vērtējumam
nepieciešami
p a t
līdz
piecu
Ausma Markevica
gadu
rezultāti. Nedod Dievs, ka visu
izjauc plūdi vai kādi citi dabas untumi. Kādu putnu dabā var pētīt
pat 12 gadus. Tāpēc doktorantūras absolventu skaits ik gadu ir
daudz mazāks nekā studentu,»
teic I.Alsiņa.
A.Markevica zina vairākus

Pētījumos jāiegulda

Ikvienā pētījumā ir jāiegulda.
Un tās nav tikai pacietīga darba
stundas, bet arī nauda. Visas
analīzes ir dārgas, kā arī četrās
sienās ierakties kā strausam ar
galvu smiltīs nav pareizā izvēle.
Jāredz, kā tas notiek citur pasaulē, jāapmeklē konferences. Bez
pieredzes apmaiņas soļi uz
priekšu tādi īsi un strupi var
sanākt. Milzīgs glābšanas
riņķis ir projekti. Viens no
tādiem ir Eiropas Savienības strukturālo fondu
atbalsts – grants inženierzinātnēm. Tiesa, tas
ir tikai šai vienai
studiju programmai. «Doktoranti parasti
ir tajā vecumā, kad
cilvēki dibina ģimeni. Ja pārī abiem ir 80
latu stipendija, kā jums liekas,
vai ar to pietiek?» atbildi zinot,
ar smaidu jautā I.Alsiņa. Tieši
tāpēc A.Markevicai zināmā statistika vēsta, ka ap 95 procentiem doktorantu paralēli strādā
algotu darbu. «Lūk, nākamais
faktors, kas kavē promocijas

Vēl nenoliedzami interesanti,
ka tiek domāts par gaļas salātiņu
derīguma termiņu pagarināšanu.
«Rezultāti izskatās pozitīvi, taču
plašāk par to runāsim, kad salāti
attiecīgā iepakojumā nonāks līdz
ražošanai,» tā S.Muižniece-Brasava. Viņa piebilst, ka droši vien
daudzi ražotāji nemaz nenojauš,
kā iepakojuma izvēle var ietekmēt produkta kvalitāti.
Svarīgi, ka tiek mēģināts dažādus produktus iepakot dabai
draudzīgos biomateriālos. «Iepakojam, piemēram, trauciņos gan
vakuumā, gan modificētajā vidē.
Izmantojam jaunākās tehnoloģijas, dažādus apstrādes veidus

Un nu vērsim pie ragiem – ko
tad pēta zinātnieki LLU? Rivžas kungs norāda, ka 2007.
gadā vien izstrādāti 156
pētnieciskie projekti,
kam tika piešķirti 1,3
miljoni latu (finansējuma avotus skatīt
grafikā). Tik
daudz atšķirīgu tēmu!
Visas ne aplūkot, ne
izstāstīt. Galvenais
v i r ziens ir
lauksaimniecība, kam galvenokārt tiek Zemkopības ministrijas
subsīdijas. LLU stiprā puse ir
garšaugi, enerģētiskās kultūras
– rapša audzēšana.
Pēdējos gados pamanāmu izrāvienu piedzīvojusi mācību un pētījumu saimniecība «Vecauce». Tur
govis slauc divi roboti, par ko arī ir
pētniecisks projekts. Datus par piena devēju maltītēm un slaukšanu
ievāc un apstrādā speciāla datorprogramma. Bet tas vēl nav viss.
Tehnoloģijas ir tik gudras, ka pašas
nosūta īsziņu zootehniķim uz mobilo telefonu, ja govs nevienu reizi
nav aizgājusi slaukties. Informācija
par novirzēm no normas! Par šādiem robotiem zemnieki izrādījuši
neviltotu interesi, jo tiem ir ļoti labas īpašības, ko P.Rivža ar smaidu
uz lūpām arī nosauc: «Pirmkārt,
robots nedzer, neprasa brīvdienas
un algas pielikumu. Tikai elektrību
un minimālu uzraudzību. Pilnīgi
pretēji slaucējai, kas nepārtraukti
čīkst un nav izgulējusies.» Tiesa
gan, lai nomainītu slaucēju pret
robotu, vispirms jāšķiras no 60 – 80
tūkstošiem.

Top Baltijā modernākā
biogāzes ražotne

Slaukšanas roboti ir tikai viena
daļa no «Vecauces» sasniegtajām
virsotnēm. Turpat blakus, spītējot
finansiālām problēmām, top Baltijā lielākā un modernākā biogāzes
ražotne. Tā ir milzīga tvertne,

(nepievienojot konservantus),
lai produkts ilgāk saglabātos
svaigs.»
L.Dukaļska zina stāstīt, ka
ap 2010. gadu vairākās Eiropas
valstīs no parastajiem polietilēna
maisiņiem jāpāriet uz biodegradējamo materiālu. Proti, tādu,
kas ražots no, piemēram, graudiem vai cietes un dažu mēnešu
laikā pats augsnē sadalās. LLU
laboratorijā ir iestrādes arī ar
tādiem. «Mūsu pētījumi liecina,
ka šajos biomateriālos pārtika
saglabājas svaiga ne sliktāk kā
šobrīd esošajos tradicionālajos
polimēra materiālos,» uzsver
S.Muižniece-Brasava.

Kopā

2731
Latvijas Zinātnes padomes doktorantu granti

38 314

3920
Latvijas Zinātnes padomes
starptautiskās sadarbības rezultātā gūtais finansējums

Tirgus orientētie
pētījumi

74 365
Pasūtījumu līgumi

102 489

79 263
Meža attīstības fonda finansējums

213 375

219 933

546 786

Slaucējs, kas nedzer un
neprasa brīvdienas

Virs mežiem –
bezpilota
lidaparāts
Profesora Daiņa Lapiņa monitorā redzamajā aerofoto apskatāmi viena lauka raibumi.

Precīzā lauksaimniecība
un ražu kartes
Šādi izskatās daudzas LLU laboratorijas – izremontētas, gaišas, labi aprīkotas.
kurā ieplūst kūtsmēsli un klāt niem. Tās savāktas tik dažādas no
pievieno skābbarību. Reaktora Latvijas malu maliņām, sākot no
darbības rezultātā izdalās gāze. baltiem līdz sarkaniem ziediņiem.
To var izmantot apsildīšanai, kā Un tagad tiek noskaidrots, cik
arī ir iecere no tās ražot elektrību. tās ģenētiski tuvas cita citai. Tā
«Tas ir alternatīvs enerģijas avots, selekcija pāriet jaunā līmenī.»
kas pagaidām pie mums vēl ir jaunums, bet nākamajos piecos gados Ražotājam trūkst
varētu attīstīties sprādzienveidā,» informācijas
prognozē P.Rivža.
Pēdējos gados parāJa iepriekšminētā ražotne atdījusies iespēja izslutiecas uz klasisko biotehnoloģiju,
dināt projektus arī
tad I.Alsiņa vairāk stāsta par
sociālajās zinātnēs,
moderno, kas ir viņas izauklēts
ainavu arhitektūrā.
rūpju bērns. Izsakoties lakonisĻoti intensīvi un
ki, tā pēta, kas ir katražīgi strādā pārrā organismā iekšā.
tikas tehnologi.
«Mūsu zināšanas
Pēta maizi,
sasniegušas tik tāpienu, zivis,
lus horizontus,
pat biodegka cenšamies
radējamos
noskaidrot,
iepakojukuras patiemus un
šām ir Latdaudz
vijas zilās goko citu.
vis, kādi gēni
Vi e n ir Latvijas brūnajām.
kāršs cilLopkopjiem ir projekti, Ina Alsiņa
vēks no
kā identificēt konkrētas
malas, protams, var būt neslimības. Interesants pētījums izpratnē, ko tad tajā maizē ir ko
ir par raudenēm – garšaugu, ko pētīt? Bet, kad LLU profesoriem
pievieno picām un citiem ēdie- uzdod šo jautājumu, viņi sulīgi

Pārtikas iepakojums
Kopā ar Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes profesori Liju Dukaļsku un docenti Sandru MuižnieciBrasavu nonākam laboratorijā,
kurā notiek galvenie eksperimenti saistībā ar iepakojumu.
L.Dukaļska ir šī virziena celmlauze. Savulaik tika domāts tikai par
dārzeņu optimālu iepakojumu,
bet nu jau piedzīvota vērā ņemama attīstība. «Daudz strādājam ar maizi, lai pagarinātu tās
uzglabāšanas laiku. Svarīgi, lai
tā ilgāk saglabātos mīksta un neizveidotos pelējums. Šis virziens
jau nonācis tādā stadijā, ka tiks
ieviests ražošanā. Uzņēmumi par
to interesējas.»

Sadarbībā ar Latvijas
Zinātnes padomi

Viens audzē melones
un pēta to gēnus, cits
«smadzeņo», kāpēc frī
kartupelis ir brūnāks
un smaržīgāks... Var jau
likties – kam tas viss?!
Patiesībā tas ir intelektuālais mantojums, kas
bagātina visas Latvijas
pētījumu banku. Šai
sakarā par situāciju Jelgavā, ko, pateicoties
augstskolai, ir iecere izveidot par otru zinātnes
centru valstī, sarunā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
zinātņu prorektoru Pēteri Rivžu, Zinātņu daļas
vadītāju Inu Alsiņu un
Doktorantūras daļas
vadītāju Ausmu Markevicu.

iemeslus, kādēļ absolventu nav
gluži tik daudz, cik gribētos.
Pirmkārt, stipendijas apmērs nav
salīdzināms ar algu privātajās
struktūrās. Tā pārvilināti jau
vairāki studenti. Otrkārt, 1999.
gadā likvidēja habilitētā doktora
pakāpi, paaugstināja promocijas
kritērijus. Lai aizstāvētu darbu,
vajadzēja piecas publikācijas
starptautiskos recenzējamos
izdevumos. Cilvēcīgi grūti arī
tāpēc, ka kritēriji tiek mainīti.
Studentam tomēr gribas stabilitāti – ar kādiem
nosacījumiem
iestājos, ar
tādiem arī
pabeidzu.
« P ē r n
eksperimentējām un
stipendijas piešķīrām tikai
tiem, kuri Pēteris Rivža
izstrādā zinātnisko darbu. Līdz ar to atkal
daudzi aizgāja. Nebija līdzekļu
pētījuma veikšanai,» atminas
A.Markevica.

darba aizstāvēšanu. Diennaktī
ir tikai 24 stundas. Tās jāsadala
darbam, mācībām, ģimenei. Dažkārt doktorantu entuziasmu pat
var apbrīnot. Viņi reizumis pagūst arī finansējumam izstrādāt
projektus,» vērtē A.Markevica.
Tomēr, ja studentam nav vaļas
projektu rakstīšanai, to var darīt
darba vadītājs.

Zemkopības ministrijas subsīdijas

 Daiga Laukšteina

Mūsdienu zinātne nākotnei jeb
Ko pēta Latvijas Lauksaimniecības universitātē

1 281 176

Projektu nauda 2007. gadā, Ls

Izglītības un zinātnes
ministrijas projekti
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Latvijas Zinātnes padomes projektu granti

6., 7. lpp

Foto: Ivars Veiliņš

Doktorantūra Latvijas Lauksaimniecības universitātē
• Patlaban studē nedaudz vairāk par 200 audzēkņiem (šis skaits pa gadiem
jau ir nostabilizējies).
• Kopumā ir 13 studiju programmas.
• Pieprasītākā studiju programma ir agrārā un reģionālā ekonomika (ap 70
doktorantu), nākamā – pārtikas tehnoloģija (ap 40).
• Vismazākais studējošo skaits ir inženierzinātnēs.
• 2007. gadā aizstāvēti 15 promocijas darbi.
• 2008. gada prognozes – tiks aizstāvēti vismaz 20 promocijas darbi.
• Stipendija – 80 lati mēnesī. To saņem visi sekmīgie pilna laika doktoranti,
kuri uzņemti par valsts budžeta līdzekļiem.
• Ir iespēja ņemt stipendijai pielīdzināto kredītu. Ja septiņu gadu (trīs studiju
gadi, var ņemt divus akadēmiskos atvaļinājumus, plus vēl divi) laikā aizstāv
promocijas darbu, valsts kredītu dzēš.
• LLU zinātnē strādājošo skaits – ap 300.

pasmejas. Jo, izrādās, ir gan un
turklāt daudz. Piemēram, cik
graudiem jābūt diedzētiem, kādi
ir optimālie milti un tā tālāk.
Skaidrs, ka zinātnieku entuziasmam un šķetināmiem
rēbusiem nav ne gala, ne malas.
Taču rodas jautājums, kur reāli
dzīvē šie pētījumi tiek izmantoti.
«Ja konkrēti par garšaugiem,
tad tie lieti noder, lai pārtikas
produktos esošos ķīmiskos E,
kas ir antioksidanti, aizvietotu
ar augiem,» uzsver I.Alsiņa, tūlīt
piebilstot, ka zinātne pamatā ir

darbs nākotnei. Diemžēl jāatzīst,
ka ķēdē zinātnieks – ražotājs
daži posmi iztrūkst. Tieši tāpēc
tiek veidoti Inovāciju pārneses
centri un citas organizācijas, kas
pastumj informāciju uz ražotāja
pusi. Starp citu – LLU tāda
darbojas jau trīs gadus. Sevišķi
lauksaimnieciskajā ražošanā
uzņēmēju maksātspēja nav tik
liela, lai vērstos pie zinātnieka
ar lūgumu veikt tirgusorientētu pētījumu, kaut arī tas būtu
neatsverams dažādu problēmu
risinājums.

Pēdējā laikā aizvien aktuālāki
kļūst kompleksi pētījumi, lai
pēc vidi saudzējošas ražošanas
tīrumā, kūtī uz katra patērētāja
galda nonāktu veselīga pārtika,
zina stāstīt LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu
zinātņu institūta laukkopības
nodaļas vadītājs profesors Dainis Lapiņš. Viņš uzsver: «Mūsu
mērķis ir optimizēt augsnes
apstrādes, sējas un nezāļu apkarošanas tehnoloģijas. Ko tas
nozīmē? Bieži vien klasiskajā
lauksaimniecībā zemnieki pārsteigti jautā: «Vai tad mēs nestrādājam precīzi?» Diemžēl ne.
Jo bieži vien apmēram 50 hektāru liels lauks ir raibs kā dzeņa
vēders.» Tas labi redzams arī
D.Lapiņa rīcībā esošajās uzņemtajās aerofoto kartēs. Laukā ir
nevienmērīgs gan trūdvielu, gan
barības elementu un citu rādītāju daudzums. «Neskatoties uz to,
zemnieks uzstāda vienu aršanas
dziļumu un, kā tautā saka, rauj
vaļā. Tā rezultātā ražība viena
lauka ietvaros svārstās no divām
līdz septiņām tonnām no hektā, bet tie,
udz pārspīlēšu
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Ieraugu un kartupeļu pētījumi

Profesore Lija Dukaļska rāda trauciņu, kurā iepako pārtiku.

Ejam tālāk! Šajā mikrobioloģijas zinātniskajā laboratorijā
atrodas lielais mikroskops, kas
sasaistīts ar datorprogrammu.
Visas bildes var apskatīt datora
monitorā. Te tiek identificēti
dažādi mikroorganismi, pētīta to
ietekme uz pārtiku. Kā zināmāko
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
docente Dace Kļava min salmanellu. Laboratorijā tiek pētīts, vai
tā neattīstās kāda jauna produkta
uzglabāšanas laikā. «Pašlaik
vērtējam arī to, kādas baktērijas
attīstās maizes ieraugos. Tās
taču atstāj iespaidu uz aromātu
un garšas kvalitāti,» paskaidro
D.Kļava. Tāds pētījums Latvijā

notiek pirmo reizi. Interesanti,
ka te piesaistīts reāls ražotājs
– «Lāču» maizes ceptuve, kur
tiek ņemti izejmateriāli – ieraugi
un maize.
Taču tas nav vienīgais, ko ar
aizrautību pēta šajā laboratorijā.
Otrā kursa doktorantes Īrisas
Mūrnieces darba lauciņš ir kartupeļi. Proti, viņa analizē mūsu
«otrās maizītes» piecu šķirņu cietes struktūras izmaiņas dažādos
apstrādes veidos – cepeškrāsnī
ceptos, svaigos, frī kartupeļos un
uz pannas gatavotos. «Mācījos
Beļģijā, kur ārkārtīgi iecienīti frī
kartupeļi. Padomāju, ka jāuzzina, kur slēpjas to vilinājums. Ir

tā, ka mēdzam kartupeļus vārīt
un cept. Pirmajā variantā tie
nerosinās tādu apetīti, kā brūni
apcepti ar pavisam citu smaržu.
Bet to veido īpaša reakcija, kas
notiek augstā temperatūrā un
lielā tauku daudzumā. Paralēli
tai veidojas arī kancerogēns
savienojums – akrilamīds. Latvijā vēl nav veikti šādi pētījumi,
tāpēc es gribētu uzzināt, cik
daudz tas rodas dažādos veidos
pagatavotos kartupeļos.» Un var
tikai pabrīnīties par 27 gadus
vecas jaunietes aizraušanos. Bet
meitene tikai nosmej, ka viņu
nemaz neinteresētu, piemēram,
grāmatvedība.

Profesora «labā roka» Gundega Dinaburga stāsta, ka vispirms
ar plaukstas datoru nosaka lauka robežas. Un pēc tam augsnes
paraugi tiek analizēti speciālā datorprogrammā. Cilindri, mitruma
mērītājs – ir vēl arī citas ierīces, lai mērītu lauka rādītājus.
ra.» Tieši tādēļ, lai nesmidzinātu
herbicīdus tur, kur tos nevajag,
lai koriģētu aršanas dziļumu
atbilstoši nepieciešamajam, LLU
ar globālās pozicionēšanas un

precīzās lauksaimniecības sistēmas palīdzību tiek veidotas ražu
kartes. Pēc tām brauc arkls un
maina aršanas dziļumu, smidzinātājs – devu.

Cep un pēta maizi
Rotācijas tipa krāsns ar raudzējamo skapi, mīklas mīcītājs,
maizes griezējs. Šīs pētījumiem
ērtās iekārtas atrodas vienā gaišā,
izremontētā LLU laboratorijā.
Savukārt kādā citā telpā gardi
smaržo pēc piparkūkām, jo tiek
izmēģinātas jaunās cepeškrāsnis.
Arī tās bijusi iespēja iegādāties,
uzrakstot projektus. Te kūtrumu
mācībspēkiem pārmest būtu ne-

vietā. Taujājam Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docentēm Tatjanai
Rakčejevai un Daigai Kunkulbergai, kādi pētījumi notiek šajās mācību laboratorijās. «Ja agrāk nācās
cept maizi ar cietu garozu, tad
tagad sanāk tādi klaipi un pat vēl
labāki nekā veikalā. Pievienojam
dažādas piedevas, uzlabojam garšas īpašības. Viena pētījumu grupa
ir tieši dažādu piedevu – augļu, ogu
spiedpalieku, Latvijā selekcionētu
graudu – pievienošana. Piemēram,
kailgraudu auzām ir ļoti augsta
uzturvērtība, bet līdz šim maizē tās
nav izmantotas. Vēl mums ir pētījumi par rudzu ieraugiem. Mērķis
ir panākt stabilu, nemainīgas
kvalitātes maizi. Nav noslēpums,
ka tomēr dažādu apstākļu ietekmē
viena ražotāja maizes garšas īpašību nianses ir atšķirīgas.»
«Jaunās cepeškrāsnis strādā labi,»
teic docente Daiga Kunkulberga un
dod nogaršot svaigās piparkūkas.

«Helikopteram ir globālā pozicionēšanas sistēma, lai to varētu
vadīt vajadzīgajos virzienos,» stāsta Meža fakultātes dekāns
Dagnis Dubrovskis.
«Meža apsaimniekošanā nākotne
pieder jaunajām koku uzskaites
metodēm,» teic Meža fakultātes
dekāns Dagnis Dubrovskis, norādot
uz pārsteidzoši maziņu helikopterīti. Tas, ar pulti no zemes vadīts,
uzlido virs meža, un, ņemot vērā, ka
ir aprīkots ar speciālu fotoaparātu,
uzņem vajadzīgās aeroainas. Tās
pēc tam brīvi datorprogrammā var
apstrādāt un iegūt informāciju par
katra koka atrašanās vietu, sugu
un augstumu. Pēc tam attiecīgi
tiek aprēķināti pārējie rādītāji. Šāda
informācija ir daudz precīzāka par
acumēra taksācijas metodēm.
«Jāpiebilst, ka šī tehnoloģija
nāk no militārās rūpniecības.
Bezpilotu lidaparāti plaši tiek
izmantoti gan spiegošanai, gan
citām militārām operācijām,
tāpēc mums nācās saskarties ar
zināmām piegādes problēmām,»

smaida D.Dubrovskis.
Helikopters jau ir izmēģināts,
ar to strādāt mācās vesela komanda, kas apmetīsies tieši šajās
izremontētajās telpās. Tā būs
precīzās mežsaimniecības laboratorija, ko veido kopā ar Informācijas tehnoloģiju fakultātes
pārstāvjiem. Galvenais uzsvars
tiks likts uz informācijas tehnoloģiju attīstību meža nozarē.
«Universitātei jābūt vietai, kur
tehnoloģijas tiek attīstītas un tālāk pārnestas lietošanai uzņēmumos. Ja tagad tas var likties kaut
kas no zinātniskās fantastikas,
tad pēc desmit gadiem šādas tehnoloģijas varētu nebūt svešas,»
spriež D.Dubrovskis.
Kopā ar visu aprīkojumu, programmatūrām šāda helikoptera
cena ir 20 000 latu. Tā celtspēja
ir 6,5 kilogrami.

Latvijā audzētas melones
Tagad mēs atrodamies mole- ir interesanti! Visi taču audzē
kulārās ģenētikas pētījumu la- ābeles, ķiršus un plūmes. Man
boratorijā kopā ar Andri Bāliņu, gribējās kaut ko eksotisku.»
kurš pašlaik ir doktorantūras
A.Bāliņa meloņu siltumnīca
akadēmiskajā atvaļinājumā un atrodas Pūrē. Puisis pārlienodarbojas ar meloņu audzē- cināts, ka meloni siltumnīcā
šanu. Par to nav jābrīnās,
kā gurķi varētu izaudzēt
jo karstajā 2006.
ikviens. Taču tas
gada vasarā
nopietnākais
tās auguviņa darbs
šas ne
seko pēc
v i e n
t a m ,
s i l k a d
tumt i e k
nīcā,
pētīts
b e t
auga
arī uz
D N S.
lauka.
«Desmit
«Mana provizuāli līmocijas darba
dzīgi augi var
mērķis ir atjaunot
būt atšķirīgi pēc kāLatgales melone
dažādas meloņu šķirdas ģenētiskās pazīmes.
nes (kas Latvijā audzētas jau Ko gūst no tāda pētījuma? Būšu
pagājušā gadsimta sākumā) mūsu ģenētiskos resursus attieši gēnu bankai, jo kā patēri- stājis Latvijas gēnu bankā. Jā,
ņa prece šeit audzētas melones ja tā padomā, tad tas nav vajadiez vai gūs lielu popularitāti,» dzīgs, bet katrai valstij ir savi
spriež A.Bāliņš. Uzreiz gribas ģenētiskie resursi, kas netiek
pajautāt, kur rodas interese izmantoti, bet gan kā sēklas mapētīt to, kas paliks teju vai skapī teriāls glabājas gēnu bankās. Tā
ieslēgts? «Sāku hobija pēc. Tas ir vēsture,» domā A.Bāliņš.

8
Pirmdiena, 28.janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 471.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4693.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 241.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Latvieðu jûrnieki pasaules jûrâs».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».
13.45 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Ceïojums ar garðu».*
14.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Bârda»; «Auto». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
19.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 471.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4694.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Dzîvâ valoda».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ...
«Neprâta cena». LTV seriâls. 242.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek». Aktuâlo tçmu raidîjums.
22.25 «Vakara intervija».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 1.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
17.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis».
Vâcijas seriâls. 197.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Lietuvos Rytas – ASK/Rîga.*

tv programma
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 65.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 61.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums». ASV seriâls.
12.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7». ASV realitâtes
ðovs. 4.sçrija.
23.45 «Seðas pçdas zem zemes». ASV seriâls.
10.sçrija.
0.50 «Teksasas reindþers 7». ASV seriâls.
5.sçrija.
1.45 «Atgriezies pie manis». ASV romantiska
komçdija. 2000.g.
3.50 «Pirmâ, kam jâmirst». ASV detektîvfilma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 52.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 119.sçrija.

LTV 7
9.20 «Sargeòìelis». Seriâls. 53.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 99. un
100.sçrija.
12.05 «Ekstrasensu cîòas». Realitâtes ðovs.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 6.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 10.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne 2». Seriâls.
6.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Vâcijas seriâls.
80.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
120.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 101. un 102.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 3.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2». ASV asa siþeta seriâls.
15.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
Raidîjums.
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 10.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls.
6.sçrija.

TV5
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 1.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
Vada A.Rozîte un K.Zlidnis.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 95.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
18.sçrija.
20.05 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma. 1.
un 2.sçrija.
21.05 «Noziedzîgie prâti 2». ASV seriâls.
3.sçrija.
21.50 «Tavs auto».*
22.20 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 2.sçrija.
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 95.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ
programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
35.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
10.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîla kâ românâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 38.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 75.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 51.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 32.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 119.sçrija.

12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Etnosi. Tolerance».
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Lîme»; «Laupîtâjs». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
20.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 472.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4695.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 243.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 Laika ziòas.
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Raðmoras skola».
ASV komçdija. 1998.g.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

Lîdz plkst. 13.50 – raidîtâja profilakse.
13.50 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs. Koncerts.*
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs.
17.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs. Speciâlizlaidums.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.). Kulinârijas
raidîjums.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
21.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs kopsavilkums.
0.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Medicîna
un mçs» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums par aktuâlo medicînas jomâ
un sociâlajâ aprûpç.*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 2.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
19.sçrija.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 4.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis».
Vâcijas seriâls. 198.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. BK
Barons – BK Ventspils.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 2.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti». Vada K.Virsnîte un
M.Freimanis.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 96.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Seriâls. 20.sçrija.
20.05 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma.
3. un 4.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 8.sçrija.
21.30 «Sporta studija». Ziemas sezona rit
pilnâ sparâ, un par mûsu sportistu
sasniegumiem un neveiksmçm bûs
kârtçjâ Sporta studijâ.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 96.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 53.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 120.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis». Seriâls. 54.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.).
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 101.
un 102.sçrija.
12.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriâls.
3.sçrija.
13.00 «Izlauðanâs 2». ASV seriâls. 15.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne 2». Seriâls.
7.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Vâcijas seriâls.
81.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
121.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 103. un 104.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3». ASV detektîvseriâls.
7.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 23.sçrija.
22.20 «Bruòinieka stâsts». ASV piedzîvojumu
filma. 2001.g.
1.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.sçrija.
1.55 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas seriâls. 11.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls.
7.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
9.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs
kopsavilkums.*
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Krievijas
sarunu ðovs.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
36.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 61.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 B.Vudas kolekcija. «Sirdstrîsas». Vâcijas
melodrâma. 1998.g. 1.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 39.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 76.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 52.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 33.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 120.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 66.sçrija.

Otrdiena, 29.janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 472.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4694.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 242.sçrija.
10.50 «Dzîvâ valoda».
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Gads manâ novadâ». Kurzeme.

1.50 «Stigma». ASV trilleris. 1999.g.
3.45 «Vissliktâkais, kas var bût». ASV
kriminâlkomçdija. 2001.g.

13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
15.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs kopsavilkums.*
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs.
17.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs. Speciâlizlaidums.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
21.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena 30.janvâris
LTV1
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 62.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Brauciens pretî laimei». Vâcijas
melodrâma. 2007.g. 2.sçrija.
22.55 Kinogardçþiem. «Ziemai aizejot». ASV
drâma. 2005.g.
0.55 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 6.sçrija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 473.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4695.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 243.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop
piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*

Ceturtdiena, 2008. gada 24. janvāris

12.20 «LTV portretu izlase». Operas soliste
K.Opolais.
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
21.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 473.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4696.sçrija.

18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 244.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskâs debates
Latvijas Televîzijâ. Vada J.Domburs.
Tieðraide.
22.45 «Zebra». Aktuâlâ informâcija par satiksmes droðîbu.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 3.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
21.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
Raidîjums azartiskiem ïaudîm.
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Vâcijas seriâls. 199.sçrija.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ. HK Rîga
2000 – SHK Liepâjas metalurgs.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 3.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 97.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
22.sçrija.
20.05 «Ziem viena mçness». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.
21.05 «Pardû meþs». Francijas mâkslas filma.
22.40 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.10 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 97.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
37.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 62.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Sirdstrîsas». Vâcijas melodrâma. 2.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 40.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 77.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 53.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 34.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 121.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 67.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 63.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 B «Roma». Lielbritânijas un ASV seriâls.
3.sçrija.
22.55 «Âtrâ palîdzîba 9».
ASV seriâls. 21.sçrija.
23.55 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 7.sçrija.
0.50 «Es noðâvu Endiju Vorholu». ASV un
Lielbritânijas biogrâfiska drâma.
2.45 «Bîstamâ prâta atzîðanâs». ASV
biogrâfiska drâma. 2002.g.

4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 31. un 32.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).Seriâls. 54.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
121.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 55.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.).
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 103.
un 104.sçrija.
12.05 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 23.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 12.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 8.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 82.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
122.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 105. un 106.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?»
21.20 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot». Seriâls.
21.sçrija.
22.20 «Tu dzîvo tikai divreiz». Lielbritânijas
piedzîvojumu filma. 1967.g.
0.40 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
12.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9». Seriâls.
12.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 8.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
21.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena 31.janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 474.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4696.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ...
«Neprâta cena». LTV seriâls. 244.sçrija.

10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Muzikâlie LTV videofondi. «Eirodziesma 2003». Muzikâli spilgtâkâs un
emocijâm bagâtâkâs 2003. gada EDzK
nacionâlâ finâla atmiòas.
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop
piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
22.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».* Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 474.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 24. janvāris
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4697.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 245.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule». Dokumentâla filma. 6.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 4.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
23.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».* Vada R.Zitmanis.
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.10 «Mîlas viesulis». Vâcijas seriâls. 200.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ Ventspilî.*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 4.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 98.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
24.sçrija.
20.05 «Nafta. Beigu sâkums». Dokumentâla filma.
21.05 «Divas sirdis pret kroni». Vâcijas romantiska drâma. 2002.g. 1.filma.
22.40 «Uz meþa takas».
23.10 «Zootrops».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 98.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
38.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 63.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 B.Vudas kolekcija. «Likteòa spçle».
Vâcijas melodrâma. 2002.g. Lomâs:
A.Kruze, S.Dumons, H.Zîrls.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 41.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 78.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 54.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 35.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 122.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 68.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 64.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Trio» (ar subt.). Krievijas piedzîvojumu
filma.
23.10 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
3.sçrija.
0.10 «Vçrða zvaigznâjâ» (ar subt.). Krievijas
drâma.
2.10 «Radîjums». ASV ðausmu filma.
4.15 «Sekss, meli un video». ASV drâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 55.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 122.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 56.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.).
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 105. un 106.sçrija.
12.05 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot». ASV seriâls.
21.sçrija.
13.00 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 13.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 9.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 83.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 123.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 107. un 108.sçrija.

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Maiami 5». ASV detektîvseriâls.
18.sçrija.

19.30 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. BK
Valmiera – Tartu Rock. Tieðraide.
21.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
22.00 «Cunami». Piedzîvojumu drâma. 2005.g.
23.45 «24 stundas 3». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.30 «NBA apskats».
1.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 99.sçrija.
1.45 «112 hronika».*

LNT
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Tuksneða vidû». ASV asa siþeta filma.
0.15 «Remonta skola» (ar subt.).
1.15 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 13.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 9.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs.
17.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
21.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena 1.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 475.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4697.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 245.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 7.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas filma.
23.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 475.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4698.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs». A.Volmârs apceïo
Azerbaidþânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 246.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3». Seriâls. 3.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». Seriâls. 26.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 5.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
25.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 201.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ Ventspilî.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 5.sçrija.
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Tomass.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 99.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».

6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 64.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mans tçtis, es un viòa». Komçdija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 42.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 79.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 55.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 36.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 123.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Seriâls. 69.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis». Komçdijseriâls. 11.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «3000 jûdzes lîdz Greislendai».
ASV asa siþeta filma.
0.15 «Uguns aiznestie». ASV trilleris. 1994.g.
2.35 «Psihoanalîze gangsteru gaumç 2». ASV
kriminâlkomçdija.
4.30 «Debesu kapteinis un nâkotnes pasaule».
ASV, Lielbritânijas un Itâlijas fantâzijas
piedzîvojumu filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 56.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 123.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 57.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.).
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 107. un 108.sçrija.
11.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 18.sçrija.
12.45 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 14.sçrija.

14.35 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 10.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 84.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 124.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 109. un 110.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.25 «Doktors Dûlitls». ASV komçdija. 1998.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.20 «Pretî brîvîbai». Mâkslas filma.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 14.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.). Sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas». Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes

ðovs. Dienas kopsavilkums.*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena 2.februâris
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Putnu bûris»; «Caurâ mâja». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas
animâcijas seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Rîta virtuve».
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Komçdijseriâls. 29.
un 30.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Havanna. Pa
Hemingveja pçdâm». Dokumentâla filma.
13.00 «Apburoðâ muïíîte». Francijas komçdija.
14.45 «Tusiòð ar Dereku». Seriâls pusaudþiem.
31.sçrija.

15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 13.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Sniega fani».
19.45 «Grejas anatomija». Seriâls. 27.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Viesos pie Vairas Vîíes-Freibergas».
21.45 «Eirodziesma 2008». 1.pusfinâls.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Otra mâsa». ASV traìikomçdija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs». «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 «Divas sirdis pret kroni». Vâcijas
mâkslas filma. 1.filma.
13.50 «SeMS piedâvâ...» Kaiser Chiefs.
14.30 «Tavs auto».
15.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
1.brauciens divnieku ekipâþâm. Tieðraide.
16.15 SEB Baltijas Basketbola lîga. Zvaigþòu spçle.
17.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
2.brauciens divnieku ekipâþâm. Tieðraide.
18.00 SEB Baltijas Basketbola lîga. Zvaigþòu
spçle. Pârraide no Tallinas.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
21.50 «Skarbie zeïïi». ASV komçdija. 1986.g.
23.35 «Kâ pa sviestu». Francijas traìikomçdija.
1.10 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 33.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Tumsas kristâls». ASV un Lielbritânijas
animâcijas filma.
11.55 «Amulets 7». ASV seriâls. 3.sçrija.
12.50 «Pistole Betijas Lû somiòâ».kriminâlkomçdija.
14.35 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 61. un 62.sçrija.
15.30 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs. Vada
A.Lieckaliòa un M.Grigalis.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 23.sçrija.
19.00 «Prâta banka». 20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Ja vien». ASV un Lielbritânijas romantiska traìikomçdija. 2004.g.
23.05 «Nâve Holivudâ». Kanâdas, Vâcijas un
Lielbritânijas drâma. 2001.g.
1.15 «Klikt 1». Erotiska filma.
3.00 «Gosforda parks». Tikumu komçdija.
5.35 «Viltojums». Mâkslas filma.
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16.00 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs. 9.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2». Seriâls.
2.sçrija.
17.55 «Detektîvs Spensers». Seriâls. 9.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 9.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Olivers un draugi». ASV animâcijas filma.
22.20 «Saprâta robeþa». ASV un Vâcijas trilleris.
0.10 «Atklât Ameriku». ASV komçdija.
2.00 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs». Seriâls. 3.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.). Raidîjums ìimenei.
10.30 «Gardi» (krievu val.).
11.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.). Raidîjums par
kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Nedçïas kopsavilkums.
18.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
19.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
20.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
21.30 «Lavîna» (krievu val.). Informatîvi
izklaidçjoðs raidîjums par slçpoðanu.
22.00 «Triecienspçks 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8. un 9.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena 3.februâris
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Ziemassvçtki»; «Bumba». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas
animâcijas seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 «Labais karalis». Mâkslas filma.
15.00 «Dabas grâmata». I.Lîdakas Jaungvinejas
dþungïu stâsti – zaïais pitons.
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Augstu kalnos».
Dokumentâla filma.
17.00 Redzes atmiòa. «Kalnciema ielas koku
namu atdzimðana». Dokumentâla filma.
17.30 «Etnosi. Tolerance».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Buïïu iela.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 43.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Aija». Rîgas kinostudijas melodrâma.
1987.g. 2.sçrija.
23.00 «Projekts. Cilvçks». Daniels un Kârlis no
Izgudrotâju ciema.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Rozmarija un Timiâna».
Detektîvseriâls. 22.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments». Par
paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
Tieðraide.
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
13.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
Tieðraide.
14.00 «Autosporta programma nr.1».*
14.30 «Strana.LV» (krievu val.).*
15.00 «Nâkotnes parks».*
15.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
Komandu sacensîbas.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 14.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 7.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». Komçdijseriâls.
9.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 17.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.35 «Doktors Dûlitls». ASV komçdija. 1998.g.
12.15 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
14.05 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.30 «Piekrâptie». ASV komçdija. 2000.g.

17.00 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma. 5.
un 6.sçrija.
18.00 «Skarbie zeïïi». ASV komçdija. 1986.g.
19.45 «Pazuduðie 3». ASV piedzîvojumu seriâls.
4.sçrija.

20.30 «Ceïojumâ».
21.00 «Krçjums... saldais».
21.30 NBA spçle. Dalasas Mavericks –
Detroitas Pistons. Tieðraide.
24.00 «Nakts stalkers». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.45 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 34.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 2.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.35 «Zûlanders». ASV parodiju komçdija.
12.30 «Mçrkaíu parâde». piedzîvojumu filma.
14.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.55 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 63. un 64.sçrija.
15.55 «Vasaras guvums». ASV komçdija.
18.00 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas detektîvseriâls.
24.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.10 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.30 «Îpaðais korpuss». ASV asa siþeta filma.
1.35 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3.sçrija.

2.35 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 12.sçrija.
3.35 «Ultravioleta». ASV fantastikas asa
siþeta filma.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
33.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
Seriâls. 4.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 10.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Superbingo».
10.55 «Dzeltenâ suòa piedzîvojumi». ASV
ìimenes piedzîvojumu filma. 1995.g.
12.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
13.25 «Noziegumam pa pçdâm: Dienvidos no
dienvidrietumiem». ASV mâkslas filma.
15.05 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 7.sçrija.
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
Realitâtes ðovs. 1.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
17.55 «Detektîvs Spensers». ASV seriâls.
10.sçrija.
18.55 «Kobra 10».
Vâcijas seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîvs raidîjums.
20.20 «Mûmija atgrieþas».
ASV piedzîvojumu filma. 2000.g.
22.50 «Panamas drçbnieks».
ASV un Îrijas trilleris. 2001.g.
0.55 «Dþeimsa Bonda zelta mirkïi».
Dokumentâla filma.
2.30 «SMS èats».
4.15 «Kobra 10». Vâcijas seriâls.
9. un 10.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt).
10.30 «Lavîna» (krievu val.).
11.00 Animâcijas filmas.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val).
Realitâtes ðovs. Koncerts.*
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11. un 12.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma
AS «BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS»
aicina pastāvīgā darbā

Dīzeļlokomotīvju vadītājus darbam
kravas vilcienu kustībā
Dīzeļlokomotīvju vadītāju palīgus
PRASĪBAS:
• vilces līdzekļa vadītāja (vadītāja palīga) kompetences sertifikāts
vai gatavība tādu iegūt;
• vidējā vai vidējā tehniskā izglītība;
• valsts valodas prasme – ne zemāka kā 1B pakāpe;
• medicīnas komisijas atzinums – veselības stāvokļa atbilstība darbam,
kas saistīts ar vilcienu kustības drošību.
Mēs Jums PIEDĀVĀJAM:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas;
• darba devēja apmaksātas regulāras veselības pārbaudes.
• darba alga un premiālās piemaksas atbilstoši nolikumam.
CV lūdzam sūtīt: AS «BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS»
Rīga, Katoļu iela 22, LV-1003; e-pasts: office@btserviss.lv;
Informācija pa tālruni: 67234500; 67233633

Ceturtdiena, 2008. gada 24. janvāris

Ceturtdiena, 2008. gada 24. janvāris

integrācija
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Integrācija – gan etniska,
gan sociāla, gan reliģiska
 Kristīne Pētersone

Vēl pirms 2005. gada
integrācija mūsu pilsētā vairāk bija vārds un
uz papīra rakstīti labi
nodomi, taču kopš tā
laika situācija būtiski
mainījusies – tapa Sabiedrības integrācijas
centrs, teju katru gadu
palielinājās nodibināto
mazākumtautību kultūras biedrību skaits,
rīkoti pasākumi, izstrādāti un attīstīti
projekti: tas viss pamazām lika saprast,
ka jāsper jauns solis un
par integrāciju pilsētā
jādomā plašāk.
Jau šodien, 24. janvārī, Jelgavas domnieki lems par Sabiedrības integrācijas biroja
izveidi, kura funkcijas būs jau
krietni plašākas, arī darbinieku
loks, kam tās jāīsteno, vairs
neaprobežosies tikai ar vienu
speciālistu.

Mājvieta kultūras
biedrībām

Kopš 2005. gada, kad darbu
uzsāka Sabiedrības integrācijas
centrs, tas praktiski nozīmēja,
ka pilsētā ir viens speciālists,
kurš aktivizē darbu ar mazākumtautību organizācijām. Tā
tas viss sākās. «Ko nozīmē vārds
«integrācija»? Tā ir spēja izprast
un iepazīt atšķirīgo: latvietim
– cittautu kultūru un tradīcijas,
cittautietim – ļaut saglabāt savu
kultūru un identitāti, vienlaikus
pieņemot to vidi un kultūru,
kurā dzīvo. Taču integrāciju
nevar izprast tikai tik šaurā
skatījumā – integrācija sabiedrībā un vidē ir nepieciešama arī
sociāli atstumtajiem, arī tiem,
kas dažādu iemeslu dēļ ir atšķirīgi no sabiedrības vairākuma.
Integrācija – tā ir spēja pilnvērtīgi dzīvot un iejusties noteiktā
sabiedrībā,» spriež Sabiedrības

integrācijas centra vadītāja Rita
Vectirāne.
Līdz šim galvenokārt centra
uzmanības lokā bija mazākumtautību iedzīvotāji, nacionālās
kultūras biedrības. «Jelgava
nekad nav bijusi monoetniska
pilsēta – jau vēsturiski te dzīvojuši poļi, krievi, ebreji un citu
tautību cilvēki, tāpēc ir tikai
pašsaprotami, ja šīs tautas spēj
līdzās pastāvēt, sadarboties, taču
nezaudēt savas etniskās saites,»
uzskata R.Vectirāne.
Integrācijas centrs tapa kā
mājvieta mazākumtautību kultūras biedrībām. Pilsētā jau bija
izveidojušās piecas biedrības,
taču nevienai no tām nebija savas mājvietas. Integrācijas centrs
tās apvienoja. Un kopš tā laika
jau pierasts, ka mazākumtautību
biedrības aktīvi iesaistās pilsētas
dzīvē, piedalās pasākumos un
rīko tos pašas, izstrādā projektus
un arī ievieš tos. Taču, attīstot
savu darbību, bija skaidrs – pieprasījums ir liels, darāmā daudz,
taču trūkst resursu. Tieši tāpēc
radās doma par biroja izveidi.

juridiski,» spriež pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs.
Šodien dome lemj par Sabiedrības integrācijas biroja
izveidi, kurā strādātu jau četri
speciālisti.
«Tas dotu iespēju aptvert
daudz plašāku loku. Proti, pirmkārt, birojs turpinātu labi iesākto darbu ar mazākumtautību
biedrībām. Otrkārt, veidotu
datu bāzi par nevalstiskajām
organizācijām pilsētā kopumā,
kas ir ļoti būtiski, jo tādas
visaptverošas informācijas pašvaldībai joprojām nav. Kad būtu
izveidota šī bāze, darbs turpinātos ar organizācijām, kas vēlas
veidot saikni ar pašvaldību:
sadarbības iespējas, projektu
izstrāde, tāpat informācijas
sniegšana organizācijām par
viņu iespējām. Savukārt kā trešo jomu varētu minēt reliģiskās
organizācijas, par kurām arī
informācija pašvaldībai ir skopa,
ja vien neņem vērā tradicionālās
konfesijas, ar kurām sadarbība
ir stabila un ilgstoša. Nereti
pašvaldības palīdzību lūdz viena
vai otra organizācija, bet, ar ko
Izvirza trīs jomas
tā nodarbojas, vai tā ir oficiāli
«Funkcijas integrācijas jomā ir reģistrēta kā reliģiska organizāaugušas dabiski, un tagad šķiet cija, tā arī nav zināms. Tas viss
tikai loģiski tās paplašināt arī atvieglotu pašvaldības saikni ar

nevalstiskajām organizācijām,»
tā G.Kurlovičs.
Ar to gan biroja funkcijas
vēl neaprobežojas – jau šobrīd
izstrādes stadijā ir interneta portāls sic.jelgava.lv, kur informācija par procesiem būs pieejama ne
tikai latviešu, bet arī krievu un
angļu valodā.

Atgriezeniskā saite

Šo integrācijas jomas attīstību
soli pa solim G.Kurlovičs dēvē kā
ļoti pozitīvu piemēru, kad laba
pašvaldības iniciatīva jau savulaik izveidot centru guvusi atsaucību un tagad, sadarbojoties
pašvaldībai un organizācijām,
dod arī atgriezenisko saiti. «Mēs
jūtam, ka tas ir vajadzīgs. Un
kāpēc pašvaldībai nepaiet solīti
pretī, ja tas jelgavniekiem ir nepieciešams un tiek novērtēts?»
tā G.Kurlovičs.
Ja dome šodien pieņems lēmumu par Sabiedrības integrācijas
biroja izveidi, tad tas darbu sāks
jau 1. februārī un atradīsies līdzšinējās centra telpās Pulkveža
Brieža ielā 26. Līdz ar šo lēmumu tiks veiktas arī izmaiņas
domes nolikumā – Sabiedrības
integrācijas birojs darbosies
kā pašvaldības administrācijas
struktūrvienība.

Kādas ir sabiedrības etniskās
integrācijas veicināšanas metodes?
No 2007. gada 1. aprīļa Jelgavas
dome īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu
«Pētījums par etnisko integrāciju
Jelgavas pilsētā». Projekta budžets
– LVL 43 632, no tiem 90% sedz Eiropas Savienība un 10 % – Jelgavas
pašvaldība. Projekts ilgs līdz 2008.
gada 29. februārim.
Projekta mērķis ir attīstīt uz
pētījumiem balstītu sabiedrības
etniskās integrācijas politiku Jelgavā, panākot, ka projekta gaitā
saskaņā ar veikto pētījumu un analīzi tiek aktualizēta, sabiedriskajai
apspriešanai nodota un apstiprināta Jelgavas sabiedrības etniskās
integrācijas programma.
2007. gada novembrī noslēdzās
viena no projekta apjomīgākām un
svarīgākām aktivitātēm – pētījuma
veikšana par sabiedrības etniskās
integrācijas veicināšanas politikas
instrumentiem.
Pētījuma mērķis bija noskaidrot
etniskās integrācijas pieredzi lielākajās Latvijas pilsētās (Daugavpilī, Liepājā, Jūrmalā, Ventspilī un
Rēzeknē) un noteikt veiksmīgākos
etniskās integrācijas politikas instrumentus.
Pētījuma gaitā tika veikts esošās situācijas novērtējums visās
republikas nozīmes pilsētās un

noskaidrots pašvaldību viedoklis par
etnopolitisko situāciju un integrācijas veicināšanas metodēm, kā arī
apkopoti no 1998. gada etniskās
integrācijas jomā veiktie pētījumi.
Pētījuma gaitā iegūtā informācija liecina, ka sadzīviskā līmenī
Latvijā nepastāv etnopolitiskā
spriedze un nav vērojami starpnacionāli konflikti. Visās lielajās
pilsētās mazākumtautību pārstāvji
ir izveidojuši savas nacionālās kultūras biedrības. Vairums no tām
aktīvi darbojas sava etniskuma
saglabāšanā, piedalās pilsētas attīstības procesos un sadarbojas ar
pārējām etnisko kopu biedrībām,
tādējādi veidojot vienotu, multikulturālu un sabiedriski aktīvu
sabiedrību. Nesaskaņas rodas nevis
starp etniskajām, bet lingvistiskajām grupām (t.i. starp latviski un
krieviski runājošajiem). Kā biežākie
nesaskaņu iemesli tika minēta neiecietība, vēstures faktu atšķirīgā
interpretācija, politisko spēku cīņa
par elektorātu un provokācijas.
Apkopojot esošās situācijas izvērtējumu un intervijās iegūto informāciju, ir izkristalizējušies vairāki
ieteikumi sabiedrības etniskās integrācijas veicināšanai Jelgavā:
• Motivēt iedzīvotājus iesaistīties
interešu grupās, biedrībās vai apvie-

nībās, tādējādi veicinot pilsonisko
aktivitāti;
• Atbalstīt nacionālo kultūras
biedrību izveidošanu un uzturēšanu;
• Mudināt cilvēkus uz savstarpēju
iecietību un toleranci, veicinot citu
kultūru izpratni ar dažādu multikulturālu aktivitāšu palīdzību – pasākumiem, nacionālajiem svētkiem,
izstādēm un konkursiem;
• Sekmēt pozitīvas un etnisko
integrāciju veicinošas informācijas
atspoguļošanu masu medijos;
• Izmantot NVO kā komunikācijas
nodrošinātāju starp pašvaldību un
indivīdiem;
• Ieviest vienlīdzības principu
ikvienā pilsētas un sabiedrības
attīstības procesā, piem., projektu
konkursos, nosakot vienādus kritērijus visiem «labuma saņēmējiem»
neatkarīgi no pretendenta etniskās
piederības un prioritārās komunikācijas valodas;
• Veicināt sabiedrības lielāku
iesaistīšanos pašvaldības lēmumu
pieņemšanā;
• Izveidot Jelgavas pilsētas mājas
lapu (www.jelgava.lv) arī krievu valodā, lai iegūtu efektīvu instrumentu
integrācijas veicināšanai;
• Savlaicīgi domāt par šobrīd ieceļojošo viesstrādnieku integrāciju;

• Mobilizēt sabiedrību (visas
etniskās grupas) kopīga uzdevuma
veikšanai ar mērķi labākas dzīves
un ekonomiskās situācijas sasniegšanai.
Pēdējos gados Latvijā ir veikti
vairāki pētījumi par sabiedrības
etnisko integrāciju, tās problēmām,
tendencēm un risinājumiem. Šo pētījumu rezultāti ir attiecināmi arī uz
situāciju Jelgavas pilsētā, un tādēļ,
izstrādājot sabiedrības integrācijas
stratēģiju, ir ieteicams ņemt vērā arī
citos pētījumos sniegtos secinājumus
un ieteikumus:
• Pārtraukt pretnostatījumu «mēs»
un «viņi».
• Izmantot iespējas ietekmēt
sabiedrisko domu iecietības veicināšanas virzienā, prasmīgi izmantojot sabiedrības elites pārstāvju
viedokļu popularizēšanu plašsaziņas
līdzekļos;
• Lielāka uzmanība ir jāvelta
vecāku izglītošanā un skolotāju apmācībā par iecietības un tolerances
izpausmēm;
• Īstenot uz sadarbību vērstu
stratēģiju;
• Svarīgi novērst segregāciju.
Konfliktu varbūtība pieaug, ja nav
kontaktu. Ja kontakti ir, tad notiek
vērtību maiņa;
• Uzlabot situāciju integrācijas

jomā var ar pozitīviem lēmumiem
un rīcību. Sadarbība ir labāka nekā
karš.
Instrumenti, atsevišķo
mērķgrupu etniskai
integrācijai:
Bērni un jaunieši
• Sekmēt mazākumtautību jauniešu valstiskās identitātes nostiprināšanos, piedaloties starptautiskos
pasākumos, organizējot skolēniem
braucienus uz savu etnisko dzimteni,
lai pārstāvētu un prezentētu Latviju.
Tas veicina bērnos patriotismu un
lepnumu par savu valsti;
• Iesaistīt «autoritāti» krievvalodīgo jauniešu iepazīstināšanai ar
latviešu kultūras bagātībām;
• Ieviest skolās pedagoģiskās
stratēģijas kultūru izpratnes un tolerances veicināšanai;
• Izstrādāt čigānu bērnu izglītības
programmu.
25 – 50 gadus veci cilvēki
• Organizēt iedzīvotāju diskusijas
par dažādiem, aktuāliem sabiedriskajiem procesiem, iesaistot visu
etnisko grupu pārstāvjus;
• Iesaistīt pašvaldības lēmumu
pieņemšanā;
• Starpkultūru kursi skolotājiem
un pašvaldības darbiniekiem, lai
darbinieki gūtu ieskatu par svarīgām

dažādu kultūru īpatnībām, tādā veidā veicinot sekmīgu komunikāciju
starp valsts un pašvaldību iestāžu
darbiniekiem un cittautiešiem.
Personas virs 50 gadu vecuma
• Ekskursijas pa dažādu etnisko
grupu kultūrvēsturiskā mantojuma
vietām, lai labāk iepazītu citas
kultūras. Katra etniskā kultūras
biedrība sagatavo savu programmu
un piedāvā pārējām;
• Netieši organizēti (piemēram, kā teātra izrāde, seminārs
vai izstāde) latviešu valodas kursi
krieviski runājošiem pensionāriem,
neakcentējot politisko nepieciešamību (naturalizāciju), bet praktisko
noderīgumu;
• Diskusijas ar pašvaldību darbiniekiem par svarīgām pilsētas
attīstības tēmām (latviešu valodā,
piedaloties latviešu valodas skolotājam), kā arī praktiska palīdzība
ikdienas situāciju risināšanā latviešu
valodā (piemēram, iesnieguma
uzrakstīšana pašvaldībai).
Pētījuma rekomendācijas tiks
izmantotas Jelgavas sabiedrības
etniskās integrācijas programmas
aktualizācijai.
Ar pētījuma rezultātiem elektroniskā formā var iepazīties mājas
lapā www.jelgava.lv.
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Kultūras pasākumi
 25. janvārī pulksten 17 – Jelgavas sportistu godināšanas sarīkojums «Jelgavas Sporta laureāts 2007» (kultūras namā).
 No 26. janvāra līdz 3. februārim – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra
režisores Lūcijas Ņefedovas dzīves un darba jubilejas izrāžu cikls.
 4. februārī pulksten 16 – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu koncerts.
«Spīdolas dienas svinības» (kultūras namā).
 6. februārī pulksten 15 – Jelgavas domes priekšsēdētājs pasniedz piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem (kultūras
namā).
 No 8. līdz 10. februārim – 10. Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls «Ūdens pasaule» (Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz
kultūras nama).
 9. un 10. februārī – Skulptūru parks un amatnieku tirdziņš.
 13. februārī pulksten 13 – Daugavpils teātra viesizrāde bērniem
«Sapņu karaļvalsts» (pasaka krievu valodā). Pasaka par to, kā raksta
pasakas. Režisors V.Jansons. Biļešu cenas – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 13. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Lelle
līgavai» (krievu valodā), komēdija pēc A.Korovkina lugas motīviem.
Režisore V.Hramņikova. Biļešu cenas – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 16. februārī pulksten 18 – Latvijas deju ansambļu koncerts «Mēs
mīlam dejā». Piedalās deju ansambļi «Mārupe», «Zalktis», «Dancis»,
«Teiksma», «Rotaļa», «Līgo», «Lielupe», «Diždancis», «Ritums». Biļešu
cenas – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 19. februārī pulksten 19 – horeogrāfes Lilitas Jansones jubilejas
koncerts «Sarunāties ar saviem sapņiem, gribēt un varēt, ticībā dzīvot
nākamiem laikiem». Biļešu cenas – Ls 2; 1.
 20. februārī pulksten 13 – teātra TT viesizrāde bērniem «Ķipars
Pipars». Piecgadīgs zēns Klāvs savā istabā atrod Ķiparu Piparu, kurš
nomaldījies no savas grāmatas, bet, kā izrādās, Klāvs savas grāmatas nemaz nepārzina... Režisore A.Jaunzeme. Lomās M.Brūveris,
M.Žideļūns, R.Vītiņa, P.Šogolovs. Komponists I.Baušķenieks. Biļešu
cenas – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 19 – sarīkojums «Labākais kultūras darbinieks 2007» (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 16 – Ventspils amatierteātra viesizrāde
«Laimīgā Blūmentāle». Režisors A.Krūmiņš. Biļešu cenas – Ls 2; 1
(kultūras namā).
 27. februārī pulksten 13 – profesionālais pūtēju orķestris «Rīga».
«Jaunais Pēterītis un Vilks». Koncertlekcija 1. – 6. klašu skolēniem.
S.Prokofjeva simfoniskās pasakas pārlikums pūtēju orķestrim. Diriģents Andris Poga. Bērni tiks iepazīstināti ar mūzikas instrumentiem,
uz ekrāna paralēli mūzikai būs vērojama filmiņa ar pasaku tēliem.
Biļetes cena – Ls 1 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. Andrejevs «Mūsu dzīves dienas», režisors A.Prikotenko. Lomās
V.Romanova, J.Terskihs, J.Korņevs, I.Čerņavskis, Ņ.Ņeznamova un citi.
Biļešu cenas – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 29. februārī pulksten 19 – Harija Ozola un Santas Zapackas
koncerts. Biļešu cenas – Ls 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 4. janvāra – izstāde «Spilgts. Sens. Silts». Fotogrāfiju autoru
Alises Raupes un Sandra Žeivota atmiņas no Grieķijas un Kipras
(kultūras nama 1. stāvā).
 No 7. janvāra – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas
dalībnieku jaunāko darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva foajē).
 No 9. janvāra – fotokluba «Rīga» dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Janvārī – pussimts bērnu zīmējumi par tēmu «Ziemassvētki
manā pilsētā» aizceļojuši uz Jelgavas sadraudzības pilsētu Brazīlijā
Novu Odesu. Jelgavas skolas pretim saņēmušas Novu Odesas mazo
mākslinieku zīmējumus. To bērnu darbi, kuri uz Brazīliju neceļoja,
apskatāmi Jelgavas kultūras nama 2. stāva foajē.
 Līdz 10. februārim – izstāde «Latviešu – čehu literāro sakaru pieci
gadsimti» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Ledus skulptūru festivāla laikā – fotogrāfiju izstāde «Ledus
skulptūru festivālam –10» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Andreja Medvedjeva fotogrāfijas (kultūras
namā).
 No 14. februāra – Ata Šnēveļa, Artūra Zaimunda fotogrāfijas
«Venēcijas ainavas», «Latvijas dabas skati» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Zigrīdas Cīrules 65 gadu jubilejas gleznu personālizstāde (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 24. janvārī pulksten 16 – Jelgavas 2008. gada čempionāts peldēšanā garajās distancēs (LLU baseinā).
 25. janvārī pulksten 18.30 – «Sporta laureāts 2007» – Jelgavas
labāko sportistu, komandu, treneru, sporta skolotāju, sporta darbinieku, sporta veterānu apbalvošana par sasniegumiem 2007. gadā
(kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 10 – skolu jaunatnes sacensības galda spēlēs
– triāde «NO-DO-MO» (novuss, domino, monopols), fināls novusā
(1. ģimnāzijā).
 26. un 27. janvārī – mākslas vingrošanas turnīrs «Baltijas puķe»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 27. janvārī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts šaha
ātrspēlē (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 Janvārī – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības vieglatlētikā «Sprinta
diena» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 30. janvārī pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale»
– «Ventspils augstskola» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 No janvāra līdz aprīlim – Jelgavas pilsētas čempionāts/Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
Precizējums

«Jelgavas Vēstneša» 17. janvāra numura publikācijā «48 gleznās – klusā daba un ainavas» ieviesusies neprecizitāte. Pareizi ir: «Aizpagājušajā gadā organizējām Nadīnas
Oses 80 gadu jubilejai veltītu personālizstādi.» Atvainojamies Tautas gleznošanas
studijas dalībniekiem un lasītājiem.

Lūcija Ņefedova stāsta, ka viņa vēlas spēlēt tikai uz skatuves (izņemot brīvdabas izrādes), viņa nevēlas spēlēt ne pagrabā, ne
uz ielas, ne stacijas uzgaidāmajās telpās, kā to dara viens otrs teātris, jo uzskata, ka teātrim vajadzīga īpaša atmosfēra, kur
Foto: Ivars Veiliņš
telpa piestrāvota ar domām, kas atnāk pie aktieriem un palīdz, nevis traucē.

75. dzimšanas diena – ar
nedēļu ilgu izrāžu ciklu
 Ritma Gaidamoviča

jiem jaunrades centriem, un kopā
ar bērniem izveidoju savu teātra
«Profesionāla, azartispulciņu, ar kuriem tad darbojos
ka, ļoti mīl savu proun iestudēju Annas Brigaderes
fesiju un darbu, ideju
lugu «Lolitas brīnumputns»,»
pārpilna. Ļoti varonīstāsta režisore.
ga, ar savu darbu un
Vēlāk režisore pabeidza Rīgas
cilvēcību spējot jau 43
Pedagoģisko institūtu, strādāja
gadus uzturēt dzīvu
par skolotāju, darbojās Cēsu
Jelgavas Ādolfa Alunātautas teātrī un paralēli – ar
na teātra garu. Tāpēc
bērniem.
vēlētos, lai Dievs dod
«28 gadu vecumā uzzināju, ka
viņai veselību un dauLatvijas Valsts konservatorijā
dzus gadus vēl dzīvot,»
uzņem režisorus. Teātra «inde»
tā par jubilāri Ādolfa
bija manī iekšā, un aizgāju uz
Alunāna teātra režisori
režisoriem. Ja Dievs man ir deLūciju Ņefedovu, kura
vis šādu svētību un talantu, tas
3. februārī svinēs savu
man bija jāizmanto, jo citādi mēs
75. dzimšanas dienu,
varam būt nelaimīgi visu mūžu,»
teic teātra direktors
stāsta režisore.
Arvīds Matisons.
«Man bija tā lieliskā iespēja
mācīties pie apbrīnojamas un
Bet vēl līdz 3. februārim, atzī- gudras pasniedzējas no Maskamējot režisores dzimšanas dienu, vas – Veras Baļunas. Viņai par
no 26. janvāra jelgavnieki tiek godu esmu sarakstījusi grāmatu.
aicināti uz kultūras namu no- Visi labie aktieri viņas izmācīti
skatīties ja ne visas, tad kādu no – Antra Liedskalniņa, Ģirts
L.Ņefedovas radītajām izrādēm. Jakovļevs, Uldis Dumpis, Aus«Kultūras nama skatuve ir ma Kantāne un daudzi citi,» tā
mana jau gandrīz
režisore.
pusgadsimtu. Tā
Pēc konserva«Amatierteātrī torijas
ir piestrāvota ar
beigšacilvēks nāk sevi nas L.Ņefedova
manām domām,
ar manu dzīvi,
darbu
realizēt, nevis cī- turpināja
tāpēc mana lielākonservatorijā
kā vēlēšanās 75
nīties par lomu, un strādāja par
gadu jubilejā bija
amatieru teātun tieši tas šo ra pasniedzēparādīt savus iestudējumus uz
«No mana
darbu dara tik ju.
skatuves. Mana
pirmā izmācītā
burvīgu.»
vēlēšanās tika
kursa lielākā
izpildīta,» tā
daļa audzēkņu
L.Ņefedova.
aizgāja strādāt
«Esmu bērns, kas nācis no uz televīziju, lai arī viņi tika
laukiem, pirmās mājas bija Sigul- gatavoti kā amatieru teātra
das pusē. Mani vecāki – burvīgi režisori, jo televīzijai trūka
cilvēki, bet mēs nebijām diez cik darbinieku. Starp tiem Māris
turīgi. Man pat nebija dota ie- Salna, Daina Dumpe, arī tagaspēja uzzināt, ka lugas iestudē dējais Alunāna teātra direktors
režisors. Zināju tikai to, ka man Arvīds Matisons un citi. Esmu
teātris patīk – varēju sēdēt un vadījusi vairākus amatierteātstundām skatīties, just līdzi. Pa- ru režisoru kursus. Republikā
beidzu Cēsu Skolotāju institūtu labi pazīstams Agris Krūmiņš
un sāku strādāt Cēsu Pionieru Ventspils teātrī, Inta Ūbele
namā, kas pielīdzināms tagadē- Jēkabpilī, Aivars Ikšelis Valkā

un citi,» stāsta režisore. Arī
televīzijas seja Aina Poiša ir režisores studente. Tā L.Ņefedova
par aktiermeistarības un režijas
pasniedzēju nostrādājusi 25
gadus, savu darbību beigusi jau
kā profesore.
«Paralēli pirms 43 gadiem uzsāku darbu šeit, Jelgavas Ādolfa
Alunāna teātrī, kuru vadīja Irina
Liepa. Viņa šeit bija radījusi savu
auru, bet es ar laiku izveidoju
savu, un tā vien šķiet, ka tas
man ir izdevies gan kultūras
nama trešajā stāvā, kur atrodas
teātris, gan uz lielās skatuves,»
tā L.Ņefedova.
«Man ir savi amatieru teātra
aktieri, kas ikdienā darbojas pavisam citā jomā, bet uz teātri atnāk
sevi realizēt un piepildīt. Amatieru teātrī aktieris ir brīvs cilvēks,
un tieši režisors viņam lūdzas,
vai viņš nevēlas paņemt lomu.
Protams, ir jau arī konkurence
šeit, tikai viņi man neatzīstas,»
stāsta jubilāre.
Režisore atzīst, ka viņai patīk
Nacionālais teātris, bet: «Ja es
izrādē ieraugu kādu simpātisku
aktieri, kas labi spēlē, es ļoti aizraujos ar tā tēlojumu un pat aizmirstas kritizēt. Nevaru pateikt,
kura no pēdējām redzētajām
izrādēm man ir patikusi īpaši,
bet man vienmēr patīk aktieri
Dita Lūriņa, Zane Daudziņa,
Ainārs Ančevskis un citi,» stāsta
režisore.
Teātra direktors A.Matisons
teic – ir ļoti patīkami, ka režisore savu lielo jubileju atzīmē
nevis ar vienu darbu, kā parasti
mākslinieki dara, bet gan veselu
nedēļu, rādot iestudējumus, kas
ir teātra repertuārā. Nedēļas
laikā rādītās izrādes ir vienas
no režisores pēdējiem darbiem,
starp kurām ir arī viņas mīļākās,
piemēram, A.Arbuzova «Vecmodīgā komēdija», kuru viņa ik pa
laikam atjauno, un Dž.Kiltija
«Mīļais melis». Izrāžu nedēļā tiks
rādītas arī divas teātra direktora
iestudētas lugas.

Lūcijas Ņefedovas
75 gadu jubilejas
izrādes kultūras namā
26. janvārī pulksten 16 –
J.Švarcs «Parastais brīnums».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem – Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
27. janvārī pulksten 16 –
R.Blaumanis «Trīnes grēki». Režisors A.Matisons. Biļešu cena
– Ls 3; 2; 1,15; pensionāriem
– Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
28. janvārī pulksten 19 –
Ā. Alunāns «Pašu audzināts»
un «Mucenieks un Muceniece».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem – Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
29. janvārī pulksten 19 –
V.Šekspīrs «Divpadsmitā nakts».
Režisors A.Matisons. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem – Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
30. janvārī pulksten 19 –
A.Arbuzovs «Vecmodīgā komēdija». Režisore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50;
pensionāriem – Ls 1; bērniem
– Ls 0,50.
31. janvārī pulksten 19 – Zaļenieku amatierteātra izrāde
Mihtarjans «Atdodiet vecmāmiņu». Režisore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50;
pensionāriem – Ls 1; bērniem
– Ls 0,50.
1. februārī pulksten 19 – Gredijs un Berilē «Četrdesmit karāti». Režisore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50;
pensionāriem – Ls 1; bērniem
– Ls 0,50.
2. februārī pulksten 16 –
Dž.Kiltijs «Mīļais melis». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena –
Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem –
Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
3. februārī pulksten 14 –
G.Priede «Es jums stāstīšu, ko
var dzirdēt, ja klausās...». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem
– Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
3. februārī pulksten 16 –
L.Ņefedovas sumināšana 75.
dzimšanas dienā.

