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Jau šogad atklās
memoriālo sienu Svētbirzē
Askētiska
pelēka granīta memoriālā
piemiņas siena
ar Sibīrijā palikušo Jelgavas
apriņķa cilvēku
vārdiem jau šogad tiks atklāta
Svētbirzē. Jau
tapusi memoriālās piemiņas
vietas idejas skice, bet pavasarī
varētu sākties
reāls darbs pie
tās izveides, lai
piemiņas vietu
atklātu līdz Latvijas 90. dzimšanas dienai
Memoriālās sienas idejas skice
 Kristīne Langenfelde

Jau šogad represēto
piemiņas vietā Svētbirzē tiks izveidota
un atklāta memoriālā
piemiņas siena, apliecinot cieņu visiem
Jelgavas apriņķa iedzīvotājiem, kas cietuši represijās.
Pašvaldībā jau tapis skiču
projekts, kas paredz Svētbirzē
pie ieejas izvietot divas pelēka
granīta plāksnes, katru četrus
metrus garu un 1,80 metrus
augstu, kurās būs ierakstīti to
cilvēku vārdi, kas no Sibīrijas
tā arī neatgriezās. «Askētiski

un kompozicionāli saskaņoti šī
piemiņas siena iekļausies un
veidos vienotu ansambli Svētbirzē,» uzskata pašvaldības
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis.
Lai arī ideja par šādas piemiņas vietas izveidi jau lolota
gadiem, beidzot tā realizēsies.
Jelgavas politiski represēto
apvienības «Staburadze» lietvede Maija Skusta atzīst, ka
tas ir milzīgs gandarījums.
«Mēs esam ļoti pateicīgi gan
pilsētas māksliniekam, gan
mūsu domes priekšsēdētājam
Andrim Rāviņam – ja nebūtu
viņu, tas, visticamāk, nenotiktu. Memoriālās piemiņas
sienas izveide ir mūsu visu

staburadziešu sāpju bērns
– tik ilgi gaidīta, lolota iecere.
Mans tēvs un vīra tēvs krita
lēģerī, tur palika tik daudz Sibīrijas bērnu... Viņus nedrīkst
aizmirst, un tagad beidzot arī
Jelgavā būs piemiņas vieta
katram no viņiem.»
M.Skusta divas ziemas vakarus pavadījusi, lai rūpīgi lasītu
visus pieejamos materiālus par
Sibīrijā palikušajiem, apkopotu datus un izveidotu sarakstu, kas tagad būs ierakstīts
granītā. «Darbs ir pabeigts,
un šobrīd mums ir skaidras
liecības par 657 cilvēkiem no
tā laika Jelgavas apriņķa, kas
represēti un mājās tā arī nav
atgriezušies,» saka M.Skusta,

piebilstot, ka memoriālajā
sienā tiks iekļauts ikviens no
šo cilvēku vārdiem, taču, ja
gadījumā tiek atklātas jaunas
liecības, sarakstu būs iespējams papildināt.
Jelgavas mērs A.Rāviņš uzskata, ka memoriālās piemiņas
sienas izveide Svētbirzē ir
gan pašvaldības pienākums,
gan goda lieta. «Latvija šogad
sagaida savu 90. dzimšanas
dienu, un mēs, atklājot memoriālo piemiņas sienu Svētbirzē,
apliecināsim cieņu visiem, kuri
tikuši represēti. Tas būs kā
vēstījums tam, ka šie cilvēki ir
ierakstījuši savu dzīves stāstu
Latvijas vēsturē un mēs viņus
atceramies,» tā A.Rāviņš.

Aicinās neizmest to, ko var pārstrādāt
 Daiga Laukšteina

Lai pārliecinātos, ka
jaunā atkritumu šķirošanas un presēšanas
līnija Ganību ielā 84
ir teju gatava, otrdien
deputāti devās klātienē apskatīt gan zaļos
preskonteinerus, gan
šķirošanas līniju, kas
pagaidām strādā testa režīmā un jau pēc
mēneša gaida startu
nopietnam darbam.
Patlaban šķirošanas laukumā
katrā novietotajā preskonteinerā
var atrasties tonna sapresēta
kartona vai plēves. Savukārt šķirošanas līnijas jauda ir 20 tonnas
diennaktī, un tas ir daudz. Mūsu
pilsētas atkritumu apsaimniekotāja SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» ražošanas inženieris Andris Spunītis piebilda,
ka tas būtu optimālais variants.
Šķirošanas līnija būs trešais un
noslēdzošais posms, kur nonāks

atkritumi, lai tos sagatavotu otrreizējai pārstrādei pirms realizācijas pārstrādes uzņēmumiem.
Vispirms atkritumi tiks iemesti konteinerā kādā no 313
dalītās atkritumu vākšanas
punktiem Zemgales reģionā.
Jelgavā tādi būs ap 120. Iedzīvotāju vajadzībām katrā
punktā kalpos trīs konteineri
– papīram, PET pudelēm, kā
arī stiklam un sadzīves gružiem. Tāpat ikviens savus šķirotos atkritumus varēs nogādāt
kādā no diviem topošajiem
dalītās atkritumu savākšanas
laukumiem Jelgavā – Salnas
ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6.
Tajos tiks izvietoti konteineri
dārzu, celtniecības, koksnes
un plastmasas atkritumiem,
PET pudelēm, kartonam, papīram, caurspīdīgajam stiklam,
krāsainajam stiklam, melnajiem, krāsainajiem metāliem,
tekstilijām, gumijām un ādas
atkritumiem, akumulatoriem,
gaismas spuldzēm, mazgabarīta elektrisko un elektronisko

Saskaņā ar Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu Jelgavā, Ganību ielā 84, tiek veidots atkritumu
šķirošanas laukums. Deputāti novērtēja iekārtu darbu testa
Foto: Ivars Veiliņš
režīmā.
iekārtu atkritumiem. Būs arī
videi drošs konteiners bīstamo
sadzīves atkritumu savākšanai.

Arī šos laukumus plānots nodot
ekspluatācijā šā gada martā.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Siltumu
nodrošinās somi
 Kristīne Langenfelde

Somijas kompānija
«Fortum Latvia» parakstījusi līgumu par «Jelgavas koģenerācijas» 100
procentu uzņēmuma
daļu iegādi. Tas nozīmē,
ka siltumapgādi Jelgavā
nodrošinās somi, taču
plānos neesot paredzētas kardinālas izmaiņas
uzņēmumā – viņi par
labu atzinuši līdzšinējo
darbības plānu, arī pirmie finanšu ieguldījumi
tiks novirzīti jau plānotām aktivitātēm: katlumājas izbūvei Aviācijas
ielā.
Jāpiebilst gan, ka šis darījums
jāapstiprina Latvijas Konkurences
padomei. «Jelgavas koģenerācija»
pēdējā laikā izraisījusi vairāku
investoru interesi, un uzņēmuma valdes locekle Aina Bataraga
atzīst, ka tas zināmā mērā ir viņu
darba novērtējums. «Mums, protams, nebija doma pilnībā pārdot
uzņēmumu, taču bija skaidrs,
ka investors ir nepieciešams.
Galvenokārt jau tāpēc, ka tuvākā
gada laikā jārealizē vērienīgais
projekts, kas paredz katlumājas
izbūvi Pārlielupē, jo pretējā gadījumā līdz ar cukurfabrikas slēgšanu šīs pilsētas daļas iedzīvotāji
paliek bez apkures. Tā kā dzīves
dārdzība pamatīgi skārusi arī šo
ieceri – no sākotnēji plānotajiem
aptuveni sešiem miljoniem eiro nu

jau koģenerācijas projekta iespējamās izmaksas sasniedz turpat
16 miljonus eiro –, bez investora
neiztikt. Mums bija vairāki piedāvājumi iegādāties uzņēmuma daļas – ne tikai no «Fortum», bet arī
«Dalkia Latvia». Abas kompānijas
ir ļoti pieredzējušas un nopietnas,
taču vienlaikus investorus visbiežāk neinteresē iegādāties tikai
daļu uzņēmuma – viņi ir gatavi
investēt tikai tad, ja uzņēmums
iegādāts simtprocentīgi,» skaidro
A.Bataraga.
«Fortum», komentējot parakstīto līgumu, uzsver, ka «Jelgavas
koģenerācijas» pārņemšana savā
īpašumā esot tikai dabisks solis
kompānijas izaugsmē Latvijas
siltumapgādes tirgū. «Fortum»
ienāca Latvijā pirms gada, pārņemot siltumapgādes pakalpojumu
sniegšanu lidostai «Rīga».
«Fortum» investēs naudu, lai
turpinātu uzlabot Jelgavas siltumapgādes konkurētspēju.
A.Bataraga piebilst, ka pagaidām jaunie īpašnieki neesot arī
izrādījuši vēlmi mainīt uzņēmuma darbinieku sastāvu. «Šobrīd
ir skaidrs, ka mūsu sadarbība ar
jaunajiem īpašniekiem turpināsies – principā ir notikusi īpašnieku maiņa, bet darbs turpināsies
tāpat kā līdz šim, taču ar vienu
izņēmumu, ka mums ir stabils
investors, kurš gatavs ieguldīt attīstībā. Patlaban jaunie īpašnieki
jau gatavojas izteikt savus priekšlikumus par siltumtīklu attīstību
Jelgavā arī pilsētas domei.»
(Turpinājums 3.lpp.)

Turpinās pirmklasnieku
reģistrācija
 Sintija Čepanone

No kopumā 665 bērniem, kuriem septembrī jāuzsāk skolas gaitas 1. klasē, Jelgavas
izglītības iestādēs piereģistrēti vairāk nekā
puse jeb 439 bērni.
Pašlaik pirmklasnieku
reģistrācija turpinās,
un mazos skolēnus vēl
aizvien gaida piecās
pilsētas skolās.
«Diemžēl tikai trīs bērnus
iespējams reģistrēt mācībām 1.
klasē 4. pamatskolā – skolā plānots uzņemt 196 pirmklasniekus, bet jau pašlaik piereģistrēti
193 bērni,» Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza
vecākus aicina izdarīt izvēli
par labu citai skolai un pieteikt
savu atvasi mācībām 1. klasē.
Plānots, ka 1. septembrī skolas
gaitas uzsāks 665 bērni, kam
šogad būs septiņi gadi jeb 2001.
gadā dzimušie.
«Līdz šim bērnu reģistrācija
mācībām 1. klasē ritējusi bez
stresa, arī turpmāk rindām
nevajadzētu rasties,» G.Auza
vecākiem atgādina, ka izvēlētajā

Mācībām 1. klasē
piereģistrēti
(līdz 12. februārim):
2. pamatskolā – 49 bērni;
3. pamatskolā – 76 bērni;
4. pamatskolā – 193 bērni;
4. vidusskolā – 35 bērni;
5. vidusskolā – 43 bērni;
6. vidusskolā – 43 bērni.

skolā mazais būtu jāpiesaka līdz
31. maijam, lai izglītības iestādes pilnvērtīgi varētu organizēt
skolas darbu, tostarp saplānot
skolotāju darba slodzes, interešu izglītības programmas,
izvērtēt nodrošinājumu ar mācību grāmatām un mācību
līdzekļiem.
Izglītības pārvaldes vadītāja
piebilst – pieredze liecina, ka
jelgavnieki ir atsaucīgi un bērnus
mācībām piereģistrē savlaicīgi.
«Līdz mācību gada beigām parasti visi bērni, kam skolas gaitas
1. klasē jāuzsāk nākamajā, jau
ir piereģistrēti,» saka G.Auza,
piebilstot, ka vēl aizvien tas
iespējams latviešu klasēs 3. pamatskolā un 4. vidusskolā, savukārt mazākumtautību izglītības
programmās – 2. pamatskolā, kā
arī 5. un 6. vidusskolā.
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Ko par mani zina VID?
Fakts. Cīņā ar aplokšņu algām pērn VID organizēja
vērienīgu kampaņu «Ne viss ir zelts, kas aploksnē».
Viens no tās pasākumiem bija pēc nejaušas izlases
principa 100 000 Latvijas iedzīvotāju nosūtīt melnu
aploksni ar informāciju atklātnē par zaudējumiem,
kas rodas, saņemot algu «aploksnē». Sūtījums gan
satrauca, gan lika aizdomāties.

Fakts. Lai bankā saņemtu kredītu virs 100 minimālajām mēnešalgām, nepieciešama VID izziņa par nodokļu maksātāja ieņēmumiem. Bijuši vairāki gadījumi,
kad bankas darbiniekiem radušās aizdomas par kredītņēmēja izziņas patiesumu.
Par viltotu dokumentu liecina tas, ka bankās iesniegto izziņu saturs, tostarp
norādītais personas ienākumu apmērs, neatbilst tiem datiem, ko izsniedzis VID,
vai arī šādu izziņu persona VID nekad nav pieprasījusi un, pēc VID rīcībā esošās
informācijas, personai nav algota darba, līdz ar to arī legālu ienākumu.

 Daiga Laukšteina

Komunālo
pakalpojumu
kvalitāte

Mājokļu apkure
ziemas sezonā

gad – jau 607. Mūsu pilsētā ir
vislielākais izziņu pieprasījumu
un izsniegšanas skaits Zemgales
reģionā. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka Jelgava ir līderis pēc
nodaļā reģistrēto nodokļu maksātāju skaita, kā arī Rīgas tuvumā
iedzīvotāji ir sociāli un ekonomiski
aktīvāki, viņu ienākumi ir pietiekami, lai segtu kredīta ikmēneša
maksājumus.
Sākumā daži pēc izziņas nāca
intereses pēc. Proti, lai uzzinātu,
ko par viņiem zina VID. Droši vien
daudzi nav informēti, ka šodien
tiem, kuri noslēguši elektroniskās
deklarēšanas līgumus, ir pieejamas datu bāzes, kur katrs nodokļu
maksātājs var piekļūt un visu informāciju par sevi (par citiem gan
ne) iegūt, neejot uz VID. Izsniegt
izziņas VID ir papildu darbs, taču
haosu tas nerada.
Varbūt, izņemot fiksēto fakizraudzīti tie objekti, kur pastāv
Godinot lielo nodokļu maktu par krāpšanu...
risks, ka nodokļi netiek maksāti sātājus?
Jelgavas nodaļā tika konstatēti
daļēji vai pilnā apmērā. Tā var būt
Jā, jau desmit gadus iedibināta
tematiskā pārbaude vai nodokļu tradīcija godināt Zemgales reģiona izziņu viltošanas gadījumi. Līdz
audits.
lielākos un godprātīgākos uzņē- šim tādi bijuši seši. Tās visas
Zināms, notiek arī darbs nā- mējus. Jelgavā ir vairāki stabili mēģinājuši iesniegt «Nordea»
kotnei – ar skolu jaunatni.
uzņēmumi, kuru godprātīgo no- bankas klienti. Tieši kredītiestāJā, VID Zemgales reģionālā dokļu nomaksu jāuzteic gadu no des speciālisti šaubījās un vēlējās
iestāde jau vairāku gadu garumā gada, piemēram, «Flora», «Kulk», pārbaudīt izziņā uzrādītos datus.
aktīvi izglīto skolēnus nodokļu «Jelgavas Gaļas kombināts» un Kā izrādījās, dati VID Jelgavas
un muitas jautājumos. Te ietilpst citi. Sākotnēji rīkojām svinīgu nodaļas izsniegtajā un nodokļu
lekciju cikls, praktiskas nodarbī- pasākumu, uz kuru sabrauca lielā- maksātāja bankai iesniegtajā
bas, kādas nodaļas apmeklējums. kie un labākie uzņēmumi no visas izziņā atšķīrās. Bankas taču zina
Jau ilggadēja sadarbība iedibināta Zemgales. Tajā parasti piedalījās vairumu savu klientu. Un pēkšņi
ar Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, VID ģenerāldirektors, finanšu vienam tik negaidīti lieli ienākumi!
Jelgavas Valsts ģimnāziju, 4. vi- ministrs. Bet pirms diviem gadiem Bet, šķiet, pats nodokļu maksātājs
nesaprot, cik nopietdusskolu, Jelgavas vakara Lūk, kādi oficiālie dati ir VID rīcībā par vidējās darba nās nepatikšanās iekūlies. Informāciju
(maiņu) vidus- algas apmēru atsevišķās nozarēs (Ls)
par krāpšanu esam
skolu.
Bērni, uz- Nozare
Latvijā
Zemgales nosūtījuši Ekonomikas policijai, Krizinājuši par 		
reģionā
minālpolicijai. Tā ir
nodokļu no- Būvniecība
196,30
180,69
amatpersonas pamaksu, mājās Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana
156,75
148,41
raksta un vispār doar vecākiem un ar to saistīti pakalpojumi
kumentu viltošana,
j a u n u m u s Automobiļu un motociklu pārdošana, apkope
169,24
136,60
par ko ierosināms
pārrunā. Pie- un remonts, autodegvielas mazumtirdzniecība
124,27
111,12
kriminālprocess.
mēram, pajau- Viesnīcas un restorāni
165,90
126,08
VID sastapies
tā: «Mammu, Nekustamais īpašums
120,87
106.10
arī ar nakts pattēti, cik daudz Individuālie pakalpojumi
237,33
277,16
versmē dzīvojošu
no mūsu nau- Izglītība
Valsts
pārvalde
un
aizsardzība
356,74
269,10
bezpajumtnieku
das aiziet noatsaucību palīdokļos?» Pēc
tā vien pieaugušie spiesti aizdo- godināt braucām pie katra nodok- dzēt svešiniekam, par zināmu
māties.
ļu maksātāja atsevišķi, tādējādi samaksu uzticot savus pases
Kas ir šā brīža VID priori- apskatījām un iepazinām katru datus, tādējādi kļūstot par retātes?
uzņēmumu. Allaž arī pajautājam, ģistrētām amatpersonām daValstiski ļoti svarīgi panākt do- kā tad paši uzņēmēji vēlas saņemt žādos uzņēmumos, par kuru
kumentu iesūtīšanu elektroniski. mūsu atzinību. Tagad svaru kausi saimniecisko darbību, proJau noteikts, ka tā būs jārīkojas nosvērās uz viena kopēja pasā- tams, pašiem nav ne jausmas.
visiem. Elektroniskās deklarē- kuma rīkošanas pusi. Uzņēmēji Vai Jelgavā arī konstatēti šādi
šanas sistēmas lietotāju skaits atkal vēlas cits citu satikt, dalīties krāpšanas gadījumi?
VID regulāri analizē informāarī aug, taču nevarētu teikt, ka pieredzē, pārrunāt aktualitātes.
pietiekami. Mūsu uzdevums ir
Pērn vasarā spēkā stājās ciju par tādiem uzņēmumiem,
pārliecināt kā sirmu grāmatvedi, prasība, ka visiem kredīta kuru amatpersonas dzīvo pa
tā valsts amatpersonu, ka tas ir ņēmējiem bankā obligāti jā- tversmēs un kuru īpašnieki neko
ērtāk un vieglāk.
iesniedz arī nodokļu adminis- nezina par uzņēmuma darbību.
Otrkārt, VID kā prioritāti ir no- trācijas izziņa par legālajiem Arī šādas ziņas tiek izmantotas
teicis labprātīgu nodokļu nomak- ienākumiem. Vai daudz tādu kontroles pasākumu veikšanai.
Ir uzņēmumi, kuri kā darījumu
su. Tiem, kas maksā nodokļus, izziņu izsniegts Jelgavā?
problēmas VID nesagādā. Gluži
Jelgavas nodaļā 2007. gadā partneri izmantojuši šādā veidā
pretēji – teic paldies.
izsniegtas 3043 izziņas, bet šo- reģistrētu firmu.

brīdim. Tiklīdz kaut kas notiek,
nav nekādu sociālo garantiju. Pēc
tam par savu darba devēju bieži
vien ziņo bijušie darbinieki, taču
vilciens jau aizgājis.
Vai paredzētās speciālas
būvobjektos strādājošo apliecības atrisinās nelegālās
nodarbinātības problēmas?
To vēl nav, bet efekts noteikti
būs. Tas disciplinēs būvuzņēmējus un atvieglos darbu mums.
Godīgam uzņēmējam problēmu
nebija, nav un nebūs. Ja esi būvobjektā, tad šādam dokumentam
jābūt, pretējā gadījumā konkrētajā vietā nav ko darīt. Neviens
vairs nevarēs aizbildināties, ka uz
būvobjektu atnācis ciemos. Dzīvosim, redzēsim, kā šīs apliecības
darbosies. Nelegālā nodarbinātība
ir viens no lielākajiem riskiem, kā
rezultātā valstij netiek samaksāti
nodokļi.
Skaidrs, ka būvniecībā itin
bieži nākas konstatēt pārkāpumus. Kuras nozares vēl
atrodas pastiprinātā VID
redzeslokā?
Pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, kokapstrāde... Bet ir arī
atsevišķi uzņēmumi, kas, piemēram, vairākus gadus strādā ar
zaudējumiem. Attiecīgi reaģējam
– vai tiešām mūsdienu apstākļos
tas tā var būt.
Kā izvēlaties pārbaudāmos
objektus?
VID rīcībā ir informācija par
būvniecības objektiem, izsniegtajām būvatļaujām konkrētās
VID iestādes administratīvajā
teritorijā. Uzmanība tiek pievērsta
tām personām, kuras savu vai pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu
– zemi – sadala vairākos apbūves
gabalos. Tāpat notiek pārbaudes
klātienē ar mērķi gūt informāciju
par būvobjektiem. Papildu tam
VID ir arī citi ziņu avoti. Apkopojot un izanalizējot visu VID rīcībā
esošo informāciju, pārbaudēm tiek

Kā jūs vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?*

Skaitļi runā

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

12,4%

24,1%

Fakts. Ja šaubīgi uzņēmumi nav atrodami to
juridiskajās adresēs, VID mēģina sadzīt pēdas
firmu amatpersonām pēc viņu deklarētās dzīvesvietas. Reizumis tā izrādās nakts patversme.
2006. gadā VID rīkotajā reidā kāds bezpajumtnieks Igors izrādījās pat 21 uzņēmuma
amatpersona.

«Valsts ieņēmumu dienestam ir
jākļūst par servisa
iestādi. Jādomā
par apkalpošanas
kultūru un attieksmi pret nodokļu
maksātāju. Arī
Jelgavas nodaļā
tagad ir gaiša
klientu apkalpošanas zāle un
rindu regulators
kā bankās. Tiesa,
tas nekliedēs
neapmierinātību
to apmeklētāju
sejās, kuri atskaites steidz iesniegt
pēdējā brīdī,» teic
Pēteris Sējāns.
Foto: Ivars Veiliņš

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prioritāte
ir panākt labprātīgu
nodokļu nomaksu. Ja
vien pašreizējo situāciju varētu atspoguļot
dinamikā, shēma noteikti parādītu strauju
augšupeju. Protams,
var būt vēl labāk, jo VID
amatpersonām vēl jo
projām nākas saskarties
gan ar «pieredzējušiem
uzņēmējiem» nakts patversmēs, gan ar bankā
iesniegtām viltotām
izziņām par ienākumu
apmēru, gan citiem centieniem apiet likumu.
Cik jelgavnieki ir godprātīgi
nodokļu maksātāji, saruna ar
VID Zemgales reģionālās iestādes
direktora vietas izpildītāju Pēteri
Sējānu.
Vai, nosūtot melnās aploksnes, izdevies kaut nedaudz
mainīt sabiedrības apziņu?
Tādas informācijas, kādu iespaidu atstāja tikai melnās aploksnes,
mums nav. Taču daži cilvēki gan
bija satraukušies, saņemot šo
sūtījumu. Varbūt problēma bija
adresātu atlasē pēc nejaušības
principa, jo izbijušies pensionāri
pat nāca uz nodaļu skaidroties.
Tajā pašā laikā bija arī uzņēmēji, kuri atzina šo kampaņas
elementu par modernu, kas liek
aizdomāties. Taču varu teikt, ka
visas VID aktivitātes – vēstules
uzņēmējiem, pārbaudes būvobjektos, informācija ziņu portālos
un citas – deva pozitīvu tendenci
«aplokšņu algām» samazināties
un vidējām algām, kā arī darba
ņēmēju skaitam palielināties. Par
to liecina statistika.
Pieminējāt reidus būvobjektos.
Tos VID organizē kopā ar robežsardzi, Valsts darba inspekciju
un policiju. Bija pat tādi brīži,
kad cilvēki, ieraugot tuvojamies
valsts iestāžu automašīnas, atklāti
bēga no būvobjektiem. Atsevišķos
gadījumos bija jāpiebrauc maksimāli nemanāmi, lai nelegāli
nodarbinātie kā skudras neskrietu
kur kurais. Dažkārt tā arī notika.
Īpaši jauno privātmāju rajonos.
Piemēram, daži puišeļi, kas droši
vien kādu atalgojumu uz rokas saņem, iemācījušies savu runājamo:
«Līguma nav, esmu pieņemts uz
pārbaudes laiku, saņemu minimālo algu.» Vai arī: «Esmu radinieks
(kaimiņš, draugs), nejauši atnācis
apraudzīt.» Pats darba drēbēs un
noziedies, bet ej nu pierādi, ka
tiešām strādā. Bet šie cilvēki nesaprot, ka viss ir kārtībā līdz vienam

Pilsētnieks vērtē

38,0%

Pozitīvi
Diezgan negatīvi
Diezgan pozitīvi
Negatīvi

31,6%

32,3%

Nezin/nav atbildes

13,2%

14,7%

12,8%

16,2%

4,9%

Kāda ir jūsu
attieksme pret
«aplokšņu
algām»?
Laura Skara,
skolotāja:
– Visnotaļ
negatīva, jo
pati strādāju
valsts darbā
un maksāju
nodokļus.
Diemžēl tie,
kas nemaksā nodokļus, saņem
vairāk «uz rokas», bet viņiem nav
nekādas garantijas nākotnei. Savukārt man ir, un, ja bērns saslimst,
es varu saņemt sociālās garantijas,
kas man kā nodokļu maksātājai
pienākas.
Jēkabs,
strādājošais:
– Negatīva, jo
tādējādi netiek maksāti
nodokļi. Protams, ka labāk
ir tos nomaksāt, taču, ja
tas nav iespējams, jo darba devējs
nevēlas, neko nevar darīt. To, ka
tas ir slikti, apzinās ikviens, jo mēs
tādā veidā radām zaudējumus gan
valstij, gan sev.
Edvīns
Žebrovskis,
pavārs:
– Tas ir izdevīgi darba
devējam, nevis ņēmējam.
Domāju, ka
tagad jau šī
situācija tiek vairāk kontrolēta
un darba devēji tomēr baidās no
sodiem. Varbūt pensionāriem šos
nodokļus būtu izdevīgi saņemt «uz
rokas», jo viņiem tie ir lieli.
Laima,
skolniece:
– Domāju,
ka daļēji «aplokšņu algas»
ir izdevīgākas,
jo cilvēks var
saņemt vairāk
naudas «uz
rokas», taču ir jābūt arī atbildībai pret valsti un noteikta algas
summa tomēr jālaiž caur nodokļu
nomaksu.
Anda
Bērziņa,
pensionēta
skolotāja:
– Tur nav divu
domu – mana
attieksme pret
«aplokšņu algām» ir ļoti
negatīva, jo tādējādi valstij nenonāk nodokļi un vislielākie cietēji ir
pensionāri. Ja man būtu iespēja
kaut ko darīt, es kā brīvprātīgā
iesaistītos «aplokšņu algu» likvidēšanā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
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Siltumu
nodrošinās somi
(No 1.lpp.)
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka šobrīd
siltumapgādes jomā galvenais ir
turpināt iesākto energoefektivitātes programmas īstenošanu
pilsētā, lai tā rezultātā mazinātu
strauju siltumenerģijas cenu kāpumu. ««Fortum» ir apliecinājis
gatavību turpināt iesāktos darbus, un, kas ne mazāk svarīgi,
kompānija piedāvās arī savu
pieredzi alternatīvo apkures
veidu izmantošanā. Viņi ir apņēmības pilni ne tikai ievērot
ES uzsaukumu un līdz 2020.
gadam samazināt CO2 izmešu
apjomu par 20 procentiem, bet
vēl vairāk,» plānoto atzinīgi
novērtē Jelgavas mērs.
A.Rāviņš atgādina, ka vērienīgā projekta laikā paredzēts ne
vien izbūvēt katlumāju Aviācijas
ielā, bet arī koģenerācijas staciju
Ganību ielā, kā arī veikt tīklu
pārbūvi, lai mazinātu siltuma

zudumus Pārlielupē. «Tāpat
noteikti tiks turpināts iesāktais
ēku siltināšanas projekts, un
māja 4. līnijā 1 noteikti būs tikai
sākums,» uzsver A.Rāviņš.
«Fortum» ir Ziemeļvalstu
un Baltijas reģiona enerģētikas uzņēmums. Tā darbības
sfēras ir elektrības un siltuma
ražošana, izplatīšana un pārdošana, elektrostaciju darbības
nodrošināšana un uzturēšana,
kā arī ar enerģētiku saistīti
pakalpojumi.
«Jelgavas koģenerācija» nodrošina siltumapgādi Jelgavā.
Gadā uzņēmums pārdod 200
gigavatstundu siltumenerģijas,
pārdošanas neto apgrozījums ir
10 miljoni eiro (septiņi miljoni
latu), darbinieku skaits – 170.
Uzņēmuma siltumapgādes tīkls
ir 70 kilometru garš, un siltums
siltumcentrālēs tiek ražots kā
apkures degviela, izmantojot
dabas gāzi.

Bērnudārznieku maltīte
var kļūt dārgāka
 Sintija Čepanone

Jelgavas Izglītības pārvalde saņēmusi iesniegumus no četrām firmām par ēdināšanas
maksas paaugstināšanu
bērnudārzos. Vai turpmāk par mazo ēdināšanu vecākiem nāksies
maksāt vairāk, taps zināms februāra beigās.
«Firmas izvērtēšanai iesniegušas motivētus iesniegumus,
kuros pamato, ka ar esošo finansējumu – 1,35 latiem – nevar
nodrošināt pilnvērtīgu pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanu
trīs reizes dienā,» Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza
piebilst, ka šie uzņēmumi ēdināšanu nodrošina visās astoņās
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pārvaldes speciālisti iesniegumus un tiem pievienotās ēdienkartes izvērtē, lai sagatavotu atzinumu. «Ēdienkartēs piedāvāto
vērtējam pēc uzturvielu, minerālvielu, vitamīnu daudzuma un
ēdiena enerģētiskās vērtības.

Kad tiks izvērtēti visi aspekti
– gan energoresursu un pārtikas
produktu cenu kāpums, gan
minimālās algas palielinājums
un citi –, sagatavosim atzinumu
izskatīšanai domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejā,»
teic G.Auza.
Komitejas sēde paredzēta 26.
februārī. Ja lēmums paaugstināt ēdināšanas maksu tiks
pieņemts, vecākiem ierasto
1,35 latu vietā būs jāšķiras no
lielākas summas par trīs maltītēm dienā, kad mazais uzturas
bērnudārzā.
«Ja tiešām pieaugs viena
bērna ēdināšanas izmaksas, vecāki par to tiks brīdināti mēnesi
iepriekš,» G.Auza pieļauj, ka
ēdināšana dārgāka varētu kļūt
no 1. aprīļa.
Jāatgādina, ka maznodrošinātām ģimenēm pašvaldība
nāk pretī, rodot iespēju segt
bērnu ēdināšanas izdevumus
pirmsskolas izglītības iestādēs.
«Līdz šim bezmaksas ēdināšana nodrošināta visiem trūcīgo
ģimeņu bērniem, kuru vecāki
to prasījuši,» piebilst Izglītības
pārvaldes vadītāja.

Par projektu konkursa 2008. gadam

		
Jelgavas pašvaldība izsludina projektu konkursa sabiedriskajām organizācijām 2008.gadam. Konkursa
mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos
pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas
pilsētas pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām,
kuras darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā. Saskaņā ar
Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas nolikumu:
Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kuri:
1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu
un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu
un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja
mēbeles) sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas
sabiedriskajai organizācijai,
6. regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai,
7. projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).
Fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finan-
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Lielajā ielā darbu
sāk kameras
Videonovērošanas kameras
būs šādos krustojumos:

Lielā – Dambja iela, Lielā – Pētera iela, Lielā – Mātera
iela, Lielā – Akadēmijas iela, Lielā – J.Čakstes bulvāris,
Mātera – Svētes iela, Mātera – Raiņa iela, Pasta – Driksas
iela, Pasta – Raiņa iela, Pasta – Sudrabu Edžus iela, Raiņa
– Katoļu iela, Raiņa – Akadēmijas iela, Dobeles – Pulkveža
Brieža iela, Uzvaras – K.Barona iela (jau uzstādīta).

 Sintija Čepanone

Jau pavisam drīz pilsētas ielās notiekošo fiksēs videonovērošanas
kameras. Tam nepieciešamie priekšdarbi
veikti, un tagad atlicis
vien ielu krustojumos
ierīces uzstādīt. Kopš
pagājušās nedēļas
pilsētas ikdienu vēro
kamera pie kultūras
nama, savukārt vakar,
13. februārī, piecas
kameras piestiprinātas
konsolei Lielajā ielā.

«Kopumā pilsētas teritorijā būs
izvietotas 19 videonovērošanas
kameras – 15 grozāmas un četras,
kas aprīkotas ar
automašīnu numura nolasītāju,»
atklāj Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu
vadības sektora
projektu vadītāja
Liene Rulle. Viņa
stāsta, ka ierīču atrašanās vietas
lielā mērā noteikusi transporta intensitāte un iedzīvotāju
plūsma un to izvietošanai tika
meklēts efektīvākais risinājums.
«Videonovērošanas kameras neapšaubāmi veicinās iedzīvotāju
drošību, ļaus novērst zādzības
un citas bīstamas situācijas uz
ielām,» L.Rulle norāda, ka turpmāk, piemēram, tiks fiksēti arī
ceļu satiksmes negadījumi. Tas
nozīmē, ka būs daudz vieglāk
atklāt pārkāpēju, kas pēc sadursmes ar citu automašīnu vai
gājēja notriekšanas aizbēdzis.
Projektu koordinatore piebilst,

ka kameru fiksēto varēs vērot
speciālisti pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība» un Pašvaldības policijā, kur izveidoti
novērošanas centri.
Vakar piecas videonovērošanas kameras piestiprinātas
konsolei Lielajā ielā, iepretim
domes ēkai. «Ņemot vērā satiksmes intensitāti Lielajā ielā,
tur izvietota viena grozāma kamera, kas novēros apkārtni un
nepieciešamības gadījumā ļaus
mainīt luksoforu režīmus, tā
kontrolējot satiksmes plūsmu,
un četras kameras ar autotransporta numura nolasītāju.
Tās vērstas uz ielas braucamo
daļu,» paskaidro L.Rulle un
piebilst, ka līdz mēneša beigām
ar videonovērošanas kamerām
tiks aprīkoti arī visi plānotie
krustojumi. Pašlaik uzstādītās
kameras darbojas testa režīmā.
Jāatgādina, ka videonovērošanas sistēmas izveide Jelgavā tiek
veikta INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projekta «Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska
vadības sistēmas veidošanai
Latvijas un Lietuvas kaimiņu
reģionos» gaitā. Videonovērošanas sistēmas izveides Jelgavā
izmaksas ir 133 872 eiro.

Sākam šķirot atkritumus!
(No 1.lpp.)
«Visi tiks aicināti šķirot atkritumus un nemest ārā to, ko var
pārstrādāt,» saka A.Spunītis.
Viņš ar deputātiem bija vienisprātis, ka iemācīt iedzīvotājus
savus atkritumus šķirot būs
smags un audzinošs uzdevums.
Taču daļa jau tagad apzinās, ka
tas ir cēla mērķa labad – pasargās dabu no piesārņojuma.
«Lielā projekta realizācija šogad noslēgsies. Līdz ar to mums
komitejas sēdēs, arī lemjot par

siāli atbalsta citas Jelgavas pašvaldības izveidotas
programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumam, vienam pretendentam, vienā budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav
paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu,
vai pašfinansējumu.
Pieteikumi iesniedzami Jelgavas Domē, Lielā ielā –
11, 1.stāvā - Informācijas aģentūrā, līdz 14.03.2008.
plkst.12.00 slēgtā aploksnē. Katru projektu savā
aploksnē.
Uz aploksnes jābūt norādītam:
1. iesniedzējs, juridiskā adrese
2. adresāts: Jelgavas Dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
3. norāde: «neatvērt līdz komisijas sēdei!»
Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs datēts
ne vēlāk kā 14.03.2008. Pieteikumi tiks izskatīti un
rezultāti paziņoti līdz 15.04.2008. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju
prasības netiks izskatīti.
Projektu sagatavošana brīvā formā izmantojot iepriekš norādītās vadlīnijas vai izmantojot mūsu sagatavoto pieteikuma veidlapu, kuru atradīsiet pilsētas
mājas lapā www.jelgava.lv vai varat saņemt Jelgavas
domes Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža
tālrunis 3005508.
Pašvaldības izpilddirektors G.Kurlovičs

budžetu, ir ļoti daudz jautājumu. Protams, ieraugot visu
dabā, rodas precīzāks priekšstats, nekā sēžot pie dokumentiem,» skaidro Tautsaimniecības
un pilsētvides komitejas vadītājs
Aigars Rublis.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekta «Zemgales
reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas attīstība Latvijā» gaitā Jelgavas un Bauskas
pašvaldības kopīgi nodibināja
aģentūru «Zemgales EKO», ku-

ras uzdevums ir organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Zemgales reģionā. Projekts paredz ne vien šķirošanas līnijas,
minēto punktu un atkritumu
savākšanas laukumu ierīkošanu, bet arī jauna atkritumu
poligona «Brakšķi» izveidi,
atkritumu izgāztuves «Grantiņi» rekonstrukciju Bauskā un
22 esošo atkritumu izgāztuvju
rekultivāciju. Kopā visa projekta realizācijai paredzēts 80 861
55,71 eiro.

Īsi
 Jelgavas rajona un pilsētas
TIC izdevis jaunu tūrisma ceļvedi ar interesantākajiem apskates objektiem, izklaides un
atpūtas iespējām, lielākajiem
pasākumiem, kā arī semināru
un konferenču vietām Jelgavā
un tās apkārtnē. Atšķirībā no

iepriekšējiem gadiem šogad buklets
ir biezāks, tajā ir vairāk objektu
aprakstu, krāsainu fotogrāfiju, praktiskas informācijas tūristiem, kā arī
pilsētas un rajona karte. Informatīvais
materiāls izdots arī trīs svešvalodās
– krievu, angļu un vācu – un ir bez
maksas pieejams Jelgavas rajona un
pilsētas TIC Pasta ielā 37, Jelgavas
rajona padomes 1. stāvā. Bukletu
finansē Jelgavas dome un rajona padome. Bukletu elektroniskās versijas
būs pieejamas arī Jelgavas pilsētas
domes mājas lapā www.jelgava.lv
un Jelgavas rajona padomes mājas
lapā www.jrp.lv.

 Visi, kuri vēlas gūt nelielu ieskatu Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku deju
repertuārā, kas no 5. līdz 12.
jūlijam tiks izdejotas Rīgā, sestdien, 16. februārī, pulksten 18
tiek aicināti uz kultūras namu,
kur notiks Valentīndienai veltīts deju koncerts «Mēs mīlam
dejā!». Pasākumā piedalīsies viesu
deju ansambļi «Mārupe», «Zalktis»,
«Dancis», «Teiksma», «Rotaļa», «Līgo»
un jelgavnieki – «Lielupe», «Diždancis», «Ritums». Biļešu cena –
Ls 1,50; 1.

 Vakar, 13. februārī, sveikti
pirmie šā gada mēneša sporta
laureāti. Balvas un Pateicības rakstus

saņēma CK «Milons» karatists Kalvis
Kalniņš par 1.vietu kumite kadetiem
un junioriem Horvātijas atklātajā
čempionātā karatē (treneris Andris
Vasiļjevs), SK «Jelgavas roņi» peldētāji
Aleksandrs Jakovļevs un Valērijs Kisļakovskis par izcīnīto 1. vietu (Latvijas
izlases sastāvā) stafetēs 4 x 25 metri
Somijas atklātajā čempionātā ziemas
peldēšanā, LR čempione ziemas peldēšanā Raisa Petrova, LR čempioni
ziemas peldēšanā Ņikita Gorbatko,
Andrejs Iļjuks. Pateicības par sasniegumiem starptautiska mēroga
sacensībās šoreiz tika CK «Milons»
karatistam Orestam Kalniņam par 1.
vietu Baltijas čempionātā katā (zēni,
10 – 11 gadu vecuma grupā) Mažeiķos (Lietuvā), SK «Shinri» dalībniece
Marija Larisa Agafonova par 1. vietu
Baltijas čempionātā katā (meitenes, 9
– 11 gadu vecuma grupā) Mažeiķos
(Lietuvā) un Kristina Kasprova par 1.
vietu Baltijas čempionātā kumite plus
45 kilogrami (meitenes, 12 – 15 gadu
vecuma grupā) Mažeiķos (Lietuvā).
Ritma Gaidamoviča
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Jaunu liftu vai jumtu?
 Kristīne Langenfelde

Liftam, tāpat kā jebkurai citai precei, ir
derīguma termiņš.
Izrādās, ka tie ir 25
gadi, taču Jelgavā liela
daļa liftu jau kalpo 35.
Pirmie uzstādīti tālajā
1973. gadā, un, tikai
pateicoties to rūpīgai
apkopei, lifti joprojām
darbojas: ielāps uz
ielāpa, bet pagaidām
tie spēj pildīt savas
funkcijas. Cik vēl ilgi,
to neņemas spriest
pat profesionāļi.

Vertikālā transporta ceļš ir lifta šahta. Pa to lifts pārvietojas
ar ātrumu 0,7 – 1 metrs sekundē.
Foto: Ivars Veiliņš

Taču viens ir skaidrs: pienāks
diena, kad pirmais lifts izies no
ierindas un to atjaunot vairs
nebūs iespējams, un tad nāksies
iegādāties un montēt jaunu.
Iespējams, ka iedzīvotāji, kas
dzīvo mājās ar liftu, to ikdienā
nemaz neapzinās, taču viņi
uzņemas papildu finansiālās
saistības – Jelgavas Nekustamā

īpašuma pārvaldes tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš atklāj,
ka gadījumā, ja nāktos mājā
mainīt liftu, tas izmaksātu
tikpat, cik visas ēkas jumta
nomaiņa. Tie ir desmitiem
tūkstošu latu, kas būtu jāatrod
no iedzīvotāju maciņiem. Taču
pagaidām, par laimi, vēl izlīdzamies ar remontiem. «Man pat
negribas domāt, kas notiktu,
ja kādā mājā būtu jāmaina viss
lifts. Viennozīmīgi – tā nav
prioritāte. Lielai daļai daudzdzīvokļu māju ir neskaitāmas
svarīgākas lietas – jumts, siltināšana, kāpņu telpas un tā tālāk, tāpēc izšķirties, ka pienācis
laiks novirzīt naudu jauna lifta
iegādei, varētu būt ļoti smags,»
spriež U.Lazdiņš.
Lai cik arī dīvaini kādam šķistu, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde līdz šim neatceras,
ka būtu saņēmusi sūdzības par
kādu no Jelgavas liftiem. «Tiešām, mums sūdzību netrūkst
– jumts caurs, stāvvadi veci,
kāpņu telpas neremontētas:

viss, ko vien var iedomāties, bet
par liftiem cilvēki tiešām nav
sūdzējušies. Tas, visticamāk,
ir apkalpojošo firmu nopelns,
jo viņi strādā operatīvi un ar
lielu atbildības izjūtu. Tā teikt
– dara, ko var, lai paildzinātu
liftu mūžu. No otras puses, arī
iedzīvotāji, iespējams, saprot, ka
lifts nekalpos mūžīgi un samierinās ar pagaidām vienīgo iespēju
uzturēt esošos liftus braukšanas
kārtībā: mājām ir pārāk daudz
citu vajadzību, lai dienas kārtības pašā priekšgalā izvirzītu
liftu,» spriež U.Lazdiņš.
Kopumā Nekustamā īpašuma
pārvalde apsaimnieko 57 mājas
ar liftiem – 23 Pārlielupē, bet 34
šaipus upei. Visjaunākais lifts
Jelgavā uzstādīts 1993. gadā
RAF dzīvojamā masīvā Pērnavas ielā 32, bet vecākais – 1973.
gadā Māras ielā 1.
Liftu apkopi uz līguma pamata pilda divas firmas – Pālielupē
«Recept – Holding Lifts», bet
šajā pusē upei – «Latvijas lifts
– Šindlers» Jelgavas filiāle.

Vertikālais transports,
kas savdabīgi konkurē ar pilsētas autobusiem
 Kristīne Langenfelde

Lai gūtu lielāku priekšstatu par to, kas notiek
mūsu pilsētas liftos,
«Jelgavas Vēstnesis» uz
sarunu aicināja lielākās
apkalpošanas firmas
«Latvijas lifts – Šindlers»
Jelgavas filiāles vadītāju
Nikolaju Koļesņikovu.
Sarunu sākam ar interesantu salīdzinājumu, par
kuru diezin vai daudzi no
mums pat spējuši aizdomāties. N.Koļesņikovs
paziņo: lifts ir vertikālais transporta līdzeklis,
kas ik dienas pilsētā
pārvadā vairāk cilvēku
nekā mūsu sabiedriskais
transports.
«Tā nu tas ir – padomājiet, cik
vienā mājā ir dzīvokļu, cik tajā
iemītnieku, cik bieži viņi ik dienas
brauc lejā un augšā ar liftu. Ja vēl
pieskaitām ciemiņus, kas arī to
izmanto, droši var apgalvot, ka
Jelgavas lifti pārvadā vairāk pasažieru nekā pilsētas sabiedriskais
transports,» spriež N.Koļesņikovs,
piebilstot, ka atšķirība vien tāda,
ka autobusā par katru braucienu
jāpērk biļete, bet lifta izmantošana un uzturēšana viena dzīvokļa

Uzņēmuma «Latvijas lifts
– Šindlers» Jelgavas filiāles
vadītājs Nikolajs Koļesņikovs
stāsta, ka pilsētas vecākais
lifts Māras ielā 1 gadu gaitā
nemitīgi remontēts, tam mainītas neskaitāmas detaļas, bet
pagaidām nepieviļ.

Mašīnista telpa, kurā atrodas lifta celšanas mehānisms, vēl
pirms vairākiem gadiem bija vieta, kur vēlējās iekļūt ne viens
vien dīkdienis, tāpēc tagad tā pamatīgi norobežota ar dzelzs
režģiem un pieeja atļauta vien liftniekiem.
saimniekam mēnesī izmaksā vien
pāris latu.
Tas nelielai atkāpei, taču lifts
patiesi ir vertikālais transports,
un, izrādās, tam ir daudz vairāk
saistību ar braucamrīku nekā
sākumā varbūt šķiet. «Patiesībā
lifta apkope darbojas pēc līdzīga
principa kā jebkuram transporta
līdzeklim – reizi gadā tas «iziet»
obligāto tehnisko apskati. Kad
Tehnisko ekspertu sabiedrības
speciālisti dod savu atzinumu,
lifts darbu var turpināt vai, gluži pretēji, tas jāslēdz,» skaidro
N.Koļesņikovs.
Tā Jelgavā, neraugoties uz to,
ka daudziem jo daudziem liftiem
noteiktais izgatavotāju kalpošanas
laiks jau sen kā pagājis, eksperti to
pagarina, jo apkalpojošās firmas
ir spējušas tos uzturēt atbilstoši
drošības noteikumiem.
Galvenokārt vecie lifti ražoti
Krievijā un Baltkrievijā, bet tagad,
apkalpotāju uzstutēti, padomju
ražojumi vēl turas. Kā jau varētu
šķist, lielākais drauds šim vertikālajam transportam ir nevis laika
zobs, bet gan paši iedzīvotāji.
N.Koļesņikovs skaidri norāda,
ka vislielāko postu liftiem nodara
tieši cilvēks. «Pirmkārt, tas ir huligānisms – nav iespējams uzskaitīt
tās reizes, kad kāds, nezinot,
kur likt savu enerģiju, vienkārši
sadauza lifta vadības pulti, sabojā
iekšējo apgaismojumu, saskrāpē
sienas vai izmanto liftu dabisko
vajadzību kārtošanai,» stāsta
N.Koļesņikovs.

Te uzskatāmi var
redzēt,
cik nolietotas un,
jā, arī
cilvēku
sabojātas izskatās liftu
vecās
vadības
pultis, ko
šobrīd
nomaina pret
jaunām,
modernākām.

Un šādus ļaundarus pieķert
izdodas ļoti reti – ja pilsētā, postot
labiekārtojumus, šad tad vērīgs
kaimiņš kaut ko pamana, tad,
vienam pašam atrodoties liftā,
iespējams pastrādāt kaitējumu, piekrāmēts ar betona blokiem.
kas citu acīm paliek nepamanīts. Kāds vienkārši mājās taisa eiroreJa pie rokas noķert neizdodas, tad montu, dauza ārā sienu, bet būvsodīt arī grūti.
gružus kārtīgos apjomos laiž lejā
Otrie lielākie lifta postītāji ir ar liftu. Cilvēki jau nesaprot, ka
cilvēki, kas klaji pārkāpj lifta tas ir pasažieru lifts un paredzēts
lietošanas noteikumus. «Šī lapiņa vien 320 kilogramiem.»
ar noteikumiem
Tāpat notiek,
patiesībā kalpo
kad liftos gatavi
labi ja nedēļu
iestūķēt visu, ko
– norauta, saplēsvien var iedomāta, apzīmēta, un
ties. «Nu nav tas
jālīmē jauna. Cillifts tik liels, lai
vēki nesaprot, ka
tajā veselus lielos
tās tiek izvietotas
dīvānus, klavieviņu izglītošanai,
res un tamlīdzītaču pasažieri
gus priekšmetus
lapiņas ne vien
pārvadātu, bet
neizlasa, bet klaji
mēģināt vajag
ignorē. Un tad
– mēģina, mēģirodas situācijas
na, kamēr lifts
– saņemam izneiztur,» atzīst
saukumu, lifts
N.Koļesņikovs,
nedarbojas, iepiebilstot, ka saurodamies, un...
dzīgi pret īpašujā, kārtējā nepamu cilvēki spējot
reizā eksplua- Tādas izskatās lifta «smadze- būt tikai otrpus
tācija,» skaidro nes» jeb vadības bloks.
sava dzīvokļa
N.Koļesņikovs.
durvīm, bet kopKādi tad ir biežākie iemesli, lietošanas telpas diemžēl žēlotas
kāpēc lifts apstājas? N.Koļesņikovs netiek. «Liftos nedrīkst smēķēt,
atzīst, ka tā ir tā saucamā pereg- bet smēķē, turklāt pat aizdedzina;
ruzka. Un ne jau šāda tāda, bet liftos nedrīkst pārvadāt velosipamatīga. «Iedomājieties – lifts pēdus, bet ved un bojā kabīnes
iestrēdzis. Atbraucam, dabūjam sienas; suņus vienus liftā palaist
vaļā. Kas izrādās? Lifts līdz pusei nedrīkst, bet, slinkuma vadīti,

Kā jūs vērtējat
savas mājas liftu?
Uldis
Statēvičs:
Jā, man tas ir
jaunums, ka
dzīvoju mājā,
kurā ir Jelgavā
vecākais lifts.
Nemaz nepateiksi – vēl diezgan labi kalpo. Es dzīvoju 9.
stāvā un savu ikdienu bez lifta
pat iedomāties nespēju. Manuprāt, tas lielā mērā ir tieši apkalpojošo firmu nopelns – man
jau tiešām šķiet, ka viņi strādā
labi. Saprotu – lifts vecs, taču,
ja kaut kas notiek, salabo ļoti
ātri. Cik atceros, tad ilgākais
laiks, ko esam bijuši spiesti
pavadīt bez sava lifta remonta
dēļ, ir divas dienas. Un arī tā
summa, ko katru mēnesi maksājam par lifta uzturēšanu,
nemaz nav tik liela – sanāk ap
diviem latiem.
Emma
Knope:
Es dzīvoju 4.
stāvā, un manos
gados arī tas ir
liels augstums
– lifts ir ikdienas nepieciešamība. Sūdzēties
gan nav pamata – lifts, lai
arī vecs, darbojas praktiski
vienmēr. Protams, nav jau
cerību, ka kāds mums uzdāvinās jaunu liftu, tāpēc atliek
vien cerēt, ka šī paša mūžs tik
drīz nebeigsies. Ir jau tā, ka
iedzīvotājiem, kas dzīvo mājā
ar liftu, jārēķinās ar šo dārgo
prieku – jauns lifts maksātu
ļoti daudz, tāpēc nedomāju, ka
es ar savu pensiju kā dzīvokļa
saimniece varētu atļauties
maksājumus par jauna lifta
iegādi.
Lūcija
Beketova:
Es ar savas mājas liftu esmu
apmierināta. Jāatzīst, ka esmu
viena no tiem,
kas liftu izmanto pat ļoti bieži
– dzīvoju 7. stāvā un dienā pat
reizes sešas kāpju liftā. Droši
vien, ja nāktos kāpt pa trepēm,
būtu jāpiedomā, vai tiešām katra
no šīm uzkāpšanām un nokāpšanām ir patiesi nepieciešama.

iesēdina suni 9. stāvā, cerot, ka
tas pats lejā izkāps ārā, taču viņš
nokārtojas liftā un brauc atpakaļ.
Tā varētu skaitīt vēl un vēl.»
Viņš gan neatceras, ka Jelgavā
liftos būtu notikuši kādi nelaimes
gadījumi, kuros ciestu cilvēki. «Par
laimi, no tā esam izvairījušies. Arī
tā, ka cilvēks iestrēgtu liftā uz
ilgu laiku, nav bijis. Šķiet, ka pats
ilgākais remonts mums bijis pāris
dienu, kad lifts nedarbojas. Viens
izņēmums gan bijis, kad pirms
pāris gadiem tika ļaunprātīgi
aizdedzināts lifts Puķu ielā 5. Tā
remonts prasīja mēnesi un tik ilgi
arī iedzīvotāji to nevarēja izmantot,» atzīst vadītājs.
Vidēji dienā liftnieki saņem ap
desmit izsaukumu, kad jānovērš
nelielas kļūmes, bet daudz trakāk
ir svētkos. «Mūsu liftnieki strādā
visu diennakti. Zinām, ka svētki ir
īpašs laiks, piemēram, Jaungada
naktī varam saņemt pat 30 izsaukumu, jo cilvēks, svētku noskaņā
pusnaktī dodoties skatīties salūtu,
jau nu vismazāk domā par lifta
lietošanas noteikumiem – tur arī
tās problēmas rodas. Ja cilvēki
paši būtu saudzīgāki, tad arī lifta
mūžs būtu ilgāks un vēlāk pienāktu tā diena, kad būs jādomā, vai
atteikties no jumta maiņas, lai tā
vietā būvētu jaunu liftu,» spriež
N.Koļesņikovs.

Gaļina
Rokita:
Es tikai nesen
pārcēlos no Rīgas uz Jelgavu.
Man Rīgā visu
laiku mājā bijis
lifts. Tagad arī Jelgavā. Ziniet,
es esmu apmierināta. Kur nu
man, vecam cilvēkam, no 6.
stāva ar kājām nokāpt! Mani
kaimiņi, kas dzīvo 7. stāvā, ir
veci ļaudis, slimo – bez lifta
nu nekādi. Jā, ir tas pavecs,
bet galvenais jau, ka kust.
Pagaidām neesmu pamanījusi,
ka tas mūs būtu pievīlis.
Juris:
Ja liftā nebūtu
tāda smaka, tad
noteikti būtu
labāk. Nē, nē,
tie nav mājas
iedzīvotāji, kas
rada problēmas – mums te
bieži vien pa naktīm kāpņu
telpā iekļūst «bomži», kuri
tad braukā ar liftu un izvēlas
sev ērtāko guļas vietu kādā
no stāviem. Tā arī te rodas tā
briesmīgā smaka, bet citādi
lifts darbojas. Pats nekad, pat
bērnībā apzināti neesmu bojājis liftu un arī redzējis, ka kāds
no pusaudžiem to darītu.
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Dažkārt vienīgais palīgs –
sociālais aprūpētājs
 Sintija Čepanone
Sociālā
aprūpētāja Ruta
Dreimane
visu fiksē
kladē. Tajā
var atrast
informāciju gan
par katru
klientu, gan
paveikto,
tostarp
iegādātajiem
pārtikas
produktiem.
Foto: Ivars
Veiliņš

«Labrīt! Esmu Ruta Dreimane, sociālā aprūpētāja. Nu tad dodamies
ceļā?!» sniedzot roku
sveicienam, enerģiski
saka sieviete, kad ar pāris minūšu nokavēšanos
ieskrienam Sociālās un
medicīniskās aprūpes
centrā Stacijas ielā 13.
Ruta jau ir gatava iet
– uzsit uz augšu mēteļa
apkakli, paņem iepirkumu somu un apņēmīgi
dodas ārā pa iestādes
durvīm. Viņai sekojam
arī mēs.
R.Dreimane ir viena no tām
23 sociālajām aprūpētājām, kam
uzticēts gādāt par pensionāriem
un cilvēkiem ar invaliditāti, kas
patstāvīgi nespēj veikt ikdienas
mājas darbus vai personīgo aprūpi,
un to nodrošina pašvaldība. Darba
diena Rutai sākas pulksten 9, un
kavēties nedrīkst.

Ceļu mēro kājām vai
ar autobusu

«Mums jānokļūst netālu no Dobeles šosejas. Vispirms jāiepērkas
un tad jāapmeklē divas klientes
Asteru ielā,» ejot raitā solī un
velkot līdzi iepirkumu somu, saka
Ruta un šķērso vienu ielu pēc otras. Lai ieekonomētu laiku, kliju
tostermaizi, ko pasūtījusi viena
pensionāre, viņa jau iegādājusies,
jo ne visos veikalos tā nopērkama,
taču kliente vēlas tieši šo maizi.
Pavisam Ruta sociālās aprūpētājas pakalpojumus sniedz astoņām
klientēm, taču, ja kāda kolēģe
saslimst, jāuzņemas arī rūpes
par vienu diviem viņas klientiem.
Aprūpējamo vecums (no 71 līdz
90 gadiem) ir tikpat atšķirīgs, cik
raksturi. «Un man kopēja valoda
jāprot atrast ar katru,» viņa teic,

ka darbs norit stingri pēc grafika:
katrs klients jāapmeklē divas reizes nedēļā, taču ir arī tādi, kuriem
nepieciešamas papildu rūpes.
«Pirmdienās un ceturtdienās
apmeklēju pirmo «četrinieku», otrdienās un piektdienās – otro,» paskaidro
Ruta, atklājot, ka par sociālo aprūpētāju strādā jau
divarpus gadus.
Jūtu, ka Rutai knapi
tieku līdzi. «Jā, esmu
labā fiziskā formā,» viņa
pasmaida, taču rēķināt,
cik kilometrus dienā
mēro kājām, neņemas.
Pie tālākiem klientiem,
piemēram, Pārlielupē,
viņa brauc ar autobusu (katram aprūpētājam
nodrošināta mēnešbiļete),
dažkārt – ar velosipēdu.
«Neatkarīgi no laika apstākļiem pie klientiem man jānokļūst.
Jāiet, un cauri,» un Ruta ieskicē
sociālā aprūpētāja pienākumus:
jānolasa skaitītāji, jātiek galā ar
komunālajiem rēķiniem, jāiztīra
māja, jāiznes atkritumi, jāgādā
par pārtiku, zālēm, ja nepieciešams
– jāpalīdz nomazgāties. Protams,
arī jāparunājas, jāuzklausa. «Sirsniņa pilna ir visiem. Tas ir psiholoģiski ļoti grūts darbs,» viņa nosaka.
Gadās, ka tieši sociālais aprūpētājs
ir pirmais, kurš uzzina par klienta
nāvi. «Manā praksē bijuši trīs tādi
gadījumi – piezvanu pie durvīm,
bet tās neatver. Sazinos ar tuviniekiem, viņi atslēdz durvis, un...
cilvēks ir miris. Šajā brīdī beidzas
sociālā aprūpētāja funkcija. Mēs
nedrīkstam cilvēkiem pieķerties.»

Pārtikā iegulda savu naudu
Ceturtdienās Ruta uzkopj
māju – mazgā grīdas, slauka
putekļus.

Ieejot lielveikalā «IKI», viņa
izvelk «špikerīti» – mazu blociņu,
kurā zem katra klienta uzvārda
rūpīgi pierakstīts, kas jānopērk.

Aprūpējamos Ruta apmeklē divas reizes nedēļā, lai sagādātu
pārtiku, uzkoptu māju, tiktu galā ar komunālajiem maksājumiem un citādi atvieglotu viņu ikdienu.

«Pārtikas produktu klāsts ir plašs,
un man jāizdabā ikviena klienta
vēlmēm. Galvenais – iegādāties
tieši to, ko katrs pasūtījis, turklāt
par zemāko cenu. Dažreiz nākas apskraidīt pat vairākus
veikalus,» viņa saka. Iepirkšanās tik raiti nevedas
– veikals atvērts nesen,
tāpēc orientēties vēl grūti.
«Super! Mājas pelmeņi!
Tieši tādi, kādus kliente pasūtīja! Redzējies
– sviestam atlaide! Tas
ir iepriecinoši. Kolosāli – biezpiena sieriņi par 15 santīmiem!
Skaista bilde – ņemam
šo cukuru...» atskan te
no viena, te otra veikala stūra, un iepirkumu
grozs pildās. Diemžēl
apelsīnu nav, taču Ruta
neapjūk un maisiņā ieslidina
pāris mandarīnu. Pirms doties pie
kases, viņa vēl pirkumus rūpīgi
salīdzina ar sarakstā minētajiem.
«Ir visi,» atviegloti uzelpo un kasē
paņem čeku. Visbiežāk jau Ruta
par pirkumiem samaksā no sava
maka, un klients, pārbaudot čeku,
naudu viņai atdod. «Te nedrīkst
kļūdīties – visam
jābūt precīzi kā
bankā,» nosaka
Ruta.

uzmauc galvā mici, lai mati nespurojas, rokās gumijas cimdus un sāk
šiverēties. Ir arī respirators, kas
noder gripas laikā.
Ceturtdienas allaž ir tīrīšanas
dienas, un Ruta jau ķimerējas ap
putekļu sūcēju, jo Dzidras kundzes
miteklī ir daudz paklāju – lai kājas
nesalst. Grīdas celiņus viņa laukā
izpurina, lielo paklāju izsūc, bet
grīdu izmazgā. Tikmēr
saimniece,
sāpju mākta,
apguļas dīvānā, mums uzticot šo to no
savas ikdienas.
Izrādās, tā bez
sociālā aprūpētāja vairs nav
iedomājama jau
pusotru gadu. «Iznācu no slimnīcas
un sapratu, ka pati
vairs neko nespēju
– kauli brūk, elpas
trūkst, pat kājās lāga vairs nevaru
nostāvēt,» atklāj Dzidras kundze.
Bet Ruta tikmēr jau klāj grīdas
celiņus. «Komandē, ķeizarien, kas
man vēl jāizdara?!» draudzīgi vaicā
Ruta, bet Dzidras kundze ar darbu
ir apmierināta.
Tagad jau viss
kārtībā, bet agrāk gan nācies
«pieslīpēties».
Ceturtdiena –
Un abas smetīrīšanas diena
jot atceras, kā
Viņa jau zina
pirmajās reizēs
taisnāko ceļu līdz
Ruta nav praklientam – viena
tusi pēc Dzidras
taciņa, otra, Ruta
kundzes prāta
vēl izšmauc cauri
ieklāt grīdas
kādai kāpņutelceliņus. «Katrā
pai, lai nav jāiet
mājā ir savi kniapkārt visai mājai,
fi, kas jāpatur
un esam klāt. «Par
prātā,» saka aplaimi, nav dikti Ikdienā Ruta pārvietojas kājām rūpētāja.
augstu jākāpj,» vai ar autobusu, un dienā tiek Vēl tiek pārviņa pa trepēm mēroti vairāki kilometri, lai pa- mīti pāris vārstiepj augšā smago gūtu apmeklēt visus klientus. du par nākamo
iepirkumu somu.
apmeklējumu,
Pie dzīvokļa durvīm uzkavējas un Ruta apsola svētdienas vakarā
– atvelk elpu, atpogā virsdrēbes, piezvanīt, lai noskaidrotu nepiecieun tad kāpņutelpā atskan dzī- šamos pārtikas produktus.
vespriecīgs: «Čau, Sauleszaķīt!»
Tā Ruta sauc savu klienti Lidiju Sastrādāties jāprot ar visiem
Dzidru Vavilovu. Ruta atģērbjas
Arī Marija Burnajeva dzīvo Asun virtuvē noliek maizes klaipiņu teru ielā. «Klientus mums iedala.
un TV programmu – neko citu Vadītāja jau skatās, lai mums
Dzidras kundze nav pasūtījusi, jo nebūtu jāmēro lieli gabali no viena
nesen pārtika viņai atnesta no baz- klienta pie cita,» paskaidro Ruta
nīcas, abas norēķinās. Taču Ruta un atkal mūs izved pa tikai viņai
ne tikai klientei atdod čeku, bet arī vien zināmiem labirintiem. «Ahā,
katru pirkumu ar cenu iegrāmato kāpņutelpas durvis ciet. Pamēģisavā kladītē. «Lai viss būtu fiksēts, nāsim atcerēties kodu,» un Ruta
nerastos pārpratumi un es par nospiež divu ciparu kombināciju.
padarīto varētu atskaitīties,» viņa Lielākoties viņa tos zina no galiekāpj čībās, apsien priekšautu, vas, taču, ja iekšā netiek, velk ārā

savu kladīti, kur līdztekus citai
informācijai par klientu – adresei,
tālruņa numuram, tuvinieku
kontaktiem un citai – ir arī durvju
kodi. Iekšā esam, un Ruta atkal
stiepj augšā iepirkumu somu. Viņa
vien piebilst, ka šai kundzei mājās
ir pieci kaķi...
Marijas kundze ir runīga. Kad
aprūpētāja pajoko, ka ieradusies
kopā ar uzraugiem, kas pārbaudīs,
kā viņa strādā, pensionāre saka:
«Kā skolā – Rutiņai par darbu
lieku desmit balles! Dievs bijis
žēlīgs, sūtot man šādu cilvēku.»
Un abas virtuvē pārcilā pirkumus. «Šodien es daudz pasūtīju.
Redz, arī burkānus. Gribu izvārīt
zupiņu,» tikmēr Ruta skaļi lasa,
ko iegādājusies un cik tas maksā.
Marijas kundzei iebildumu nav, un
viņa noskaita čekā minēto summu.
Savukārt Ruta tikmēr saraksta
savu «grāmatvedību» un ķeras
pie tīrīšanas.
Labi, ka Marijas kundze pati
atvērusi logu, lai izvēdinātu istabu,
citādi kaķu klātbūtne būtu jūtama
vēl vairāk. Par viņiem Rutai daļas
nav – vienīgi, ja kāds jāpabaksta,
lai varētu izmazgāt istabas stūri.
Bet pensionāre tikmēr stāsta, kas
u z
sirds. Smiekli mijas ar
asarām, taču abas pagūst izrunāt svarīgāko.
Proti, arī pie Marijas
kundzes uz mājām
var atnākt frizieris
nogriezt matus. Tagad ir tāds pakalpojums, un pensionāre ir ieinteresēta.
«Tev frizierei nekas nav jāmaksā.
Naudu dot viņai
nedrīkst,» piekodina aprūpētāja.
Rutiņa slauka
un mazgā grīdu istabā, virtuvē,
tualetē, notrauc putekļus... Bet
istabā te no viena, te otra stūra iznāk pa kaķim. «Marķīzs, Muračka,
Kite un divas Katjas,» iepazīstina
pensionāre un stāsta, ka laukā viņus nelaiž, lai kas ļauns nenotiek,
mēnesī par barību sanāk maksāt
kādus 10 – 15 latus. «Es varu no
tējas pārtikt, bet kaķiem jābūt
paēdušiem,» tā viņa.
Un tad jau aprūpētāja savu
darbu ir beigusi un sola svētdien
piezvanīt. «Rutiņa man vienmēr
piezvana, lai pajautātu, vai viss
kārtībā. Un arī es viņai varu zvanīt
jebkurā laikā, lai lūgtu palīdzību.»
Bet Ruta dodas laukā.

Par sevi domā pēc tam

Tagad viņai līdz pulksten 14 ir
pusdienas laiks, bet pēc tam jāapmeklē divas klientes Akadēmijas
ielā. «Šo laiku varu izmantot pēc
saviem ieskatiem – iet mājās vai
pastaigāt pa veikaliem,» viņa
paskaidro. Un tā dienu no dienas
– darāmais viņai zināms. Ceturtdienā viņa vēl uzkopj māju kādai
klientei invalīdei, turklāt abas sarunājušas, ka būs arī vannas diena,
un Ruta palīdz viņai nomazgāties.
Bet vakarpusē sociālā aprūpētāja
jau ir pie kādas citas klientes, lai
uzkoptu māju un, ja nepieciešams,
kaut ko atnestu. Pārtikas produktus viņai sarūpē radinieki.
Darba dienas beigās man jau
raibs gar acīm metas. Kad jautāju,
vai Rutiņai atliek spēka vēl pašai
uzkopt savu māju un sagādāt sev
pārtiku, viņa vien nopūšas. «Ir
visādi...» Tagad pavisam skaidri
zinu, ka sociālajiem aprūpētājiem
ir smags un nogurdinošs darbs.
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skulptūras

Ceturtdiena, 2008. gada 14. februāris

Ūdens pasaules varoņdarbs
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī gan ledus
skulptūru veidošanas
procesā, gan mākslas
darbu atklāšanas dienā
laika apstākļi bija sarūpējuši plus grādus un
lietus lāses, tas neapturēja nedz skulptorus
radīt skaistumu, nedz
skatītājus to novērtēt,
nedz žūriju pasniegt
balvas uzvarētājiem.
Norisēm piesātinātākajā dienā – sestdien
– festivālu apmeklējuši
daudz vairāk skatītāju
nekā pērn. Vislielākais
viņu pieplūdums bijis
laikā no pulksten 19 līdz
1 naktī, kad skulptūras
bija izgaismotas ar krāsainiem prožektoriem.
Summējot abu dienu
skatītāju skaitu, to apmeklējuši aptuveni 46
tūkstoši interesentu.
«Desmit gadu jubilejas Ledus
festivāls izdevies, un mēs, organizatori, esam gandarīti, ka,
neskatoties uz pavasarīgo laiku,
tomēr spējām noorganizēt to
līdzvērtīgu citiem gadiem. Mākslinieku apjoma un skulptūru ziņā
pat lielāku,» tā par aizvadīto

10. Starptautisko ledus skulptūru festivālu teic aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics.
Viņš arī stāsta, ka gandarījumu
par festivālu izteikuši gan paši
mākslinieki, gan žūrijas pārstāvji
no Sanktpēterburgas, atzīstot,
ka mūsu veikums ir varoņdarbs,
jo atšķirībā no mums plus grādu
temperatūrā viņi šādu festivālu
spējuši noorganizēt tikai divas
dienas – vienu dienu mākslinieki
veidoja skulptūras, bet otru – tās
bija apskatāmas. Taču pie mums
festivāls ilga veselu nedēļu.

Ledus halle nebūtu glābiņš

Daudziem skulptūru skatītājiem noteikti radās jautājums
– ja jau tik ļoti silts un lietains,
kāpēc šo festivālu nevarēja rīkot Ledus hallē?! Izrādās, tas
nav iespējams vairāku būtisku
apsvērumu dēļ – Ledus hallē
zemākā gaisa temperatūra, kas
var būt visu diennakti, ir plus
seši grādi. Tikai pašam ledum
ir mīnus divi grādi, uzreiz virs
tā – ap nulli, līdz ar to arī tur
skulptūras pilētu, jo kušana sākas no plus grādiem. «Protams,
tur nespīd saule un nelīst, kas
kaitē visvairāk, taču ir vēl viens
faktors. Proti, Hercoga Jēkaba
laukumā šogad bija vairāk nekā
40 skulptūras, bet Ledus hallē

10. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji
Individuālo skulptūru vērtējumā
1. vieta – Kārlim Īlem (Latvija) par skulptūru «Lietussargs»
2. vieta – Tatjanai Sagadajevai (Krievija) par skulptūru «Dzimšana»
3. vieta – Stefānijai Kuailei (Lielbritānija) par skulptūru «Adatzivs»
Komandu skulptūru vērtējumā
1. vieta – Kārlim Īlem un Andrejam Jokstam (Latvija) par skulptūru «Valis»
2. vieta – Andrejam Molokovam un Irinai Čistjakovai (Krievija) par skulptūru
«Ūdens spogulis»
3. vieta – Janam Fedorčakam un Milošam Kubištam (Čehija) par skulptūru
«Zelta korallis»
Skatītāju simpātijas ieguvējs
Sandis Kondrāts (Latvija) par skulptūru «Ūdeņaina sirdsapziņa»
A/s «Parex banka» simpātijas balvas ieguvējs
Uldis Zariņš (Latvija) par skulptūru «Ķēriens»
Saeimas deputātes Baibas Rivžas speciālbalvas ieguvēji
Ģirts un Gaits Burvji par interaktīvo skulptūru «Slidkalniņš»
10. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla bilžu galerija apskatāma aģentūras «Kultūra» mājas lapā www.kultura.jelgava.lv

Spītējot siltajiem un lietainajiem laika apstākļiem, 10.
Starptautiskais ledus skulptūru festivāls, kas pagājušajā nedēļā Hercoga Jēkaba laukumā pulcināja 28
māksliniekus no 11 valstīm, aizritējis, aiz sevis atstājot vien skaistas atmiņas un krāsainus foto par tēmu
«Ūdens pasaule». Noteikti atceramies, ka iepriekšējos
gados par krāšņajām skulptūrām priecāties varējām
vēl divas trīs nedēļas pēc festivāla, taču šajā reizē
dabas untumu dēļ tās savu sākotnējo veidolu jau bija
zaudējušas sestdienas vakarā, bet svētdien dažviet
no skulptūrām pāri palicis bija vien ledus klucītis bez
formas un peļķe, kas liecināja – te reiz bijis mākslas
darbs. Šogad patiesi varējām pārliecināties, ka ledus
mākslai mēdz būt pat ļoti īss mūžs, taču tas neapšaubāmi tai piešķir vēl lielāku unikalitāti: ja reiz mirklis
palaists garām, to vairs neatgūt. «Jelgavas Vēstnesis»
tam spītē un mirkli pagarina.
varētu izvietot tikai kādas 10
– 15 un skatītājiem ļaut iet pa
apli. Ņemot vērā, ka jau Hercoga Jēkaba laukumā cilvēki uz
celiņa spiežas un aizmugurējie
neredz, tad hallē viņi saspiestības dēļ vispār neko nevarētu
novērtēt. Ledus halle nosmacētu šos svētkus, un cilvēkiem
nebūtu nekādas baudas,» spriež
M.Buškevics.
Kopā Ledus skulptūru festivālā
skatītāju vērtējumam bija nodotas 26 individuālās skulptūras
un 12 komandu veikumi, kas ir
krietni vairāk nekā pirms desmit
gadiem, kad festivālā piedalījās tikai divi latviešu mākslinieki, kuri
izveidoja 10 ledus brīnumus.

11. Ledus skulptūru
festivāls – Valentīndienā

Taujāts par nākamā gada iecerēm, direktors stāsta, ka priekšdarbi jau veikti un mākslinieki
aicināti ierasties arī 11. Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā,
kas norisināsies 2009. gada 14.
februārī, Valentīndienā, un tā
tēma būs saistīta ar mīlestību.
«Smējāmies, ka pie lietainajiem
laika apstākļiem paši vien esam
vainīgi, jo mūsu šīgada tēma bija
«Ūdens pasaule». Šķiet, tāpēc arī
ūdens mums bija no visām pusēm
– gan sasaldētā, gan kūstošā, gan
lietus veidā. Tas ļauj domāt, ka
nākamajā gadā jāpiedomā par
salu un mīlestības tēma jāsasaista ar to, lai nebūtu tik slapji, kā
šoreiz,» tā direktors.

Skatītāju simpātijas balvas ieguvēja Sanda Kondrāta skulptūra «Ūdeņainā sirdsapziņa» un «Parex
bankas» speciālbalvas saņēmēja Ulda Zariņa veikums «Ķēriens». S.Kondrāts stāsta, ka viņa skulptūras nosaukumā slēpjas: ūdens, ūdeņainība, sirdsapziņa, sirds, apziņa. «Tas ir attiecinājums uz
pašreizējiem sociāli aktīvajiem notikumiem, respektīvi, daudziem cilvēkiem sirdsapziņa var kļūt
ūdeņaina jeb aizplūst upes tecējumā vai arī atšķaidīties. To atspoguļo simboliski tēli – sirdis un
baloži, kas novietoti viens otram pretī. Baloži simbolizē kustīgus notikumus, bet sirdis – cilvēkus,»
par individuālo skulptūru stāsta S.Kondrāts. U.Zariņš galveno pasākuma sponsoru balvu «American
Express Blue» kredītkarti ar 300 latiem ieguva par darbu «Ķēriens», kurā attēlots varonīgs ērglis ar
lielu lomu jeb ķērienu, ko ieguvis okeānā, – zivi.
Savukārt komandu skulptūrā mākslinieki veidoja «Latvju vīrieti». Pērn abi startējuši ar «Latvju sievieti», bet šajā reizē izvēlējušies vīrieti, kas nodarbojas ar vienu no ūdens sporta veidiem – burāšanu,
tādējādi to sasaistot ar festivāla tēmu «Ūdens pasaule». Jāteic, ka šī bija viena no tām skulptūrām,
kas vēl svētdien vislabāk bija saglabājusi savu formu.

Svētkos autobusu
izmanto 1341 pasažieris

Savukārt 10. Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla laikā Jelgavas Autobusa parka
nodrošinātos autobusus, kas
skatītājus bez maksas veda no
speciāli ierīkotajiem diviem
stāvlaukumiem cukurfabrikas
un CSDD Jelgavas reģionālās
nodaļas tuvumā, izmatojis 1341
pasažieris.
Jelgavas Autobusa parka valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
informē, ka sestdien speciāli
noorganizēto sabiedrisko transportu izmantojuši 1117 pasažieri, tostarp daudzi Pārlielupē
dzīvojošie jelgavnieki. Lielākais
braucēju skaita pieplūdums bija
vērojams no pulksten 15 līdz
20.35, savukārt lietainajā svētdienā pasažieru skaits jau bija
teju sešas reizes mazāks – tikai
224 braucēji. Tas apliecina, ka
šādi papildu laukumi un autobusi svētku laikā ir nepieciešami.
Mūsu rīcībā esošā informācija
liecina, ka arī autobusu reisi
no Rīgas uz Jelgavu un atpakaļ
bijuši pārslogoti. Cilvēkiem pat
nācies gaidīt vairākas stundas,
lai iegūtu transporta biļeti. Par
Ledus skulptūru festivāla kuplo
apmeklētāju pulku no Rīgas
puses liecināja arī automašīnu
sastrēgumi ceļā uz galvaspilsētu
svētku pirmās dienas vakarpusē. P.Salkazanovs pieļauj iespēju
arī nākamgad sniegt līdzīgu
pakalpojumu, piebilstot – ja būs
vajadzība, tad arī tiks ieviesti
papildu reisi no Rīgas uz Jelgavu un atpakaļ.
Arī Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietas izpildītājs
Guntars Akmentiņš atzīst, ka
svētki nedēļas nogalē aizritējuši
salīdzinoši mierīgi un bez lieliem
starpgadījumiem. Tomēr četriem
pieaugušajiem sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par
alkohola lietošanu sabiedriskā
vietā, precīzāk – Hercoga Jēkaba
laukumā, un katram tika piemērots naudas sods no 10 līdz 15
latiem.

Anglietes Stefānijas Kueiles skulptūra «Adatzivs», kas 26 individuālo
skulptūru žūrijas vērtējumā atzīta par trešo labāko. Stefānija šajā festivālā piedalījās pirmo reizi un atzina, ka tas viņai ir liels piedzīvojums.
«Apspēlējot «Ūdens pasaules» tēmu, izveidoju zivi, šoreiz adatzivi,» tā
māksliniece.
Komandu skulptūru vērtējumā māksliniece strādāja ar Darenu Džeksonu,
kas jelgavniekiem jau pazīstams no pirmā Smilšu skulptūru festivāla,
kurā mākslinieks ar savu mazo brāļa dēlu bija izveidojis budu tempļa virsotnē. Šoreiz Darens strādāja ar Stefāniju, un abi Hercoga
Jēkaba laukumā bija izveidojuši vairākus makšķerniekus, kas rindiņā sēdēja un ķēra lielos lomus. Individuālajā skulptūrā Darens
attēlojis zirnekļa krabi pilsētas debesīs, kurš iet pa pilsētu un nepārtraukti kļūst lielāks un lielāks.
Jautāts par to, vai mākslinieku mēs satiksim arī vasarā Smilšu skulptūru festivālā, viņš teic: iespējams, ka ne, jo esot ieplānojis braucienu uz Ķīnu, taču, ja viņu uzaicināšot, uz Ledus skulptūru festivālu gan ieradīšoties.

Individuālo skulptūru 3. vietas ieguvēja – skulptūra «Dzimšana» –, pie kuras izveides festivāla nedēļas sākumā cītīgi strādāja māksliniece no Krievijas Tatjana Sagadajeva. «Tas ir zieds, kas dzimst,
lietum līstot,» tā par savu darbu teic māksliniece.
Komandu skulptūru «Dāvana jūrai» piektdien un sestdien līdz pat festivāla atklāšanai viņa veidoja
kopā ar vīru Rašidu. Jautāti, kāpēc tieši šāda skulptūra, viņi atbildēja, ka paši nezinot. Iepatikusies
ideja, un veidojuši skici, vēlāk arī no plastilīna maketu, kā vajadzētu izskatīties gatavai skulptūrai.
Vadoties pēc maketa, mākslinieki skatītāju un žūrijas vērtējumam nodeva no klints jūrā lecošu meiteni, kas simbolizē lielo dāvanu jūrai. Savukārt Rašids individuālā skulptūrā attēlojis sievieti, kura
uz pleciem nes nēšus ar pilniem ūdens spaiņiem. «Pie mums Krievijā ir ticējums: ja satiec sievieti,
kura nes pilnus ūdens spaiņus, tas ir uz laimi, tāpēc šī skulptūra ir laimes vēlējums gan mums,
dalībniekiem, gan skatītājiem,» tā par savu veikumu teic krievu mākslinieks.
Šie mākslinieki piedalījušies arī 6. Ledus skulptūru festivālā ar darbu «Pirmais sniegs», kurā meitene
ķēra sniegpārsliņas. Individuālo skulptūru vērtējumā iepriekš Rašids saņēmis 1. vietu, bet komandu
skulptūrās ieņemta 2. vieta.

Beļģietis Migels Ringoets un itālietis Džuzepe Moliterni Ledus svētkos piedāvāja «Gulbja deju», kurā
attēlota sieviete ar gulbja spārniem, kas lidojumam atsperas no
vīrieša kājas. Abi mākslinieki atzīst,
ka viņiem ļoti patīk sievietes, tāpēc
arī šajā reizē tēmu «Ūdens pasaule»
sasaistījuši ar sievietes tēlu.

Komandu skulptūru vērtējumā 1. vieta un 1500 eiro liela prēmija piešķirta latviešu māksliniekiem Kārlim Īlem un Andrejam Jokstam par
skulptūru «Valis». Mākslinieki atzīst, ka, pielāgojoties siltajiem laika
apstākļiem, mainījusies darba sākotnējā forma, taču galvenā doma
saglabājusies. «Šis valis ir simbolisks tēls – runa ir par katra cilvēka
iekšējo vali, par okeānu, kas ir mums iekšā, un vali, kas tajā dzīvo. Mēs
bieži meklējam visu ārpus sevis, pasaulē, bet neieskatāmies sevī un
neredzam, cik patiesībā milzīga ir mūsu iekšējā būtība. Mūsu cilvēks
ieskatās sevī un ierauga, ka šeit ir vesels okeāns, kur pat valis var
dzīvot,» tā par skulptūru teic autori.
K.Īle ieguva arī 1. vietu individuālo skulptūru vērtējumā ar darbu «Lietussargs». Runājot par to, mākslinieks teic, ka, veidojot «Lietussargu»,
mācījies no kolēģa un citu mākslinieku kļūdām. «Izvērtēju sava pārinieka kļūdas, jo viņa izveidotā skulptūra sabruka. Staigāju, skatījos,
kas pārējiem nesanāk, un atradu koncepciju, pēc kuras veidot savu
skulptūru. Šķiet, ļoti veiksmīgi, ja jau esmu saņēmis labāko vērtējumu,» par savu veikumu teic K.Īle. Jāpiebilst, ka individuālās skulptūras
abi mākslinieki sāka veidot tikai tad, kad pārējie bija pabeiguši savas
un jau noglabājuši saldētavā. Pirmo dienu K.Īle un A.Joksts pavadīja,
domājot, kā visu sākt, jo šādos laika apstākļos vēl strādāts nebija.
Jāpiebilst, ka arī A.Joksts, par spīti tam, ka viņa sākotnēji veidotā
skulptūra sabruka, piedāvāja citu.
Foto: Ivars Veiliņš

Paralēli Skulptūru parka apskatei Hercoga Jēkaba laukumā ikviens jelgavnieks un pilsētas ciemiņš tika aicināts baudīt organizatoru sagatavotu kultūras programmu. Mazākajiem prieku
sagādāja skulptoru Ģirta un Gaita Burvju veidotais slidkalniņš jūras lauvas formā, savukārt
tie, kuri trauslos mākslas darbus bija apskatījuši, svētku tirdziņā varēja iegādāties amatnieku
izstrādājumus.
Kā īstos svētkos pieklājas,
arī šajos bija torte. Šoreiz
gan tā gatavota no ledus
ar desmit uguņojošām
svecītēm pasākuma atklāšanā – tortes dekorējumā
izmantotas ledus zemenes,
visu 11 valstu karogi un
akciju sabiedrības «Valmieras piens» saldējuma
tortes, kas vēlāk tika dāvinātas aktīvākajām skolām,
kuras piedalījušās bērnu
un jauniešu zīmējumu konkursā, radot kartītes, logo
un pastmarkas 10. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam. Saldējuma
torte tika arī Jelgavas 4.
pamatskolas audzēkņiem.

Vasarā notikušā Smilšu skulptūru festivāla 1. vietas ieguvēji Andrejs
Molokovs un Irina Čistjakova Ledus skulptūru festivālā komandu
skulptūru vērtējumā ar «Ūdens spoguli» ierindojās 2. vietā. «Ņemot
vērā, ka šogad tēma saistīta ar ūdeni, mēs to apspēlējām, izveidojot ūdens spoguli. Sēdoša sieviete ar gariem matiem, kas atgādina
viļņus, bet aiz tiem – ūdens pasaule. Sieviete simbolizē ūdeni, viņa
sēž uz medūzas, bet apkārt – dažādi citi ūdens dzīvnieki,» tā Irina.
Viņa arī atzīst, lai skulptūra izdotos tieši tāda, kā sākumā iecerējuši,
sākuši to veidot tikai pēdējā dienā, respektīvi, piektdien, lai sestdien
cilvēki redzētu to tādu, kādai tai jāizskatās.
Andrejs individuālajā skulptūrā izveidojis akvāriju – daudziem var
šķist, ka akvārijs ir vienkārša lieta, taču šis bija īpašs, jo veidots kā
zivs, kurā iekšā ūdens pasaule ar akvārija saturu un mazām zivtiņām.
Bet Irina savā darbā attēlojusi nāriņu.

Neierasta šajā reizē bija svētku uguņošana, jo tā tika šauta no
kultūras nama jumta. Tas tāpēc, ka, šaujot no zemes, skaistās
uguns puķes izbaudīt traucē dūmi, taču šajā reizē tie gaisā uzreiz
izklīduši, tāpēc lielās puķes bija ļoti skaidri saskatāmas. Pašas augstākās gaismas puķes raidītas no kultūras nama aizmugures.
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Pirmdiena, 18.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 485.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4708.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 256.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem. «Sçta».
12.45 «Ielas garumâ».
13.15 «Province».
13.45 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Ceïojums ar garðu».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Vizîte»; «Rezgalîbas 2». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 485.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4709.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 257.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Raidîjumu vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
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. 13.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*

11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 209.sçrija.
14.00 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Bostonas
Celtics.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 13.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 108.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 11.sçrija.
20.05 NBA zvaigþòu spçle. Pârraide no
Òûorleânas.
22.35 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 6.sçrija.
23.20 «Tavs auto».*
23.50 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 108.sçrija.
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
13.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Meitene aiz borta».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 90.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 66.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 47.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 9.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 80.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. 73.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

tv programma
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 7.sçrija.
23.45 «Seðas pçdas zem zemes».
ASV seriâls. 13.sçrija.
0.50 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 14.sçrija.
1.45 «Uguns aiznestie». ASV trilleris. 1994.g.
4.00 «Monstrs». ASV un Vâcijas trilleris.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 67.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Kaspers».
32.sçrija; «Bratz lellîtes 2». 5.sçrija;
«Lilo un Stiès». 10.sçrija.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 1.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 68.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 129. un 130.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 7. un 8.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».

13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 28.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
2.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 32.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 95.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas»Seriâls. 135.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 131. un 132.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 6.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2». Seriâls. 18.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.25 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 28.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
Informatîvi analîtisks raidîjums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 5.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 19.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 486.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4709.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 257.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 Latîòamerikas deju meistarsacîkstes
Dzintarjûra 2008.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Etnosi. Tolerance».

14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Rezgalîbas 4»; «Mamma». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 486.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4710.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 258.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Miljons dolâru mazulîte». ASV drâma.
23.35 Nakts ziòas.
23.50 «Ðeit un tagad».
0.30 «Galva. Pils. Sçta».*
0.45 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Par tîru vidi un
Daugavu». Par ûdenssaimniecîbas
attîstîbu Ogres pilsçtâ; ieteikumi atkritumu apsaimniekoðanai Rîgas pilsçtâ;
nolietoto elektroierîèu savâkðanas
iespçjas.*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 14.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 12.sçrija.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 7.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 210.sçrija.
14.00 NBA zvaigþòu spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 14.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 109.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 FIBA kausa izcîòa basketbolâ. Barons/
LMT – KK Zagreb.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 109.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
51.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 73.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Liktenîgâ nejauðîba».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 91.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 67.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 10.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 81.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. 74.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Bâkas ugunis». Vâcijas melodrâma.
22.55 «Sievieðu pasaulç».
ASV romantiska komçdija.
0.55 «Teksasas reindþers 7». ASV seriâls.
15.sçrija.
1.50 «Ârpus laika». ASV kriminâldrâma.
3.50 «Huadu hronikas». Honkongas
piedzîvojumu filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 68.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 2.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 69.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 131. un 132.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 9. un 10.sçrija.

Ceturtdiena, 2008. gada 14. februāris

12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 6.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 29.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
3.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 33.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 96.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
136.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 133. un 134.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 10.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Vienîba Delta: Kolumbijas mafija». ASV
asa siþeta filma. 1990.g.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas seriâls. 4.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 29.sçrija.

9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 15.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 13.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 211.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Lietuvas rytas – BK Ventspils.*

TV5

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 15.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 110.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.25 «112 hronika».
19.40 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls
seriâls. 1.sçrija.
20.05 «Pasaules mazuïi». Dokumentâla filma.
21.00 «Dþenisa un Dþons». Francijas un
Spânijas melodrâma.
22.45 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.15 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 110.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Bçrniòi» (krievu val.)
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.

23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena, 20.februâris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 487.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4710.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 258.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 487.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4711.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 259.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 74.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Istabene». Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 92.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 68.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 49.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 11.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 82.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. 75.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Seriâls. 6.sçrija.
22.55 «Nâves vilciens». Vâcijas trilleris.
0.55 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 16.sçrija.
1.50 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g.
3.40 «Priscilla – tuksneða valdniece».
Austrâlijas ekscentriska filma. 1995.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 46.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 7.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 21.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 488.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4711.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 259.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Burovs. Monologi».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 488.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4712.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 260.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Titâniks. Neizstâstîtie
stâsti». Dokumentâla filma.
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 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 16.sçrija.
10.25 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls seriâls.
2.sçrija Bens Afleks un viòa sirdsdâma.
10.55 «Nâkotnes parks».*

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 69.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 3.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 70.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 133. un 134.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 11. un 12.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 10.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 5.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 30.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
4.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 34.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 97.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 137.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 135. un 136.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?»
21.20 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 1.sçrija.
22.20 «Nekad nesaki – nekad». Lielbritânijas
un Vâcijas piedzîvojumu filma.
1.10 «Remonta skola» (ar subt.). 26.sçrija.
2.00 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 5.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 30.sçrija.

11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 212.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. 1. un 2.brauciens divnieku
ekipâþâm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 16.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs». Vada Ella un Valters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 111.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Saldâkie mîlas pâri». Seriâls. 3.sçrija
20.05 «Kuba – Âfrikas odiseja». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g. 1.daïa.
21.10 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes». Vâcijas
komçdija. 2005.g. 1.filma.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Zootrops».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 111.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 53.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 14. februāris
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 75.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlestîbas vârdâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 93.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 69.sçrija.

15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 12.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 83.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. 76.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Smerð» (ar subt.). Krievijas laikmeta
drâma. 2007.g. 1.sçrija.
23.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
0.05 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3. un 4.sçrija.
2.10 «Amerikâòu nindzjas 4».
ASV asa siþeta filma.
4.00 «Baisajâ dzelmç». ASV ðausmu filma.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 47.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 70.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 4.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 71.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 135. un 136.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 13. un 14.sçrija.
12.45 «Gribi bût miljonârs».* TV spçle.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 6.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 31.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
5.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 35.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 98.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 138.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 137. un 138.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Maiami 5». ASV detektîvseriâls.
20.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Ðaurâ sârtâ lînija». ASV kara drâma.
1.40 «Remonta skola» (ar subt.).
Raidîjums. 27.sçrija.
2.35 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 6.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 31.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs.
Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 22.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 489.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4712.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 260.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 10.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas filma. 12.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 489.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4713.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 261.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 6.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». ASV seriâls. 32.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. 17.sçrija.
10.25 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls
seriâls. 4.sçrija Eðtons Kaèers un
Brûsa Villisa bijusî.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 213.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. 3. un 4.brauciens divnieku
ekipâþâm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 17.sçrija.
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Tomass.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 112.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls seriâls.
5.sçrija Bçdîgi slavenâ Britnija Spîrsa.

20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas seriâls. 3.sçrija.
20.55 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
21.25 NBA apskats.
21.55 «13. kareivis». ASV asa siþeta
piedzîvojumu filma. 1999.g.
23.40 «24 stundas 3». ASV seriâls. 6.sçrija.
0.25 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 112.sçrija.
1.10 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 76.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Zvaigznes mirdz arî dienâ». Vâcijas
melodrâma. 2004.g.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 94.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 70.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 51.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 13.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 84.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». LNT komçdijseriâls.
14.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Gatavi cîòai». ASV sporta komçdija.
23.55 «Sacîkðu braucçjs». ASV drâma.
2.05 «Vissliktâkais, kas var bût». ASV
kriminâlkomçdija. 2001.g.
3.55 «Velnene». ASV komçdija. 1989.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 48. un 49.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 71.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 5.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 72.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 137. un 138.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 15. un 16.sçrija.
12.45 «C.S.I. Maiami 5».
ASV detektîvseriâls. 20.sçrija.

13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 7.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 32.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
6.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 36.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 99.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 139.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 139. un 140.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis».
21.35 «Montieris». ASV melnâ komçdija. .
23.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 «Serþants Bilko». ASV komçdija. 1996.g.
3.05 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 7.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. 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 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 23.februâris
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Banka»; «Medîbas». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Ceïojums ar garðu».
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 35. un 36.sçrija.
12.00 A.Èehovs. «Tçvocis Vaòa».
Valmieras teâtra izrâde.
14.15 Latîòamerikas deju meistarsacîkstes
Dzintarjûra 2008.
14.45 «Tusiòð ar Dereku». Seriâls pusaudþiem.
34.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 16.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.35 «Grejas anatomija». Seriâls. 33.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Kegnija un Leisija. Pamatoti spriedumi».
ASV kriminâldrâma. 1995.g.

22.50 Nakts ziòas.
22.55 «Slepkavas mûsu vidû. Stâsts par Simonu Vîzentâlu». Ungârijas, Lielbritânijas,
ASV un Vâcijas biogrâfiska drâma.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Pirmais brauciens
èetrinieku ekipâþâm. Tieðraide.
11.15 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.30 «Laiks vîriem?»
12.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Otrais brauciens èetrinieku
ekipâþâm. Tieðraide.
13.00 «Zveja» (krievu val.).*
13.30 «www.olimpiade.lv».*
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ. HK Liepâjas
metalurgs – ASK/Ogre. Tieðraide.
16.00 «Tavs auto».
16.30 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes». Vâcijas
komçdija. 2005.g. 1.filma.
18.00 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma. 9. un
10.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Kuba – Âfrikas odiseja». Dokumentâla
filma. 1.daïa.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
21.50 «Bçgums». Lielbritânijas piedzîvojumu
filma. 1998.g.
23.30 «AXX Latvija 2006/07». Filmu
konkurss-festivâls. Èetras filmu
konkursa-festivâla 2. kârtas îsfilmas
savu pirmizrâdi piedzîvoja 15. februârî
kinoteâtrî Rîga, bet ðodien filmas tiks
demonstrçtas LTV 7. Èetri, festivâla
otrajâ kârtâ tapuðie kinostâsti ir saturiski un stilistiski daþâdi, daudzveidîgi
gluþi kâ paði to veidotâji.
1.30 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 39.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
10.05 «Droðulis». Animâcijas filma.
11.35 «Amulets 7». ASV seriâls. 5.sçrija.
12.30 «Cîòas skola». Asa siþeta komçdija.
14.35 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 73. un 74.sçrija.
15.30 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 29.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

21.10 «Degpunktâ Gada varonis 2007».
Apbalvoðanas ceremonija.
23.20 «Terminatos». ASV asa siþeta filma.
1.20 «Klikt 4». Erotiska filma.
3.05 «Èetras kâzas un vienas bçres».
Lielbritânijas romantiska komçdija.
5.10 «Kaimiòu bûðana». ASV melnâ komçdija.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 28.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 10.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte».
Komçdijseriâls. 15.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Matilda». ASV ìimenes filma. 1996.g.
12.30 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 15.sçrija.
13.35 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.
15.45 «Smieklîgâkie videokuriozi».
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.). Krievijas realitâtes ðovs. 6.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
Seriâls. 8.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 5.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 15.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Lilo un Stiès». ASV animâcijas filma.
22.40 «Aizliegtâ brîvdiena». ASV komçdija.
1.00 «Kazino Royale». ASV komçdija.
3.15 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 9.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.10 «Karika un Vaïas neparastie
piedzîvojumi» (ar subt.). Krievijas
mâkslas filma. 1989.g. 1.sçrija.
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10.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
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 «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 «Bçrniòi» (krievu val.).
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 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde» (ar subt.). Krievijas seriâls.
5. un 6.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 24.februâris
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Rezgalîbas 3»; «Aste». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums. 3. Gavçòa dievkalpojums
no Adventistu baznîcas.
12.00 «Vides fakti». Aktuâlas tçmas ar
S.Semjonovu. Skaties dabâ!
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 «Brîvdienu kaimiòi».
ASV un Vâcijas komçdija. 2000.g.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa.
«Tartu universitâtei – 375».
Dokumentâla filma.
17.30 «Valodo novados».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Tçrbatas iela. 1.daïa.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 46.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Raimonda Paula dziedâðanas svçtki.
24.00 «LTV portretu izlase».
Diriìents K.Putniòð.
0.30 Nakts ziòas.
0.35 «Bredlija kundzes mistçrijas».
Lielbritânijas detektîvfilma. 2.sçrija.

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 244.sçrija.
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 40.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 5.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.35 «Vasabi».
Francijas un Japânas drâma. 2001.g.
12.25 «Pandoras pulkstenis».
ASV asa siþeta filma. 1996.g.
14.50 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 75. un 76.sçrija.
15.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 19.sçrija.
16.05 «Zagïu princis». Vâcijas un Lielbritânijas
ìimenes piedzîvojumu filma. 2005.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 30.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
Intelektuâla spçle. Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.10 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
20.40 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.20 «Jûras specvienîba». ASV asa siþeta
filma. 1990.g.
1.30 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 6.sçrija.
2.30 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
3.sçrija.
3.30 «Atgriezies pie manis». ASV romantiska
komçdija. 2000.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 50.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 10.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 16.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle. Vada
10.55 «Lielais zaïais». ASV ìimenes komçdija.
12.55 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm: Íeltu mîkla».
Mâkslas filma.
15.40 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 10.sçrija.
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
Realitâtes ðovs. 7.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
ASV seriâls. 9.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 6.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 16.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.

LTV 7
7.45 «Televeikala skatlogs».
«Pasaule Latvijâ, Latvija pasaulç».
8.00 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
9.00 «Vârds uzòçmçjiem».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Aktualitâtes».
10.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Tieðraide. Treðais
sacensîbu brauciens èetriniekiem, un
pçc tâ jau skaidri bûs redzami pretendenti uz medaïâm. Jâcer, ka viòu vidû
bûs arî Latvijas pirmâ ekipâþa.
11.15 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.30 «Ar makðíeri».*
12.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Ceturtais brauciens
èetrinieku ekipâþâm. Tieðraide.
13.00 «Autosporta programma nr.1».*
13.30 «Strana.LV» (krievu val.).*
14.00 «Nâkotnes parks».*
14.30 «Laimes solîjums».
Vâcijas drâma. 2006.g.
16.00 Schenker lîgas spçle volejbolâ.
SK Rîga – VK Lâse-R. Tieðraide.
Divu galvaspilsçtu komandu
savstarpçjâ spçle Daugavas sporta
namâ sola intrigu un interesantu
izrâdi skatîtâjiem.
18.00 «Botâniskâ dârza slçptâ dzîve». Francijas
dokumentâla filma. 2005.g.
19.00 «Dzîvnieku mîïotâji».
Dokumentâla filma. 12.sçrija.
19.30 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV un Kanâdas seriâls. 6.sçrija.
20.15 «Dueti». ASV muzikâla komçdija. 2000.g.
22.10 «Krçjums... saldais».
22.40 «Nakts stalkers».
ASV seriâls. 6.sçrija.
23.25 «NBA spçïu apskats».*

22.40 «Reâlie draudi». ASV trilleris. 1994.g.
1.30 «SMS èats».
4.15 «Kobra 10». Vâcijas seriâls.
15. un 16.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «Lavîna» (krievu val.).
11.00 Animâcijas filmas.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Raidîjums par
modi. Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
18.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde» (ar subt.). Krievijas seriâls.
7 un 8.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Sešas jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi.
Ar kopējo platību 135 kv.m;
Komunikācijas: pilsētas ūdens,
kanalizācija(vietējā), elektrība,
centrālā apkure (siltuma sūknis). Cenā iekļauts: pilna ārējā
apdare, bruģis, žogs, iekopta
piemājas teritorija, iekšā-baltā
apdare, signalizācija. Zemes
platība 1500 kv.m. Ls 115
000.-

2. Bērzu ceļš, platība 200 kv.m. pabeigti mājas
iekšdarbi (ekskluzīvi apdares materiāli), iebūvēta virtuves tehnika ar sadzīves tehniku. Visas
pilsētas komunikācijas. Bruģis, žogs. Zeme 1000
kv.m. Ls 165 000.- vai izīrē 600 ls/mēn.

3. Jaunbūve Stadiona ielā, platība 163
kv.m. Pilna iekšējā apdare. Visas pilsētas
komunikācijas. Žogs, bruģis. Garāža.
Zeme 1000 kv.m. Ls 150 000.-

4. Sprīdīšu ielā, platība 170 kv.m.
Pabeigti mājas iekšdarbi. Elektrība, kanalizācija (vietējā), pilsētas
ūdens un gāze. Zeme 720 kv.m.
Ls 155 000.-

5. māja Pionieru ielā, platība 115 kv.m.,
3-istabas. Elektrība, kanalizācija un
ūdens. Saimniecības ēka un garāža ar
kopējo platību 25.3 kv.m. Zeme 605 kv.m.
Ls 145 000.- vai izīrē 200 Ls/mēn.

7. Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi.
Žogs. Iebūvēta virtuves iekārta, aizkari.
Visas pilsētas komunikācijas t.sk. gāze.
Zeme 600 kv.m. Ls 119 000.- vai izīrē
450 Ls/mēn.

8. Jaunbūve, Jelgavā, D/s «Atpūta»,
platība 180 kv.m., 5 istabas, pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, ūdens un
kanalizācija vietējā. Zeme 600 kv.m.
Ls 83 000.-

9. Pumpura ielā 35, platība 80 kv.m.
3-ist., iebūvēta virtuves iekārta, veikts
remonts un siltās grīdas. Ūdens un kanalizācija vietējā. Uz teritorijas garāža
un saimniecības ēka (25 kv.m.). Zeme
600 kv.m. Ls 97 000.-

10. māja Saulītes ielā, platība 80
kv.m. (3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi,
iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti skapji.
Zeme 632 kv.m. Ls 83 000.- vai maina
pret dzīvokli

11. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā 20, ar
kopējo platību 217 kv.m; Visas pilsētas
komunikācijas, t.sk. gāze. Zeme 700
kv.m. Ls 79 000.-*/PIRMĀ IEMAKSA VAR
BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

12. 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3
kv.m. augstie griesti, izolētas istabas,
baltā apdare, gāzes apkure. Terase.
Ls 72 000.-

13. Sakarnieku ielā, platība 70 kv.m.
3-ist., pabeigti mājas iekšdarbi. Visas
komunikācijas-vietējās. Zeme 670 kv.m.
Ls 56 500.-

14. Māja Zaļeniekos (centrā), platība
60 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas divas
saimniecības ēkas un pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens, centrālā apkure
(katls), gāze pie mājas žoga. Zeme 8000
kv.m. Ls 43 000.-

15. 2-stāvu māja Filozofu ielā, platība
59.8 kv.m. (3-ist.). Uz teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zemes platība 600 kv.m.
Ls 32 000.-

16. Māja vasarnīcu raj., D/s „Viesturi
RAF”, platība 32 kv.m.(1-st.)un 20 kv.m.
(2-st.), baltā apdare. Šķūnis. Zeme 680
kv.m. Ls 27 000.-

17. Ziemas vasarnīca D/s „Mežvidi”,
platība 66.8 kv.m. 4-ist., centrālā apkure
(malkas), kamīns, parketa grīdas. Pirts,
wc un ūdens iekšā. Garāža. Zeme 1100
kv.m. Ls 58 000.-

18. Vasarnīca, D/s “Viesturi RAF”, platība 57.3 kv.m. (3-istabas), kamīns. Pirts,
siltumnīca un saimniecības ēka. Zemes
platība 640 kv.m. Cena 25 000 Ls

19. Vasarnīca Sieramuižas ielā 32,
platība 60.6 kv.m. 3-ist., koka māja-nosiltināta, krāsns apkure, ūdens ārā, wc
iekšā. Zeme 626 kv.m. Ls 22 000.-

20. Vasarnīca Zemgaļu ielā, platība
20.5 kv.m., PVC logi, remonts. Zeme
622 kv.m. Ls 19 500.-

21. Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines ielā, ar
kopējo platību 29.4 kv.m. uz zemes gabala aka. Zeme 608 kv.m. Ls 16 000.-

22. Vasarnīca Vīksnas ielā 4; platība 20
kv.m. 1-ist., veranda, virtuve. Zeme 600
kv.m. Ls 16 000.-

23. Jelgavas raj., Staļģenes pag.,centrā, „Veldzes”, platībau 304.7 kv.m. tirdzniecības telpas
(1-stāvs, 158 kv.m), un dzīvojamās platības
(2-stāvs, 146 kv.m.). asfaltēts piebraucamais
ceļš. Zeme 1643 kv.m. Ls 30 000.-

24. 2-ist., Svētes ielā 27(centrs); augstie
griesti, 4/4; 54 kv.m. PVC logi, dzelzs
durvis. Gāzes apkure. Ls 45 000.-

25. 2-ist., Lielā ielā 7(centrs); augstie
griesti, 4/4; 67 kv.m. izolētas istabas,
iebūvēta virtuves iekārta un skapji.
Kvalitatīvs remonts. Gāzes apkure
(Junker). Ls 75 000.-

26. 5 300 kv.m; Savienības ielā 6, ražošanas
zona, laba satiksme ar Rīgu, blakus dz/ceļš.
Visas pilsētas komunikācijas uz pārdodamā
zemes gabala. Ls 35./kv.m./

27. 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē (5
km no Rīgas robežas). Komunikācijas:
elektrība, ūdensvads, gāze. Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.

28. 1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ir atļauja no
Jelgavas Pašvaldības par zemes izmantošanas
veidu-savrupmāju apbūvei. Ls 27 000.-

29. 1000 kv.m. Filozofu ielā, zemes
lietošanas mērķis: sabiedrisko, darījumu apbūves zona. Saņemti APU,
topogrāfija. Ls 42 000.-

31. 2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles
ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3
stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai.
Ls 145 000.-

32. Tiek izīrētas/pārdotas komerctelpas Jelgavas centrā, Zemgales prospekts 9; 1-stāva
180 kv.m. un 150 kv.m. Vēsturiska ēka. Augstie
griesti (3,90 m). Visas pilsētas komunikācijas
(gāzes apkure). Ar pilnībā pabeigtu iekšējo
ekskluzīvo apdari. • IZĪRĒŠANA: Ls 10.-/kv.m.
• PĀRDOŠANA: Ls 1 500.-/kv.m.

33. Jelgavas centrā, komercobjekts
platība 230 kv.m. griestu augstums
3 m, pie objekta ir a/m stāvvietas. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 115 000.-

35. Tiek izīrēta komercplatība ASTERU
IELĀ 4, platība 56 kv.m. Visas pilsētas
komunikācijas. Cena 280.- Ls mēnesī
+komunālie maksājumi.

36. Izīrē noliktavu telpas Jelgavas
centrā, Elektrības 6A. Platības no: 140
kv.m.; Ls 1.50 kv.m.+ PVN.

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

6. Jelgavā, 6.līnijā, platība 210 kv.m.,
pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Bruģis.
Elektrība, ūdens un kanalizācija vietējā,
gāze. Zeme 1200 kv.m. Sākumcena Ls
138 000.-

30. 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā
102A. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir
pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 75.-/kv.m.

Pārlielupe, Loka maģistrāle; platība no 1100 līdz 2100 kv.m. Uz katra
gabala kv.m. teritorijas ir (individuāls pievads): gāze, pilsētas ūdens, pilsētas
kanalizācija, elektrība, «Lattelecom» pieslēgums. Asfaltēts koplietošanas
piebraucamais ceļš. Visam ciematam pieslēgta lietus kanalizācija; drenāža.
Ielas apgaismojums. 50 Ls/kv.m.

ATMODAS IELA 86, JELGAVA
100 % FINANSĒJUMS AS „AIZKRAUKLES BANKA”

1000-1500 kv.m. zeme Rogu ceļā (Pārlielupe). Blakus «Veselības»
takai RAFa masīvā. 10 minūtes līdz 6.skolai. Dziļurbums; kanalizācija
- bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība (elektriskais skapis). Piebraucamais ceļš. Uzsākta 6-dzīvojamo māju būvniecība. Ls 20.-/kv.m.

		
Istabu skaits
Platība (m2)
1-ist.
30,80
1-ist.
30,20
1-ist.
30,10
2-ist.
51,80
2-ist.
49,70+18,30
(balkons)
3-ist.
65,80+14,80
(balkons)
3-ist.
68,60
3-ist.
67,6
4-ist.
121,40
4-ist.
125,80
komercplatība.
67,80
komercplatība
99,10
komerc./pagrabs 171,00
komerc./pagrabs 161,50
komerplatība.
99,70
komerc./pagrabs 165,20
komercplatība
110,50

Sākuma
Cena/ LVL
30 000.30 000.30 000.45 000.48 000.59 000.56 000.56 000.85 000.85 000.56 000.80 000.17 000.16 000.80 000.16 500.80 000.-

17 946 kv.m. (1.7946 Ha), zeme Zīles ceļš 1A, zemes lietošanas mērķis: 1.) darījumu iestāžu teritorijas zona (2 620 kv.m.) mazumtirdz.,
vairumtirdz., kā arī a/m stāvvietu nodrošināšanai. 2.)savrupmāju
teritoriju apbūvei (15 326 kv.m.)rindu ēku un to palīgēku apbūvei.
Cena: Ls 10.-/kv.m.

4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās
mājas vai komercobjekta būvniecībai. Visas pilsētas komunikācijas. Ls 60.-/kv.m.

ZEME:

• 950 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Elektrība, aka. Ls 10 500.• 600 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Blakus ezers. Ls 5 000.• 610 kv.m. Jelgavas raj., Brankās, Lapu ceļā. Elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. Jelgavā, Skolas ielā( ½ no 1400 kv.m.). Ls 35.-/kv.m
• 2 300 kv.m; zemes gabals Jelgavas raj., Valgundes novads, „Jaunziedi”. Ls 10.-/kv.m
• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Elektrība, ūdens, kanalizācija(vietējā), gāze projektā. Ls 29 000.• 1400 kv.m./ 1466 kv.m;/1500 kv.m./2038 kv.m./3000 kv.m. jaunajā, strauji augošajā privātmāju
ciematā 6.līnijā. Elektrība uz zemes gabala, gāzes pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts. As
faltēts piebraucamais ceļš, blakus autobusa pietura. Cenas: no Ls 15.-/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.
• 0.27 Ha/0.26 Ha, Jelgavas raj., Glūdas pag., Nākotnē. Elektrība. Ls 6.00 kv.m
• 1.3 Ha, Glūdas pag., saimniecības „Maigas”, elektrība. Ls 1.40 /kv.m.
• 4.53 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, elektrība (blakus). Ls 1.50.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ls 0.50.-/ kv.m.

KOMERCOBJEKTI:

• Izīrē Pērnavas ielā 4a(RAFa masīvs). Platība 200 kv.m. Cena: 4 Ls/ kv.m.
• 2. Pārdot Jelgavas raj., Platones pag., 2 stāvi, 311 kv.m.,
pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 35 000.-

Ceturtdiena, 2008. gada 14. februāris
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•IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!
Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 1-ist, Katoļu ielā 19; 3/4; 42 kv.m. gāzes apkure, Eiro remonts. Ls 39 500.• 2-ist, Svētes ielā 5; 3/4; 61.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 50 000.• 2-ist., Lielā ielā 7; 4/4; 67 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Gāzes apkure. Ls 75 000.• 2-ist., Svētes ielā 27; 4/4; 54 kv.m. Gāzes apkure Ls 45 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure. Terase. Ls 72 000.• 3-ist, Zvejnieku ielā 15; 3/6; 115.5 kv.m. liela terase. Ls 115 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunajā mājā, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 133 000.1.istabas:
• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, Ls 36 000.• Kr. Barona ielā 5(centrs); 2/5; 32 kv.m. Ls 29 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 29 000.• Raiņa ielā 19; 2/3; 29.3 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 31 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 30 000.• Uzvaras ielā 6; (centrs) 5/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja,
PVC logi, dzelzs durvis. Ls 28 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 35.5 kv.m., kosmētiskais remonts. Lodžija. Ls 31 000.• Ganību ielā 58; 5/9; 31 kv.m. dzelzs durvis. Ls 30 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32.2 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. Labā stāvoklī. Ls 31 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 28 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 26 000.• P.Lejiņa ielā 13; 5/5; 35 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 24 000.• P.Lejiņa ielā 13; 4/5; 39.2; liela iestiklota lodžija. Ls 27 000.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Balkons. Ls 28 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31.9 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 27 000.• 1.5-ist., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 29 000.2-istabas
• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. Eiro remonts. Ls 45 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. lodžija. Ls 36 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m., labā stāvoklī. Ls 41 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 42 kv.m., istabas labā stāvoklī. Ls 36 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 39 000.• Lielā ielā 23; 2/5; 41 kv.m. PVc, labā stāvoklī. Ls 38 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 40 500.• Lielā ielā 27; 3/5; 42 kv.m., virtuves iekārta. Ls 41 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 39 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m; labā stāvoklī, balkons. Ls 39 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. eiro remonts, mēbelēts. Ls 47 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. kosmētiskais remonts. Sākumcena Ls 40 500.• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas. Eiro remonts. Ls 46 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 44 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Blakus dz/stacija. Ls 42 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts. Ls 56 000.• Pasta ielā 38; 7/12, 59.7 kv.m., izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 45 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.-

• Asteru ielā; 5/5; 52 kv.m. izolētas istabas. Ls 42 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas. Labs remontēts. Ls 41 000,• Meiju ceļš 32; 1/5; 56.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 52 000.• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, labs remonts.
Lodžija. Ls 44 000.-/VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A; 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. izolētas istabas. Ls 29 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54.8 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 48 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas, PVC logi. Lodžija. Ls 38 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.• S.Edžus ielā 4; 3/5; 41 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 36 000.• Cepļu ielā 45; 1/2; 54,7 kv.m.izolētas istabas, labs remonts.Ls 38 000.3-istabas
• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m. lodžija. Garāža. Ls 69 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Lielā ielā 30; 4/5; 51.7 kv.m. izolētas istabas-pārplānojums. Ls 43 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. iebūvēta virtuves iekārta. Ls 55 000.• Lielā ielā 21; 3/5; 53.9 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 56 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m., izolētas istabas, dzelzs durvis. Ls 53 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 63 000.• Māras ielā 8; 5/5; 66.2 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Māras ielā 4; 1/5, 70 kv.mizolētas istabas. Lodžija ar PVC logiem. Ls 72 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 60 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 69.9 kv.m. Lodžija. Sākumcena Ls 46 000.• Satiksmes ielā 51; 1/5; 63.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 57 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Lodžija.
Ls 48 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST, DZĪVOKLI/
• Pērnavas ielā 6, 3/5; 64. 8 kv. m. izolētas istabas. Lodžija. Sākumcena Ls 56 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. mēbelēts, aizkari, utt.
Kvalitatīvs remonts. Lodžija. Ls 51 500.• Loka maģistrālē 5; 5/9; 63.3 kv.m. labā stāvoklī. Lodžija. Ls 48 000.• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Vecais ceļš 32; 7/9; 62 kv.m. PVC logi, labā stāvoklī. Balkons. Ls 43 000.• Vecais ceļš 32, 3/12, 62.6 kv.m. labs remonts. Balkons. Ls 53 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas. Divas lodžijas. Ls 50 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 48 400.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 55 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 50 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 55 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. Lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• Elejā, Bauskas ielā 7; 3/4; 30.3 kv.m. ķieģeļu māja, malkas apkure. Ls 8 000.• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. wc laukā, ūdens ārā. Ls 7 000.-

• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 17 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Kamīns.
Baltā apdare. Ls 18 500.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m., boilers. Wc un ūdens iekšā.
Ls 23 000.- VAI MAINA PRET 2-ISTABU DZĪVOKLI AR ĒRTĪBĀM/
• Tērvetes ielā 96; 1/1; 30 kv.m. Ls 13 000.2-istabas:
• Elejā, Bauskas ielā; 2/4; 38 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 9 000.• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30.2 kv.m. izolētas istabas. Ls 11 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. PVC logi, boilers. Wc un pilsētas ūdens
dzīvoklī. Atsevišķa ieeja. Ls 33 000.-/VAI MAINA PRET 2-ISTABU
DZĪVOKLI AR ĒRTĪBĀM/
3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3;
1/3; 74.4 kv.m. Lodžija. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 2-ist., Lielā ielā 23; 2/5; 41 kv.m. PVC, labā stāvoklī.
Ls 200.- /mēn.+komunālie maksājumi/
• 2-ist., Pētera ielā 9; 1/5; 42 kv.m. labā stāvoklī.
Ls 150.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• 2-ist., Pasta ielā 38; 7/12, 59.7 kv.m., izolētas istabas.
Ls 190.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• 3-ist., Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. Lodžija. Ls 220.-/mēn.+komun. maksājumi/
• Māju Pionieru ielā, platība 115 kv.m., 3-istabas. Zeme 605 kv.m.
Ls 200.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• Māju, Aveņu ielā 38, platība 120 kv.m. (4-ist.), virtuves iekārta ar tehniku.
Ls 450.-/mēn.+komunālie maksājumi/
• Jaunbūve, Bērzu ceļš, platība 200 kv.m. mēbelēta, eiro remonts.
Ls 600.-/mēn.+komunālie maksājumi/

MĀJAS:

• Jaunbūve Ozolniekos, Vēja ceļā, platība 172 kv.m., pabeigti iekšdarbi.
Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.• Zemgales prospektā 13, „Ulmaņa laika”, platība 145.3 kv.m.
Zeme 600 kv.m. Ls 144 000.• Floras ielā 36, platība 60 kv.m. Zeme 591 kv.m.
Ls 55 000.-/VAI MAINA PRET 1-IST. DZĪVOKLI SATIKSMES IELAS RAJONĀ/
• 1/2 mājas, Dobeles raj., Auces pilsētas nomalē, platība 76 kv.m; Zeme
760 kv.m. Ls 26 000.-

KOMERCOBJEKTI:

• Izīrē Pērnavas ielā 4a(RAFa masīvs).
Platība 200 kv.m. Cena: 4 Ls/ kv.m.
• 2. Pārdot Jelgavas raj., Platones pag., 2 stāvi, 311 kv.m.,
pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 35 000.-
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cilvēki

Kultūras pasākumi
 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
cena – 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 cena – Ls 2; 1
(kultūras namā).
 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 cena
– Ls 3; 2 (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 19
– sarīkojums «Labākais kultūras darbinieks 2007» (kultūras
namā).

Sporta pasākumi
 15. februārī pulksten 16 – LR
2008. gada ziemas čempionāts
peldēšanā (LLU baseinā).
 15. februārī pulksten 19
– Latvijas Basketbola līgas LR
čempionāts BK «Zemgale»
– «Jūrmala» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 16. februārī pulksten 10
– skolu jaunatnes sacensības
galda spēlēs: triāde «NO-DOMO» (novuss, domino, monopols). Pusfināls, fināls domino
(Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 16. februārī pulksten 11 – LR
2008. gada ziemas čempionāts
peldēšanā (LLU baseinā).
 16. februārī no pulksten
11 līdz 17.30 – HBJBL LR čempionāts (zēni) BK «Zemgale»
– Liepājas BS «Liepājas vanagi»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 17. februārī no pulksten
11 līdz 14 – II Latvijas olimpiādes priekšsacīkstes basketbolā
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).

Ceturtdiena, 2008. gada 14. februāris

Nakts dēmons no Nītaures
 Ritma Gaidamoviča

«Horeogrāfija – manas
izjūtas, mani piedzīvojumi, mani sapņi,
manas ilgas, manas
dusmas, mans naids.
Viss tas tiek izdejots,
parādot cilvēkiem, kā
es savas izjūtas varu
izpaust dejā,» tā par
savu darbu teic jubilāre
deju kolektīva «Vēja zirdziņš» horeogrāfe Lilita
Jansone, kas 19. februārī pulksten 19 visus
aicina un savu pirmo jubilejas koncertu «Visu,
ko dzirdu un jūtu, es
jums dejā sūtu».
Kādam no malas var šķist, ka
horeogrāfa darbs ir viegls, taču
patiesībā tās ir negulētas naktis,
stundām ilgi mēģinājumi pie spoguļa, raugoties, kā tikko izdomātais izskatās. Izrādās, bieži vien
māksliniecei naktī ienāk galvā
kāda ideja un viņa ceļas augšā,
lai mēģinātu.
«Dienā es strādāju Nītaures
vidusskolā, bet, kad pienāk nakts,
sāku darbu pie horeogrāfijas. Jau
mans vārds liecina, ka izpausmes
sākas naktī – Lilita tulkojumā no
babiloniešu valodas nozīmē nakts
dēmons,» tā par sevi L.Jansone.
Uz jautājumu, kāpēc horeogrāfe
strādā ar jelgavniekiem – dejotājiem no «Vēja zirdziņa» –, ja pati
dzīvo Cēsu pusē, Nītaurē, viņa
smejoties atbild, ka šeit darbojas
princips: praviešus savās mājās
neatzīst. Dažbrīd pat šķietot
– labāk, ja viņas tur nebūtu,
savukārt, atbraucot pie «Vēja
zirdziņa», jūtas šim kolektīvam
piederīga un ļoti vajadzīga. Un
vēl – «Vēja zirdziņš» var izpildīt
visas mākslinieces ieceres gan
finansiāli, gan fiziski un morāli.
Diemžēl arī horeogrāfija jau ir
pērkama lieta, tāpat kā jebkura
mākslas prece. «Es piedāvāju,

«Ar horeogrāfiju ir tāpat
kā ar gleznu – tā netop
vienā dienā. Sākumā var
iecerēt nezin ko, bet rezultātā sanāk pavisam kas
cits,» tā horeogrāfe Lilita
Jansone.
Foto: Ivars Veiliņš

gribi – ņem, gribi – neņem! Zinot
to, ka jelgavnieki manus darbus
var gan nopirkt, gan izpildīt, es
reizēm pat pazeminu cenu,» pasmaida māksliniece.

«Bildinājums» saņemts
2000. gadā

Ar «Vēja zirdziņu» un kolektīva
vadītāju Aldu Skrastiņu horeogrāfe pirmo reizi tikusies Jaunrades
deju skatē 2000. gadā Valmierā.
Viņa tur eksperimentēja, dejā
«Cūka griķos» saliekot kopā
mazos dejotājus ar lieliem. «Visiem iepatikās, arī A.Skrastiņai,
un viņa mani «bildināja» par
horeogrāfi «Vēja zirdziņam».
Jāteic, piekritu uzreiz. Tā sākās
mūsu sadarbība. Smējāmies, ka
Milleniums mūs saveda kopā,» tā
L.Jansone. Un tā «Vēja zirdziņa»
pūrā jau ir kādas 20 dejas un četri
lieluzvedumi.

Nianse, kas glābj, – mūzika

Jautāta, kāpēc horeogrāfija,
nevis, piemēram, komponēšana,
ja jau arī tas pa spēkam, viņa
atzīst, ka ir no tiem cilvēkiem,
kuriem vajadzīga nepārtraukta
kustība. «Savulaik dziedāju
korī, piedalījos dažādos svētkos,
taču domāju, ka nav nekā nožēlojamāka, kā sēdēt un sešas
stundas dziedāt vai spēlēt kādu
instrumentu sēžot. Uzskatu, ka
mūsu gadsimta lielākā kļūda ir
tā, ka cilvēki nekustas, tāpēc
mums ir liekā svara problēmas,
sklerozes, skoliozes un tā tālāk.
Veicot savu darbu, priecājos, ka
paglābju no «sastinguma» lielu
daļu sabiedrības.
Māksliniece atzīst, ka reizēm
šķiet – kaut kas varētu apstāties.
Cik tad cilvēks var izdomāt!
Tomēr visam klāt stāvot viena
nianse, kas visu glābj, – mū-

zika. Tā ļoti
daudz pasaka
priekšā, ko un
kā darīt. «Mūsu
valstī diemžēl
komponisti nenodarbojas ar
deju mūzikas
rakstīšanu.
Viņi raksta
dziesmas dziedāšanai, tāpēc
mums daudzreiz nākas pārveidot viņu veikumu. Domāju,
ka viņi nav ar
to apmierināti,
bet nekas cits
mums neatliek.
Pozitīvi ir tas,
ka arī pati varu
komponēt mūziku, taču man
nav iespēju to
kvalitatīvi ierakstīt. Profesionālā studijā
tas maksā ļoti
dārgi. Deja pati
par sevi nepastāv, jo skatītājs
vispirms klausās mūziku un tad
skatās, kā tā sasaistās ar kustību. Un tikai tad, ja tās papildina
viena otru, veidojas horeogrāfija,» stāsta L.Jansone.

Slauc govis draugu fermā

Viņasprāt, katram horeogrāfam
jābūt arī deju kolektīva vadītājam,
jo vispirms jāpārbauda jaunā deja
uz sava kolektīva, tikai tad var dot
to tālāk, tāpēc arī pati vada sešus
deju kolektīvus. Mazākie dejotāji
ir pat divus trīs gadus veci. Tāpēc
ļoti bieži ir tā, ka viņa ar saviem
dejotājiem izdara «melno darbu»,
bet «Vēja zirdziņš» jau saņem
gatavu produktu, tādu, kā tam
jāizskatās. «Reizēm gadās arī
otrādi, jo ar horeogrāfiju ir tāpat
kā ar gleznu – tā netop vienā dienā. Var jau iecerēt daudz ko, bet
rezultātā sanāk pavisam citādāk,»

atzīst māksliniece.
Runājot par darbu, viņa stāsta,
ka nemaz tik ātri un viegli arī
lieluzvedumi nerodas, reizēm
nākas sevi ļoti spiest, līdz pat
domai: es vairs nevaru. Tad vajadzīga atpūta un pilnīgi cita vide.
Tādos brīžos horeogrāfe dodas
slaukt govis fermā. Protams, tas
nav bieži, bet gan tajās reizēs,
kad šķiet – gals klāt. «Vislielākā
relaksācija man ir ieiet kūtī, sajust
tās smaržu un iedot pasūkāt delnu
mazam teliņam. Šīs sajūtas man
palīdz atgūt spēkus un uzlādē,» tā
māksliniece.

Pievienojas večiem

Jautāta par lielo jubileju, viņa
atzīst, ka labprāt svin vārda, bet
ne dzimšanas dienas, jo viņai
ir žēl, ka aizskrien gadi. «Tās ir
šausmas, jo visu mūžu piecdesmitgadīgus vīriešus un sievietes
esmu uzskatījusi par večiem un
vecenēm, bet tagad pati viņiem
pievienojos,» tā horeogrāfe.
Starp citu – māksliniece savā
jubilejas koncertā paralēli «Vēja
zirdziņa» dejām solās piepildīt
savu kvēlāko vēlēšanos – pati
kāpt uz skatuves un dejot. «Es
izvēlējos partneri, uzaicināju, un
savā jubilejas koncertā dejošu ar
desmitkārtējo valsts čempionu
standartdejās Valdi Škutānu. Es
priecājos, ka viņš piekrita dejot
ar mani, vecenīti. Mēs dejosim
pie manas mīļākās mūzikas. Tā ir
grupa «Cosmos». Man patīk viss,
ko viņi dzied, kā viņi izskatās, kā
kustas. Esmu grēkojusi, jo dažas
dejas veidoju uz viņu mūzikas, lai
arī neesmu tās nopirkusi, bet tās
dēļ esmu gatava iet arī cietumā,»
smejoties saka L.Jansone.
Koncertā piedalīsies arī horeogrāfes eņģelis – mazmeitiņa
Patrīcija. Par viņu L.Jansone teic:
ja ilgāku laiku nevarot šo eņģeli
apmīļot, sākot šķist, ka mūza viņu
pametusi. Vai Patrīcija kādreiz
dejos vecmāmiņas dejas, to rādīs
laiks....

«Atteikšos no dārgām zeķēm, bet ne krāsām un otām»
 Ritma Gaidamoviča

«Viņa ir ļoti enerģiska,
apbrīnojami strādīga un ar dabas dotu
talantu. Manuprāt,
jau no paša sākuma
vislabāk viņai padodas grafika, bet arī
glezniecībā ar katru
gadu top arvien labāki darbi,» tā par Tautas gleznošanas studijas dalībnieci Zigrīdu
Cīruli, kuras gleznas
no šodienas apskatāmas viņas 65. gadu
jubilejas personālizstādē kultūras namā,
teic studijas vadītājs
Ivars Klapers.
Aptuveni 50 mākslinieces
gleznas vērtēšanai nodotas

UZMANĪBU AKCIJA

parakstu vākšanas nobeigumam likuma
«Par valsts pensijām» grozījumu ierosināšanai,
lai noteiktu, ka minimālā pensija ir augstāka par iztikas minimumu.
Par grozījumiem varēs parakstīties 14., 15., 16. februārī
Rīgā, Jaunajā ielā 19, (pie Doma laukuma)
no plkst.10 līdz 16.

PARAKSTĪŠANĀS – BEZ MAKSAS
OBLIGĀTI PAŅEMT LĪDZI PASI
Aiciniet visus valstiski, patriotiski domājošos līdzpilsoņus, ne tikai
pensionārus, bet visus balsstiesīgos parakstīties par veco cilvēku
dzīves apstākļu uzlabošanu.
Neskaidrību gadījumā zvanīt: 26190614; 29435580; 67223001.

jau no šodienas, 14. februāra,
bet ar mākslinieci interesenti
varēs tikties 23. februārī pulksten 14 kultūras nama telpās.
Māksliniece sola, ka šajā reizē
atnākušos cienāšot ar pašas
raudzētu vīnu.
«Aizejot pensijā, piepildīju
savu sapni un atradu jaunu
nodarbošanos – gleznošanu,
un tagad ar visu sirdi un dvēseli esmu tai atdevusies. Tas
ir mans lielākais prieks, darot
to, varu visu nomest malā un
aizmirst par apkārtējo pasauli.
Es nenopirkšu dārgas zeķes
vai staigāšu lētos apavos, bet,
ieejot veikalā, visu naudu iztērēšu papīrā, krāsās, otās, lai
tikai varētu darīt savu darbu,»
tā par savu aizraušanos stāsta
māksliniece.
Ar zīmuli viņa draudzējusies
jau no 1. klases, kad mamma
mācījusi, kā zīmēt kokus un
dažādus priekšmetus. Lielākā
dāvana tajā laikā bijis zīmēšanas albums un zīmulis.
Lai arī māksliniece darbojas

Tautas gleznošanas studijā,
savus darbus viņa rada mājās,
Tušķos, kur viņai apkārt ir
sava pasaule – ar pašas stādītiem kokiem, puķēm, kas viņu
tik ļoti iedvesmo. «Tur man ir
visradošākā atmosfēra, ar darba procesā izmētātām krāsām
un savu auru. Man ir vajadzīgs
klusums, miers, arī radio un
televizoram šeit nav vietas.
Esmu laimīga, ka šādā vecumā
varu pievērsties savam sirds
aicinājumam,» tā Z.Cīrule.
Māksliniece īsti nezina, cik
daudz gleznu viņas pūrā ir, taču
stāsta, ka vairākas
jau
ir uzdāvinātas, nopirktas vai
vienkārši glabājas atvilktnē,
jo nepietiek līdzekļu, lai visas
ierāmētu.
Uz jautājumu par to, kā
māksliniece nonākusi Tautas
gleznošanas studijā, viņa stāsta, ka iestāties vēlējusies jau
sen, taču bijis mazliet bail, ka
izbrāķēs. Bet tad vienu dienu
saņēmusies un aizgājusi, un
kopš tā brīža pagājuši vairāki

«Esmu laimīga, ka šajā
vecumā varu
pievērsties
savam sirds
aicinājumam,» tā par
gleznošanu
teic Tautas
gleznošanas
studijas dalībniece Zigrīda Cīrule.
Foto: JV
gadi. «Nāku, lai mācītos, palabotu savas kļūdas un parunātos
ar pārējiem dalībniekiem,»
stāsta Z.Cīrule.
Aizpagājušajā gadā māksliniece piedzīvojusi desmit personālizstādes dažādās vietās
Latvijā, pērn – tikai vienu. Šī
ir viņas pirmā personālizstāde
šogad, un tajā apskatāmas
lielākoties jaunākās gleznas,
kas tapušas iepriekšējā vasarā.
Darbi, kas zīmēti ar zīmuli,

akvareļu krāsām un pasteļiem
– dabas ainavas un dažādi ziedi,
zirgi, mātes un tēva portreti.
Izstādē redzamas arī pirmās
eļļas gleznas, jo māksliniece
ar eļļas krāsām strādāt sākusi
tikai pērnvasar.
Vai šajā gadā gaidāma vēl
kāda izstāde, māksliniece neņemas spriest, jo tas prasot
ļoti daudz darba, taču līdz
tam vēl vajadzīga atpūta, lai
neizdegtu.

