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Artūra pirmais dzīvoklis

Lemj par Pašvaldības
policijas priekšnieku
 Kristīne Langenfelde

Šodien domes sēdē deputātiem jālemj par
Jelgavas Pašvaldības
policijas jaunā priekšnieka apstiprināšanu.
Ja izvirzītā kandidatūra
tiks apstiprināta, tad
no 3. marta Pašvaldības
policijas priekšnieks būs
Viktors Vanags, kuru
pilsētnieki droši vien
atceras kā Jelgavas Ceļu
policijas priekšnieku.

Artūrs Topecs jau tuvākajā laikā slēgs īres līgumu ar pašvaldību un varēs pārcelties uz savu jauno dzīvokli. Viņš to jau apskatījis
un atzīst, ka dzīvošana te būs laba. Puisis teic, ka arī virtuve kalpos paredzētajam mērķim – ēst gatavošana viņam nav sveša.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«O, es patiesi biju ļoti
priecīgs, kad uzzināju,
ka pašvaldība man piešķirs dzīvokli, turklāt vēl
Pārlielupē! Es taču mācījos 6. vidusskolā, man
te visapkārt draugi, arī
dzīvoklis ir lielisks – šī
man nav sveša vide,»
saka 22 gadus vecais
Artūrs Topecs.
Artūrs ir viens no sešiem bāreņiem, kuram pašvaldības Dzīvokļu komisija piešķīrusi vienu
no labiekārtotiem vienistabas
dzīvokļiem, ko pagājušā gada
nogalē pašvaldība nopirka brīvajā
tirgū.
«Protams, es apzinos, ka tā ir
arī papildu atbildība. Līdz šim
kopā ar māsu dzīvojām pie vecmā-

miņas, bet tagad man būs pašam
savs dzīvoklis, par kura uzturēšanu būs arī jārūpējas. Es ceru, ka
veiksmīgi tikšu ar to galā,» spriež
Artūrs, kuram zināmu patstāvību
dzīve jau iemācījusi. Artūrs ir
karavīrs un strādā profesionālajā
dienestā. Katru rītu viņš mēro
ceļu no Jelgavas uz Ādažiem, kur
armijā viņa pienākums ir granātnieka palīgs.
«Es jau kopš bērnības vienmēr
esmu gribējis būt patstāvīgāks.
Jau 12 gadu vecumā iesaistījos
jaunsardzē, kad palika 18, kļuvu
par ārrindnieku zemessardzē, bet,
kad pienāca laiks iet dienēt, man
prātā neienāca, ka varētu nosimulēt. Nodienēju, iepatikās un paliku
profesionālajā dienestā. Armija
noteikti iemāca patstāvību – man
nebūs problēmu pašam sevi aprūpēt un, cerams, arī dzīvokli uzturēt,» saka Artūrs, piebilstot, ka jau

aprēķinājis, kas viņam jaunajam
dzīvoklim nepieciešams. «Neko
grandiozu, bet nelielu remontiņu
vajadzēs – gan jau draugi palīdzēs,
pašam arī šādas tādas iemaņas ir,
un viens divi būs gatavs. Arī pirmās mēbeles no vecmāmiņas atvedīšu – lielas prasības sākumam
man nav: laba gulta, skapis un
ledusskapis. Iesākumam pietiks,»
spriež Artūrs.
Vecmāmiņa viņu un māsu esot
stigri uzraudzījusi, tāpēc Artūrs
domā, ka tas noteikti nāks par
labu patstāvīgas dzīves sākšanai.
«Es noteikti novērtēju šādu pašvaldības atbalstu.»
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne skaidro,
ka pagājušajā nedēļā Dzīvokļu
komisija lēma izīrēt visus sešus
jauniegādātos pašvaldības dzīvokļus bāreņiem, kas bija reģistrēti pašvaldības dzīvokļu rindā.

«Likums nosaka, ka pašvaldībai
kā sociālā palīdzība ir jāierāda
dzīvojamā platība bāreņiem. Šie
dzīvokļi ir pašvaldības īpašums,
kas tiek izīrēts bez privatizēšanas
iespējām,» paskaidro I.Škutāne.
Dzīvokļu komisija šajā pašā
reizē lēma arī virzīt skatīšanai
domes sēdē jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu Kuguliņu ģimenei
– deviņu bērnu ģimene palika bez
dzīvokļa, kad viņu mājā izcēlās
ugunsgrēks. «Pašvaldība šai ģimenei jau bija radusi iespēju izīrēt
trīsistabu dzīvokli, taču, saprotot,
ka tik kuplai ģimenei tas ir par
šauru, pašvaldība kopā ar sešiem
vienistabas dzīvokļiem pagājušā
gada nogalē iegādājās arī vienu
četristabu dzīvokli, kas varētu būt
piemērotāks 11 cilvēku ģimenei,»
skaidro I.Škutāne.
Par dzīvokļa piešķiršanu Kuguliņu ģimenei šodien lemj dome.

dzīvesvieta nebija uzrādīta, lai
pašvaldība viņiem varētu darīt
zināmu savu lēmumu. Tieši
tādēļ nācās iziet procedūru, par
to paziņojot laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis».
Pašlaik jau parakstīts līgums
ar firmām, kam uzticēts minētos
graustus nojaukt. Tās konkursa
kārtībā izvēlētas, ņemot vērā
finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. «Ēkas daļu Vecpilsētas
ielā 13 nojauks SIA «Alvima»,
savukārt namu Tērvetes ielā 37
– SIA «Baltijas projektu birojs»,»
V.Ļevčenoks norāda, ka līgums
ar minētajiem uzņēmumiem

parakstīts šonedēļ un, kad tiks
izstrādāts nojaukšanas projekts,
tas tiks arī realizēts. «Līdz 1.
maijam gan namam Tērvetes
ielā 37, gan ēkas daļai Vecpilsētas
ielā 13 jābūt nojauktai,» tā izpilddirektora vietnieks. Graustus
nojauks, pielietojot būvniecībā
izmantojamo tehniku, piemēram,
ekskavatorus, ceļamkrānus.
Jāpiebilst, ka līdzīgs liktenis
piemeklēs arī dzīvošanai vairs
nepiemēroto māju Pulkveža
Brieža ielā 25. To nojauks, tiklīdz būs atrisināts jautājums par
citas dzīvesvietas ierādīšanu tās
iemītniekiem.

Pilsētā nojauks graustus
 Sintija Čepanone

Līdz šā gada 1. maijam
Tērvetes ielā 37 – vietā,
kur vēl pašlaik slejas
grausts, – jābūt nolīdzinātam laukumam.
Līdz tam pašam laikam
arī jābūt nojauktai Vecpilsētas ielas 13. nama
daļai, kas tika nopostīta ugunsgrēkā.
Lēmumu par minēto namu
nojaukšanu dome pieņēma vēl
pērn, taču šonedēļ par šiem
darbiem parakstīts līgums. «Pēc

ugunsgrēka Vecpilsētas ielā 13
speciālistu slēdziens bija, ka ēkas
daļa jānojauc, jo to atjaunot nebūtu racionāli. Tāds pats slēdziens
pēc ekspertīzes tika dots arī par
namu Tērvetes ielā 37, jo māja ir
katastrofālā stāvoklī un bīstama
apkārtējiem,» stāsta pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks. Jāpiebilst, ka pēc
ugunsgrēka Vecpilsētas ielas 13
iedzīvotājiem tika ierādīta cita
dzīvojamā platība, toties būtisks
kavēklis nojaukšanas darbu
uzsākšanai Tērvetes ielā 37 bija
vairāki dzīvokļu īpašnieki, kas
mājā nedzīvoja un arī cita viņu
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Tikai pirms 4,5 gadiem V.Vanags
no Jelgavas pārcēlās uz darbu
Rīgā, kur bija Rīgas pilsētas Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Pavisam nesen – 17.
janvārī – viņš no dienesta aizgājis
izdienas pensijā, kā to paredz
darbs policijas struktūrā.
«Protams, tās ir patīkamas
sajūtas – atgriezties savā pilsētā.
Rīga tomēr nogurdina, ik dienas
maršruts no Jelgavas uz Rīgu
– varēju jau turpināt strādāt, bet
es izvēlējos izdienas pensiju. Taču,
kad nāca piedāvājums manu
kandidatūru apsvērt Pašvaldības
policijas priekšnieka amatam,
sapratu, ka darbs manā pilsētā
varētu būt vēl interesants un
saistošs,» spriež V.Vanags.
Pagaidām viņam gan esot grūti spriest par kopējo ainu Pašvaldības policijā. «Ja deputāti manu
kandidatūru apstiprinās, tad arī
būs iespēja pamatīgāk izanalizēt
situāciju policijā un pieņemt
lēmumus, kā vajadzētu strādāt
nākotnē,» saka V.Vanags.
30 gadus strādājot policijas
struktūrā, V.Vanags uzkrājis pa-

matīgu pieredzi, kas viņam ļauj
izdarīt arī secinājumus, kāpēc jo
projām iedzīvotāji tik maz uzticas
policistiem. «Manuprāt, galvenā
problēma ir ļoti lielā darbinieku
slodze, kas būtiski palielinājusies
tieši pēdējos gados. Pienākumi
un prasības ne vien aug, bet arī
strauji mainās. Darbinieks netiek
ar to galā, rodas stresa situācijas,
neapmierinātība, un rezultātā
viņš vairs nespēj pienācīgi veikt
savu darbu,» uzskata V.Vanags.
Vai lielā slodze un zemais atalgojums, kas neļauj piesaistīt profesionālus kadrus, ir arī Jelgavas
Pašvaldības policijas problēma,
V.Vanags iecelšanas gadījumā
sola situāciju risināt. «Vai būtu
nepieciešams reorganizēt darbu,
atslogot strādājošos, ieviest radikālākas pārmaiņas – tas ir tas, kas
jānoskaidro,» tā V.Vanags.
Šobrīd gan viņš sola, ka ievēlēšanas gadījumā ir gatavs nopietnam darbam un viņu nebaida arī
pagājušajā gadā jo skaļi izskanējusī Jelgavas Pašvaldības policijas
sliktā slava. «Baidīties te nav ne
vietas, ne laika – ir jāstrādā,»
uzsver V.Vanags.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pērn oktobrī līdzšinējais Pašvaldības policijas
priekšnieks Felikss Jasens iesniedza atlūgumu. Savu palikšanu amatā viņš uzskatīja par
neiespējamu. Tas galvenokārt
bija saistīts ar atklātībā nākušo
informāciju par pašvaldības
policistiem, kuri tika turēti
aizdomās par kāda sirmgalvja
piekaušanu līdz nāvei.
Pēc F.Jasena atlūguma pieņemšanas viņa pienākumus pilda
Guntars Akmentiņš.

Aicina apspriest
maģistrāles būvniecību
 Kristīne Langenfelde

26. februārī pulksten
17 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā notiks autoceļa
Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža plānotās
rekonstrukcijas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana, kur tiks
uzklausīti arī viedokļi
par ietekmes uz vidi
novērtējumu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka tiek plānota valsts galvenā
autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas
šoseja rekonstrukcija 38,6 kilometru garumā. Rekonstrukcijas
gaitā paredzēts no Rīgas administratīvās robežas līdz pagriezienam uz Brankām esošo autoceļu
rekonstruēt par auto maģistrāli ar
četrām braukšanas joslām; tālāk
līdz Jelgavas apļveida krustojumam esošo ceļu paplašināt par
četrjoslu, kā arī izbūvēt jaunus
tiltus pār dzelzceļa līnijām, autoceļu Jelgava – Iecava un Lielupi;

projekts paredz arī izbūvēt jaunu
ceļa trasi no Jelgavas apļveida
krustojuma līdz Romas krogam;
tāpat tiks izbūvēti vietējās satiksmes ceļi un septiņi divlīmeņu
ceļu mezgli.
Jau februāra sākumā ir pabeigts paredzētās rekonstrukcijas
ietekmes uz vidi novērtējums un
tapis darba ziņojums. Kā informē
«Latvijas valsts ceļi», tajā nav
konstatēti nekādi faktori, kas
neļautu ieceri īstenot – dabas
vērtības gandrīz nemaz netiek
skartas. Galvenais ieteikums ir
prettrokšņa sienas nepieciešamība gar apdzīvotām vietām.
Ietekmes uz vidi novērtējuma
darba ziņojuma kopsavilkumu
un Jelgavas pašvaldības teritorijā ietilpstošā trases posma rekonstrukcijas plānu var aplūkot
pilsētas domē un reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā līdz
11. martam. Šajā laikā var arī sūtīt rakstiskus priekšlikumus par
paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam: Rūpniecības
iela 23, LV – 1045, Rīga, tālrunis
7321173, www.vpvb.gov.lv.
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Lai zināšanas
nav tikai uz papīra
 Kristīne Langenfelde

Konstruktīva un inteliģenta saruna – tā,
r a k s t u r o j o t Va l s t s
prezidenta Valda Zatlera rīkoto diskusiju
augstskolu rektoriem
un vidējo izglītības ie
stāžu vadītājiem, saka
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Ināra
Daščinska.
Nu jau var teikt, ka Valsts
prezidents ir aizsācis tradīciju
– reizi mēnesī viņš uz diskusiju
aicina izglītības speciālistus, lai
pārrunātu sfēras aktualitātes.
Pirmā tikšanās bija jau janvārī,
bet otrā – pagājušajā nedēļā.
Šoreiz valsts augstākā amatpersona aicināja Latvijas rektoru
padomi un skolu direktorus uz
diskusiju «Vēlmju un prasību
saskaņotība izglītībā». No mūsu
skolām diskusijā piedalījās Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore I.Daščinska.
Šķiet, ka šobrīd joprojām
nebeidzas diskusijas par
jauniešu nevēlēšanos apgūt
eksaktās zinātnes, priekšroku dodot humanitārajām.
Motivēt jauniešus apdomāt
savu izvēli rosinātas tiek
gan vidusskolas, gan augstskolas.
Jā, arī mūsu diskusijā šī bija
viena no tēmām, ko aktīvi apspriedām. Lai cik neizskanētu
vēlme akcentēt eksaktos priekšmetus, izglītība tomēr nevar
balstīties tikai uz vienu bloku
– eksakto vai humanitāro. Ir
jārod balanss. To uzsvēra arī
prezidents. Viņš neuzskata, ka
atbalstāma būtu ideja par valsts
pasūtījuma veidošanu studiju
programmām. Pieņemsim, ka
valstī nepieciešami inženieri
un valsts veido tādu kā atbalsta
programmu, taču arī prezidents
uzsvēra, ka šāds mākslīgs stimuls nevar būt risinājums. Arī
mēs tam piekrītam, jo, intensīvi
atbalstot vienu izglītības virzienu, pārējie tiek atstāti novārtā
un pēc kāda laika var rasties
situācija, ka attopamies jau otrā
grāvī – inženieru ir par daudz,
bet trūkst citu specialitāšu pārstāvju. Tāpēc svarīgāk būtu ļaut
jauniešiem pašiem izvēlēties, bet
šo izvēli, protams, ir iespējams
motivēt.
Kā motivēt?
Jau šobrīd vai ikvienā skolā
jauniešiem ir pieejama informācija par pieprasītākajiem speciālistiem, skaidrojoši materiāli,
kas viņiem noteikti varētu atvieglot izvēli – jaunietim pašam
jāļauj domāt, jāspēj analizēt un
saprast, kādā jomā viņš vēlāk
varētu būt pieprasīts.
Tā kā šoreiz uz diskusi-

Ielu un ceļu
remonti
Drošība
uz ceļiem
Sabiedriskais
transports
pilsētā

vairāk tuvināt priekšmetu apgūstamo vielu reālajai dzīvei.
Šis gads būs tāds kā zināmas
atskaites punkts – 12. klasi
beigs skolēni, kas pirms trīs gadiem uzsāka pilotprojektu mūsu
skolā, apgūstot dabas zinības
priekšmetus jau pēc speciāli
izstrādātas programmas. Mēs
ieguvām jaunus ķīmijas, fizikas
un bioloģijas kabinetus, mācību
materiālus, arī apgūstamā viela
būtiski mainījās. Daudz vairāk ir
laboratorijas darbu, apgūstamā
viela pietuvināta reālai dzīvei,
un jaunieši paši jau atzīst, ka
mācīties ir kļuvis interesantāk.
Šis ir konkrēts piemērs, kā tiek
veidota starppriekšmetu saikne.
Manuprāt, vidusskolās mācību
programma ir pārblīvēta un
skolēnam apgūstamā viela ir ļoti
plaša. Lai to atslogotu, pirmais
solis noteikti ir šī te starppriekšmetu saikne, bet iespējams, ka
varētu domāt arī par to, ka daļu
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska piekrīt Valsts prezidentam Valdim Zatleram no vielas varētu izņemt no vidusun neuzskata, ka valstij būtu jāatbalsta konkrēti vienas jomas studiju programmas. «Jaunie- skolas programmas un pārcelt
šiem ir jāļauj izvēlēties, nevis, piesolot labumus, visi jāvirza apgūt inženierzinātnes. Ir jāatrod kā augstskolā apgūstamu vielu.
balanss starp eksaktajām un humanitārajām zinātnēm.»
Foto: Ivars Veiliņš Tas, protams, ir diskutējams
ju bija aicināti vidussko- 9. klasei atkal sāk to pašu, tikai dusskolās, kur viņi pat varētu jautājums, kas būtu jāapspriež
lu direktori un augstskolu jau dziļāk, pamatīgāk. Bet nereti reizi pa reizei jauniešiem vadīt darba grupās.
rektori, tad noteikti vairāk tad skolēnam iestājas pretreak- stundas. Jāatzīst, ka mums tas
Bet vai bieži vien šī nespētika runāts par pēctecību vi- cija: lietvārds? – to jau es zinu, nebūtu jaunums. Valsts ģim- ja apgūt vielu reizē nav arī
dusskola – augstskola. Kādas un papildu informācija jau vien- nāzija ļoti sekmīgi sadarbojas motivācijas trūkums?
galvenās problēmas šobrīd kārši vairs netiek uztverta.
ar Latvijas Lauksaimniecības
Es uzskatu, ka skola atspojūtamas jauniešiem, kas pēc
Tas ir par pamatskolu un universitāti – mums jau šobrīd guļo tās vēsmas, kas konkrētā
vidusskolas uzsāk mācības ģimnāziju, bet kā ar ģimnā- tādus priekšmetus kā ķīmija, laikā valda konkrētā sabiedaugstskolā?
ziju un augstskolu?
vēsture un politika pasniedz rībā – skola jau nav atrauta
Manuprāt, šeit nav būtisku
Tur ir līdzīgi. Jaunietis, kas LLU mācībspēki. Taču tas ir no sabiedrības. Un šodienas
atšķirību tam, kā tas ir citos ģimnāzijā bija motivēts mācīties ikdienas darbs, bet iespējams, steidzīgais dzīves ritms noteikti
izglītības pakāpienos. Līdzīgi un guva labas sekmes, aiziet ka pieredzes dēļ būtu vērts arī vienaldzīgāku dara arī sabiedrīkā bērns beidz sākumskolu un uz augstskolu, bet pirmajos citu priekšmetu pasniedzējus, bu, kurā bērns reizēm pat paliek
nokļūst pamatskolā, pēc tam mēnešos viņam tur dažkārt nav kas nestrādā
nepamanīts – veBrīžiem šķiet, cāki pelna nauno pamatskolas vidusskolā un ko darīt. Protams, no vienas mūsu skolā,
vēlāk no vidusskolas augstskolā puses, to dēvējam par patstāvī- šad tad aicināt
ka atsevišķos du, no rīta līdz
– katrā no šiem pakāpieniem gāku izglītošanos, bet, no otras, novadīt kādu
vakaram aizņemp r i e k š m e t o s ti, bet kur paliek
ir savi klupšanas akmeņi un – jaunietis saprot, ka viena vai s t u n d u p i e
pēc būtības tie ir visai līdzīgi. otra diena viņam brīva, lekcijas mums ģimnāViņš ir
skolēnam ir jā- bērns?
Arī šoreiz runājām par nepie- nenotiek, būtu jāsēž lasītavā, zijā. Tas ļautu
svešā vidē, māciešamību vairāk sadarboties jāgatavo uzdotais, taču notiek g a n p a s n i e apgūst vesela jās viņu neviens
un veidot tādu kā pēctecību, pretējais: jaunietis vai nu vien- dzējiem apzinegaida, un mēs
gūzma zināša- skolā to ļoti izlai pāreja nākamajā izglītības kārši paņem brīvdienu, vai sāk nāt jauniešu
pakāpē jaunietim būtu vieglā- meklēt darbu. Un tad nu rodas spējas, gan arī
nu, taču to no- jūtam – tas, kas
ka. Noteikti būtu jādomā par situācija, ka students viņš ir pašiem jauniebērniem šodien
stiprināšanai trūkst visvairāk,
izglītības programmas standarta tikai uz pusslodzi – mācības tiek šiem kaut uz
pārskatīšanu – šobrīd brīžiem sarautas vienā naktī, tur rodas brīdi iejusties
uzmanība, mīpietrūkst laika. irlestība.
šķiet, ka atsevišķos priekšme- arī tas plaģiātisms, un students kā augstskolas
tos skolēnam ir jāapgūst vesela jau vairs nav students.
solā. Tā ideja
Protams, bērViela ir plaša,
gūzma zināšanu, taču to nostipTaču vidusskolās jau ar- noteikti ir reani arī ir dažādi,
bet, kas tad tāpēc es nekādā
rināšanai vienkārši pietrūkst vien vairāk tiek praktizēts lizējama – varlaika. Viela ir plaša, bet, kas tad patstāvīgāks izglītošanās būt pat varētu
patiesi paliek gadījumā negribu
patiesi paliek skolēna galvā, ir darbs, lai jauniešiem, no- uzaicināt paapgalvot, ka moskolēna galvā, tivācijas trūkums
jautājums. To mēs izjūtam arī kļūstot augstskolās, tas ne- sniedzējus no
savā skolā – atnāk jaunietis būtu jaunums.
Rīgas.
būtu katra bērna
ir jautājums
uz 7. klasi ģimnāzijā, ar labu
Protams, mums ir projektu
Augstskoproblēma.
rezultātu uzrakstījis 6. klases nedēļas, arī ikdienas mācību l ā m b i e ž i
Uz kādas nots
gala darbu, bet jau pēc mēneša, process arvien vairāk tiek or- vien tiek pārmesta pārāk beidzās diskusija pie Valsts
šīs pašas zināšanas viņam atpra- ganizēts, atstājot vietu pat- teorētiska izglītība, kas jau- prezidenta?
sot, rezultāts ir krities pat par 2 stāvīgai izglītošanai, zināšanu nietim vēlāk bez papildu
Gribu teikt, ka prezidents
– 3 ballēm. Bērns šokā, vecāki papildināšanai, taču, iespējams, iegūtām zināšanām neļauj noteikti atstāja ieinteresēta un
nesaprašanā, bet pedagogam sadarbībai starp augstskolām konkurēt darba tirgū. Taču zinoša cilvēka iespaidu – viņam
kļūst skaidrs – iemācīts ir tikai un vidusskolām jābūt dziļākai. tas nav aktuāli tikai augst- bija savs skatījums uz lietām,
uz gala darbu, bet zināšanas nav Pie šāda secinājuma nonācām skolai, pēc kuras jaunietis viņš arī nebaidījās to paust.
nostiprinātas. Šobrīd trūkst tās arī diskusijas laikā. Valsts pre- nonāk darba vietā – pamats Tā noteikti bija konstruktīva
pēctecības – piemēram, skolēns zidents pat rosināja kā vienu no jau tiek likts vidusskolā.
un inteliģenta saruna, kurā
jau līdz 7. klasei pārskrien latvie- sadarbības veidiem izmēģināt
Piekrītu, tāpēc arī mēs ar nebija vietas pārmetumiem un
šu gramatiku, bet tad no 7. līdz augstskolu lektoru vizītes vi- katru gadu cenšamies arvien strīdiem.
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Skaitļi runā

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)
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Vai, iegādājoties
augļus, pievēršat
uzmanību to
kvalitātei?
Līvija Borisova, radiatoru
salicēja:
– Noteikti
skatos, lai tie
būtu svaigi
– tas ir galvenais nosacījums. Šķirām
gan uzmanību nepievēršu, jo man
interesē, kā mans kārotais auglis
vai dārzenis izskatās vizuāli. Ja nav
apvītis, sapuvis – ņemšu.
Valda
Jansone,
pensionāre:
– Skatos, vai
augļi un dārzeņi ir svaigi,
cik ilgi tie stāvējuši veikalā.
Ielūkojos arī
nocenoto augļu plauktā, jo arī tie
kādu reizi ir ņemami – nav jau gluži
tā, ka ļoti sliktus tur saliek. Nocenotie banāni parasti ir ēdami.
Jānis, auto
rezerves daļu
pārdevējs:
– Galvenokārt
ēdam to, kas
izaug pašu
dārzā, bet,
pērkot importa augļus, noteikti skatos, vai tie nav iepuvuši,
kaut kā citādi bojāti. Uzmanību
pievēršu arī cenai. Kvalitāti varbūt var nedaudz pieciest, bet,
ja izskatās pārāk aizdomīgs, tad
nepirkšu.
Tatjana
Kolkovska,
pārdevēja
konsultante:
– Man vairāk
interesē, no
kurienes augļi ievesti un
lai tie nebūtu
bojāti. Priekšroka, protams,
Latvijā audzētajiem, jo man ir
divi bērni un gribas, lai viņi ēstu
veselīgu pašmāju produkciju.
Tāpēc noteikti izvēlos vismaz 1.
šķiras augļus.
Vairis
Zaduņenko,
students:
– Parasti aptaustu, vai
auglis nav
beigts. Sapuvušus noteikti
neņemšu. Lielākā uzmanība tiek pievērsta cenai
– iegādāšos to, kas maksā mazāk.
Nocenotu produkciju gan noteikti
nepirkšu, jo, manuprāt, tās preces
nav uzturā lietojamas. Augļu un
dārzeņu šķirām manā izpratnē
nav nozīmes.
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Piemēro
sodu
kultūras
mantojuma
postītājiem
 Sintija Čepanone

Nami Vecpilsētas ielā
14 un Uzvaras ielā
49A jau krietnu laiku atrodas kā Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas, tā pašvaldības
Būvvaldes redzeslokā.
To īpašniekiem par
bezatbildību jau piemērots administratīvais sods.
Minēto ēku īpašnieki ignorē
normatīvo aktu, kā arī Jelgavas saistošo apbūves noteikumu prasības, kas nosaka, ka
būve jāuztur kārtībā. Šobrīd
nami īpašnieku bezdarbības
dēļ kļuvuši lietošanai bīstami
un bojā pilsētvidi.
Kā skaidro Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe, Uzvaras
ielas 49. nama īpašniekam
– SIA «Valva» – Administratīvā
komisija piemērojusi sodu 100
latu apmērā, savukārt Vecpilsētas ielas 14. nama saimniecei
Ivetai Daugulei – 1000 latu
apmērā. Taču tas nenozīmē, ka
arī turpmāk Būvvalde nesekos
līdzi tam, kā rit kultūras liecību saglabāšana.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Jelgavas pilsētas galvenā valsts
inspektore Gunta Skulte vērtē,
ka namu saimniekus vajag
saukt pie atbildības, taču viņiem piemērotais sods gandarījumu nesniedz: «Mums
svarīgākais ir saglabāt šos
unikālos kultūras pieminekļus.» Viņa klāsta, ka pašlaik
ar SIA «Valva», Uzvaras ielas
49 īpašnieku, inspekcijai izdevies rast dialogu un nu jau rit
gatavošanās projekta izstrādei.
«Būtiskākais ir saglabāt šī
nama fasādi ar dekoratīvajiem
kokgriezumiem un to atjaunot
saskaņā ar blakusesošo jūgendstila ēku. Atjaunojot šo namu,
pieļaujami arī mūsdienīgi risinājumi,» paskaidro G.Skulte.
Savukārt absolūta vienaldzība vēl aizvien vērojama no
I.Daugules, kura par sev piederošā īpašuma rekonstrukciju
interesi tā arī nav izrādījusi.
«Jautājumu par ēkas atjaunošanu tās īpašniece varētu risināt arī, piemēram, piesaistot
investīciju projektu līdzekļus,»
G.Skulte gan bilst, ka vismaz
pagaidām nekādas aktivitātes
no viņas puses šajā ziņā nav vērojamas. Jāatgādina, ka 2004.
gadā Vecpilsētas ielas 14. nams
tika iekļauts 100 apdraudētāko
kultūras pieminekļu sarakstā,
taču arī to īpašniece neizmantoja. G.Skulte akcentē, ka
I.Daugule nav arī izmantojusi
nedz iespēju piesaistīt Eiropas
investīcijas, nedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Glābšanas programmas līdzekļus.
Nojaukt minētos namus
liedz valsts nozīmes kultūras pieminekļu statuss, un
I.Dzalbe piebilst, ka pašvaldība
ir ieinteresēta, lai īpašnieki
vērtīgās celtnes restaurētu, tas
ir, atjaunotu būves vēsturisko
veidolu vai tās nonāktu to
cilvēku rokās, kas būtu spējīgi
tās savest kārtībā.
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Betona ražotāji kā ielēca,
tā izlēks no pēdējā vilciena
 Kristīne Langenfelde

Kamēr daudzi Latvijas
betona ražotāji sāk
sūkstīties par krīzi
nozarē un pat esot
tuvu bankrota robežai,
mūsu pašu lielākais
betona ražotājs «Jelgavas MB» noliedz, ka
uzņēmumam būtu radušās kādas grūtības.
«Jelgavas MB» ir viens no «MB
betona grupas» uzņēmumiem, un
kopumā kompānija jau vairākus
gadus ir līderis betona ražošanā
Latvijā. «Tie uzņēmumi, kas strādā ilgi un kuriem ir savs stabils
pasūtītāju loks, šobrīd nopietnas
grūtības noteikti neizjūt,» uzskata uzņēmuma valdes loceklis
Uldis Sokolovskis.
Viņš spriež, ka runas par
krīzes situāciju nozarē radušās
tikai to uzņēmumu dēļ, kuri vēl
nesen centušies ielēkt, tā teikt,
pēdējā vilcienā un pievērsties betona ražošanai. «Jā, tie ir jaunie
uzņēmumi, kuri nesen pamanīja
straujo celtniecības bumu un
cerēja, ka šī nu ir tā joma, kurā
ātra peļņa ir garantēta. Tika paņemti apjomīgi kredīti, ienākot
tirgū, tika mēģināts «nosist»
cenu, jāteic – ne vienmēr ar

Lai atbildētu uz šo
jautājumu, no 1. marta līdz 1. aprīlim tiks
veikta mūsu pilsētā
dzīvojošo pensionāru
aptauja. Anketas būs
pieejamas Pensionāru
biedrībā, kā arī citviet,
kur visbiežāk mēdz
uzturēties vecāka gadagājuma ļaudis.
Anketas izstrādātas, lai noskaidrotu, kā mūsu pilsētā
jūtas pensionāri. «Izrādās,
šāds pētījums iepriekš nebija

LLU sabiedrisko attiecību speciālists Juris
Kālis informē, ka uz šo amatu bija pieteikušies 19 pretendenti no Jelgavas, Rīgas
un tuvākās apkārtnes. Jaunās vadītājas
uzdevums būs koordinēt augstskolas
Informācijas centra, Studentu kluba,
universitātes laikraksta «Plēsums»,
muzeja, augstskolas portāla www.llu.
lv un arī Uzņemšanas komisijas darbu,
strādājot mācību prorektora Arņa Mugurēviča pakļautībā. Galvenais I.Ānas
uzdevums būs visu šo struktūru darbību
virzīt uz jauno studentu ieinteresētību
mācīties kādā no LLU fakultātēm.

apspriesti biedrības nākotnes plāni, informē ZLSB priekšsēdētāja vietniece Inga
Helviga. Viņa arī uzsver, ka ZLSB birojā ir
iespēja iegādāties grāmatu par barikāžu
norises laiku «Latvija, kur tavi dēli».

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas lielāko betona ražotāju «Jelgavas MB» krīze sfērā nav skārusi – uzņēmums lēš, ka problēmas
šobrīd ir tikai tiem ražotājiem, kas darbību uzsākuši pēdējā laikā, vēl nespējot iekarot tirgu.
to kvalitatīvāko produktu, un būvniecības apjomus privātajā jaunas ražotnes. «Tūlīt atklāsim
tagad pretinflācijas pasākumi, sektorā. «Taču celtniecība jau ražotni Ādažos. Mēs vienkārši
kuru dēļ strauji samazinās nav apstājusies – ir valsts un strādājam ilgtermiņā – tehnika
būvniecības apjomi, noliek šos pašvaldību pasūtījumi, tiek bū- jau ir iegādāta, pasūtījumu pieuzņēmumus bankrota priekšā,» vēti tilti,» piebilst U.Sokolovskis, tiek, tā kā atliek vien strādāt,»
uzskata U.Sokolovskis.
turpinot, ka «MB betona grupa» tā U.Sokolovskis, apgāžot jau izArī «Jelgavas MB» jūt to, ka laikā, kad citi sūdzas par darba skanējušos spriedumus par krīzi
pretinflācijas plāns mazinājis trūkumu, vēl pamanās vērt vaļā betona ražošanas nozarē.

veikts. Taču, lai mēs kopīgiem
spēkiem kaut nedaudz spētu
mainīt pensionāru ikdienu,
vispirms jāizzina viņu viedoklis,» stāsta aptaujas iniciatore
Jelgavas Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja. Viņa
norāda, ka, pamatojoties uz
anketēšanas rezultātiem, taps
perspektīvs plāns Jelgavas
pensionāru dzīves apstākļu
un sociālās integrācijas uzlabošanai. Jāpiebilst, ka plānotā
pensionāru aptauja ir tikai
viena no projekta «Kā jūtas
pensionāri Jelgavā jeb Dzīve
sākas no 60» aktivitātēm.
Anketā iekļauti 18 jautāju-

mi, kas aptver dažādas dzīves
sfēras. Piemēram, vai pensionārs dzīvo viens vai kopā ar
tuviniekiem, cik liela ir viņa
pensija, kādus pabalstus saņem
un par ko mēnesī nākas maksāt
visvairāk. Ietverti arī jautājumi,
kas skar pensionāra veselības
stāvokli, ieradumus un vispārējo
pašsajūtu, un citi. Savukārt, lai
uzzinātu, ko pensionāru ikdienā
vajadzētu uzlabot, respondenti
arī lūgti sniegt ierosinājumus,
piemēram, par to, cik, viņuprāt,
lielai vajadzētu būt vecuma
pensijai, kādus jaunus pabalstu
veidus būtu nepieciešams ieviest, un citus. «Lai iegūtu pēc

iespējas pilnīgāku ieskatu, kā
mūsu pilsētā jūtas pensionārs,
anketas būtu jāaizpilda vismaz
1000 respondentiem,» vadītāja
pensionārus aicina aktīvi iesaistīties aptaujā. Aizpildīt anketu
iespējams gan uz vietas, gan
mājās, taču tādā gadījumā tā
obligāti jānogādā arī atpakaļ.
M.Kolneja norāda, ka anketas
no 1. marta noteikti būs pieejamas Sociālo lietu pārvaldē,
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā un citviet, kur mēdz
uzturēties vecāka gadagājuma
cilvēki. Tās līdztekus Jelgavas
Pensionāru biedrībai varēs aizpildīt arī citās biedrībās.

Mūsējās TTT basketbolistēm liek pasvīst
 Sintija Čepanone

Jā, varbūt draudzības
mačs, taču rezultāts
ļoti patīkams. 137:126
– tā šonedēļ noslēdzās
spēle starp «TTT/Rīga»
basketbolistēm un Jelgavas 4. vidusskolas
komandas meitenēm.
Ar šo maču tika «apstiprināts», ka mācību
iestāde saņēmusi dāvinājumu – sešus lielos
sporta solus.
«Ļoti priecājamies par šo atbalstu – sešiem sporta soliem.
Vēl lielāks prieks skolēniem ir
par iespēju tikties un spēlēt kopā
ar «TTT/Rīga» basketbolistēm.
Tā skolēniem ir vērtīga pieredze
un interesants piedzīvojums,
kas motivēs sasniegt vēl labākus
rezultātus sportā,» par SIA «Fazer maiznīca» dāvinājumu saka
Jelgavas 4. vidusskolas sporta
skolotāja Dace Dombrovska.
Par dāvinājumu gandarījumu
pauž arī mācību iestādes direktors Agris Celms, norādot, ka

 15. februārī LLU darbu sākusi
jauna Sabiedrisko attiecību daļa,
par kuras vadītāju konkursa
kārtībā izraudzīta Latvijas Banku
augstskolas docente Inta Āna.

 29. februārī pulksten 12 Zemgales latviešu strēlnieku biedrības (ZLSB) biedri aicināti uz ZLSB,
Latviešu strēlnieku apvienības un
«Lāčplēša» fonda rīkoto kopsapulci Pasta ielā 44. Kopsapulcē tiks

Kā jūtas pensionārs Jelgavā?
 Sintija Čepanone

Īsi

tas ir ļoti vērtīgs – viens sols jau
vien maksā ap 100 latiem un tas
skolai ir nozīmīgs atspaids. Turklāt šo sporta inventāru mācību
iestāde bija norādījusi kā šobrīd
nepieciešamāko.
«Protams, arī spēle bija atraktīva – TTT meitenes mūsējām ļāva pacīnīties Tiesa gan
– tā vairāk bija domāta kā šovs,
lai popularizētu basketbolu un
sportu vispār,» A.Celms atsauc

Azartiska spēle,
sīva cīņa – vērtējot aizvadīto
maču ar «TTT/
Rīga» basketbolistēm, teic
4. vidusskolas
basketbola komanda. Rezultātā mūsējās tikai
par 11 punktiem atpalika
no rīdziniecēm,
taču meitenes
smaidot attrauc,
ka uzvarējusi
draudzība.
Foto: Ivars
Veiliņš
atmiņā arī iepriekšējo maču ar
«Barona» basketbolistiem, kad
skolas komandai pretiniekus pat
izdevās pieveikt.
4. vidusskolas basketbola
komandas spēlētājas Anita,
Inga un Vita pēc mača atzīst, ka
spēle izvērtās ļoti interesanta,
azartiska un rezultāts – 137:126
«TTT/Rīga» basketbolistu labā
– nemulsina, jo galu galā tomēr
uzvarējusi draudzība. Savu-

kārt līdzjutēji uzteic skolas
meteņu cīņassparu un vērtīgos
trīspunktniekus.
Pasākuma laikā 4. vidusskolā
tika sveikti arī 2007./2008. mācību gada 1. semestra «Druvas
Spēkavota līgas» uzvarētāji, kas
uzrādījuši vienus no labākajiem
sporta normatīvu rezultātiem
sava vecuma grupās, – 12. klases skolēni Maija Roziņa un
Viesturs Okmanis, kā arī 9.
klases skolnieces Ieva Lejiņa un
Inga Staņuna.
«Fazer maiznīcas» skolu sporta atbalsta programma tika aizsākta 2005. gada sākumā, kad
uzņēmums noslēdza sadarbības
līgumus ar skolām Liepājā, Jelgavā, Ogrē, Rēzeknē un Daugavpilī. Visas skolas regulāri saņem
sporta inventāra dāvinājumus
un tajās notiek sporta svētki ar
Latvijā pazīstamu profesionālo
sportistu piedalīšanos. Paralēli
tika izveidota arī «Druvas Spēkavota līga», kuras laikā skolu
9. un 12. klašu audzēkņi savā
starpā neklātienē sacenšas ar
saviem sporta normatīvu rezultātiem.

 Bijušais LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas
katedras vadītājs profesors Aivars
Āboltiņš, pret kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
šonedēļ lūdzis sākt kriminālvajāšanu, kopš septembra vairs
nestrādā universitātē. Profesors

atzīts par aizdomās turēto vairākkārtējā
naudas pieprasīšanā un pieņemšanā par
sekmīga novērtējuma ierakstīšanu studentu atzīmju grāmatiņās bez eksāmenu kārtošanas. Pagājušā gada 22. jūnijā
uzsāktā kriminālprocesa izmeklēšanas
gaitā iegūtā informācija dod pietiekamu
pamatu uzskatīt, ka profesors, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, atkārtoti
un ar starpnieka palīdzību pieprasījis un
pieņēmis prettiesisku labumu kopumā
270 latu apmērā par pozitīvu vērtējumu
eksāmenā, tādējādi pārkāpjot studējošo
tiesības iegūt kvalificētu augstāko izglītību. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka
profesors naudu par fiktīvu eksāmenu
kārtošanu ir pieņēmis gan no LLU studentiem, gan no Baltijas Starptautiskās
akadēmijas Jelgavas filiāles studenta.
KNAB izmeklētājs profesoram piemērojis ar brīvības atņemšanu nesaistītus
drošības līdzekļus.

 LTV 1. kanāls 24. februārī pulksten 21.25 tiešraidē demonstrēs
Raimonda Paula dziedāšanas
svētkus, kuros piedalīsies arī
Jelgavas jauktie kori «Spīgana»,
«Mītava» un «Skali». Dziedāšanas

svētkos, kas notiks «Arēnā Rīga», piedalīsies arī Liepājas, Kuldīgas, Tukuma,
Valmieras un citi kori, kopskaitā 750
dziedātāji. Kopā ar koriem dziedās
solisti Viktors Lapčenoks, Ance Krauze,
Liene Šomase, Andris Ērglis, Normunds
Rutulis, Intars Busulis, Jānis Apeinis un
Jānis Moisejs. Pie klavierēm, protams,
pats maestro R.Pauls, bet Dziedāšanas
svētku mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Arvīds Platpers.
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sabiedrības
integrācijas birojs
sadarbībā ar biedrību
«Harmoniju»

27.februārī no plkst.14 līdz 18
un 15. martā no plkst.10 līdz 14
sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas sievietēm par civiltiesiskiem jautājumiem.
Lūgums iepriekš pieteikties
pa tel. 63023409; 26157605.

4

īres nami

Kā tiek novērtēta
pašvaldības palīdzība?

Netīru trauku kalni, lupatu kaudzes, ko kopumā diezin vai
var uzskatīt par sanitāriem apstākļiem zīdainim, kurš guļ
mazajā gultiņā, ko ienācējam sākumā pat grūti pamanīt,
– tā dzīvo Stacijas ielā 13.
 Kristīne Langenfelde

Palīdzību lūdzošs cilvēks
katrā no mums izraisa
savas emocijas – viens
būs gatavs uzreiz nesavtīgi sniegt atbalstu,
cits varbūt vienaldzīgi
paies garām, pat neatskatoties, taču pašvaldībai tas ir citādi: tur
palīdzības sniegšanu
strikti nosaka likums.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» pievēršas vienam
no pašvaldības atbalsta
veidiem – palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā – un skatās ne tikai
uz to, kādas iespējas
trūcīgiem iedzīvotājiem
ir saņemt dzīvojamo
platību pilsētā, bet arī
to, vai šī palīdzība tiek
novērtēta.
«Jelgavas Vēstnesis» devās uz
diviem pašvaldības īres namiem,
lai izzinātu, kā cilvēki tajos dzīvo.
Pirmais iespaids ir šokējošs – palīdzība nepieciešama viņiem visiem,
taču to novērtē tikai retais.

Stacijas iela 13

Dzīve zem kameras acs

Stacijas ielā 13 kopmītņu tipa
mājā istabiņas ar koplietošanas
virtuvi un labierīcībām izīrētas
trūcīgām ģimenēm, kas viena vai
otra apstākļa dēļ palikušas bez pajumtes. Šķiet, cilvēkam vajadzētu
novērtēt viņam doto iespēju, jo
alternatīva tam visbiežāk ir tikai
nakts patversme, taču realitāte
ir citāda.
Pašvaldības savulaik kārtībā
savestās istabiņas nu pa lielai
daļai ir ar pusizlauztām durvīm,
atsevišķos stāvos valda tāda smaka, kas jūtama jau pa labu gabalu,
arī koplietošanas telpas ir bēdīgā
stāvoklī. Redzot šādu skatu,
neviens vien teiktu: necilvēcīgi

Pašu izremontēta istabiņa, kurā valda tīrība un kārtība, telpa
regulāri vēdināta, mazgāta. Izrādās, ka nemaz nevajag daudz,
lai nekļūtu par vienu no Stacijas ielas 13 nenovīdīgajiem iemītniekiem.

apstākļi, kur skatās pašvaldība,
taču tikai retajam droši vien
pirmā doma būs, kur skatās paši
īrnieki. Ne velti mēdz teikt, ka
māja – tās ir tikai sienas: tās dvēsele ir cilvēks.
Ir dienas vidus, un mājā valda
klusums: tas būtu pašsaprotami,
jo tas ir laiks, kad pa lielai daļai
mēs visi esam devušies savās dienas gaitās – bērni skolā, vecāki
darbos, bet Stacijas ielā tas ir
citādi. Šeit tikai retais ir darbā
vai skolā. Vairums no īrniekiem,
vienkārši ieslēgušies istabiņās,
izguļ pagājušās nakts uzdzīves
sekas. Tikai dažs varbūt domā
par to, ka viņam ir dots atspēriena punkts – jumts virs galvas,
kas pašam izmaksā niecīgu summu, un savus minimālos iztikas
līdzekļus nu varētu veltīt tam,
lai soli pa solim uzlabotu savas
dzīves kvalitāti.
Šāda īrnieku attieksme novedusi tiktāl, ka nu jau vairākus gadus
Stacijas ielā 13 izvietotas videonovērošanas kameras un nekārtības
tur novērš dežurējošie pašvaldības
policisti, komandants.
Pašvaldības policisti atklāj,
ka darba netrūkst – nebeidzami
skandāli, dzeršana, arī narkotiku
lietošana... Tā ir Stacijas ielas 13
iemītnieku iknakts izklaide. Arī
«Jelgavas Vēstnesim» ir iespēja
pārliecināties par policistu teikto
– skatoties iepriekšējās nakts
videoierakstus, labi redzams,
kā gaiteņos, gluži kā skudras
pūznī, cauru nakti no istabiņas
uz istabiņu pārvietojas manāmi
iereibuši cilvēki. Situācija nemainās – pulkstenis 1 naktī, pulkstenis 3, pulkstenis 5... Tikai pret
rītausmu viņi sāk «piegurt», un
iestājas klusums. Kāds aizvests uz
atskurbtuvi, cits uz Valsts policiju
– tā te notiek vai katru nakti.

esot labi. Vārdos viņi pateicīgi
pašvaldībai, jo apzinās, ka paši
saviem spēkiem neizķepurotos,
taču darbos rāda pretējo. Vienā no
stāviem sastaptā sieviete, jautāta
par pagājušās nakts jandāliņu,
tikai atsaka: jā, dzirdēju tādu mazliet skaļāku mūziku. Pati uzdzīvē
nav piedalījusies, taču īstos nakts
miera traucētājus arī neatklāj.
Pašvaldības policists atzīst, ka
arī tā te ir ikdiena – viens otru
nenodod, un tas pamatīgi traucē
policijas darbu. Kāds kādam
draud, uzbrūk, policija rīkojas,
taču cietušais visbiežāk atsakās
rakstīt iesniegumu policijā. Uz
jautājumu, ja jau viņi paši nav
Nedomājiet – tas nav viens no
īrniekiem, kas nolēmis mainīt
savas istabiņas durvis: to dara
pašvaldība. Iedzīvotāji pa lielai
daļai tik vien zina, kā regulāri
tās izlauzt.

Koplietošanas telpa Stacijas
ielā 13.

gatavi mainīt savus dzīves ap
stākļus, tad tas tikai norāda, ka
tie viņus apmierina, sieviete klusē
un tikai noplāta rokas.
Arī pret tīrību un kārtību te
valda savdabīga attieksme – vai
katrs no sastaptajiem skaļā balsī
uzsvērs, ka ar tīrības uzturēšanu
neesot nekādu problēmu. Pašiem
sastādīts grafiks, tas arī tiekot
strikti ievērots – mazgājot un
Baļķi savā acī neredz
tīrot gan paši savas istabiņas,
Taču vēl lielāks šoks ir sastapto gan koplietošanas telpas. Taču
īrnieku atklāsme – šeit dzīvot atkal realitāte cita – var jau būt,
ka katram izpratne par tīrību un
kārtību atšķiras.
Vienā no gaiteņiem pamanām,
ka tiek mainītas istabiņas durvis.
Taču doma, ka arī paši īrnieki ir
gatavi iesaistīties, drīz vien izrādās tikai malds – durvis maina
pašvaldība. «Kur tad mēs paši!
Mēs jau to nevaram atļauties,»
nosaka īrnieks. Taču jautājums,
vai var atļauties durvis ar kāju
vaļā spert un ik pēc laika lūgt
pašvaldību tās mainīt, paliek bez
atbildes.
Vēl kādā istabiņā starp netīru
trauku kaudzēm un lupatu kalniem gribēdams nepamanīsi zīdaiPašvaldības policisti cauru diennakti monitoros seko līdzi no- ni guļam gultiņā, taču saimniece
tiekošajam Stacijas ielas 13. namā.
Foto: Ivars Veiliņš atkal nosaka: viss kārtībā.

Šķiet, ka Stacijas ielas 13 iedzīvotāji jau kā pašsaprotamu
pieņem to, ka pašvaldībai ne vien
būtu viņiem dzīvojamā platība
jāierāda, bet arī jānāk un jāievieš
kārtība pašu mitekļos. Kārtējais
paradokss, jo diezin vai kādas
citas mājas iedzīvotājs pilsētā
iedomātos lūgt pašvaldību izmēzt
tualetes, nomainīt pašu izlauztas
durvis vai «nolaistu» gāzes plīti.
Protams, ir arī izņēmumi – taču
piecstāvu ēkā tās ir tikai dažas
istabiņas, kur tīrs un mājīgs, pašu
spēkiem veikts remonts un cilvēki
patiesi novērtē viņiem sniegto
atbalstu.

Pasta iela 44

Pretskats

Pasta iela 44 ir pirmais pašvaldības īres nams. To salīdzināt
ar Stacijas ielu 13 ir pagrūti.
Pirmām kārtām jau tāpēc, ka
tajā nav koplietošanas virtuvju
vai labierīcību – tie ir mazgabarīta dzīvokļi. No vienas puses,
īrniekam izmaksā dārgāk, bet,
no otras, – laikam jau disciplinē.
Šeit sastaptie cilvēki atzīst, ka
galvenā problēma esot piesmēķētās kāpņu telpas – jaunieši
mēdzot smēķēt kāpnēs, un citiem
īrniekiem tas ir nepatīkami.
Šķiet, šeit patiesi tiek pierādīts,
ka māja tā ir tikai sienas, bet dvēsele – cilvēks. Pārsvarā Pasta ielā
44 mīt pensijas vecuma cilvēki,
kas klusi vada savas dienas, bet
ģimenes gan strādā, gan bērnus
laiž skolā. Protams, arī te neiztikt bez atsevišķām nesaskaņām,
taču situācija ne brīdi nav bijusi
tik traģiska, lai pašvaldībai būtu
nepieciešams algot policistus vai
ierīkot videonovērošanu, kas uzmanītu viņu ikdienas gaitas.
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Pašvaldības viedoklis
Irēna
Škutāne,
Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietniece:
«Ja runājam
par Jelgavas
īres namiem,
tad neapšaubāmi nākas atzīt, ka dažs no risinājumiem varbūt nav bijis tas
veiksmīgākais. Sākums bija pirmā
māja Pasta ielā 44 – pašvaldība
iegādājās ēku, izveidoja mazgabarīta dzīvokļus, un, manuprāt, tas ir
realizējies sekmīgi. Kāpēc? Pa lielai
daļai tas noteikti atkal ir cilvēcīgais
faktors – tobrīd, kad dalījām dzīvokļus Pasta ielā, rindā bija galvenokārt
pensionāri un bāreņi. Šie cilvēki ir
pratuši novērtēt iespēju un rūpēties
par piešķirtajiem dzīvokļiem. No otras puses, varbūt neliels mīnuss šai
ēkai ir tas, ka, pārbūvējot kopmītņu
tipa māju, radās lielas koplietošanas
telpas – plaši koridori, nišas, pagrabs, kas zināmā mērā sadārdzina
komunālos maksājumus īrniekiem,
jo katram no viņiem proporcionāli
nākas segt īres maksu arī par koplietošanas telpām. Taču pašvaldība
jau pagājušajā gadā nomainīja
logus mājā, kā arī nosiltināja to,
un tas nākotnē noteikti ļaus īrnieku rēķiniem kļūt mazākiem. Citādi
šo pašvaldības soli arī šodien var
uzskatīt par veiksmīgu.
Atšķirīga ir situācija ar Stacijas ielu
13 – var jau vainot pašvaldību, kas
neapdomīgi izveidoja kopmītņu
tipa māju, taču atkal jāraugās no
tā brīža pozīcijām. Protams, varēja
Stacijas ielu arī pārbūvēt par mazgabarīta dzīvokļiem, taču tobrīd
dzīvokļu rinda jau bija kļuvusi daudz
garāka un pašvaldība nevēlējās
kavēties ar dzīvojamās platības ierādīšanu. Taču šādas mazas istabiņas
īrniekiem izmaksā lētāk un, skatoties uz to, kam dzīvokļus nāksies
piešķirt, bija skaidrs, ka šie cilvēki
nevar atļauties maksāt tikpat, cik
Pasta ielas īrnieki. No vienas puses,

lētāks variants, taču, no otras, – šobrīd pašvaldībai tas izmaksā krietni
dārgāk. Iespējams, ka atsevišķi
mazgabarīta dzīvokļi īrniekus tomēr
vairāk mobilizē rūpēties par viņiem
uzticēto īpašumu un pašvaldībai
tagad nenāktos algot policistus, ierīkot videonovērošanas kameras un
regulāri gādāt par salauzto durvju
un citu lietu nomaiņu.
Mēs analizējam situāciju Stacijas
ielā 13 un saprotam, ka cilvēku
filosofija un uztvere pret kopīpašumu nav tāda, kāda tā varētu būt
pret dzīvojamo platību, ko cilvēks
lieto viens.
Var teikt, ka šis gads savā ziņā nes
izmaiņas dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldība ir izšķīrusies
vairs neiegādāties veselas mājas
un tās pielāgot izīrēšanai trūcīgiem
cilvēkiem, bet gan uzsākt atsevišķu
dzīvokļu pirkšanu. Jau pagājušā
gada nogalē brīvajā tirgū tika nopirkti seši dzīvokļi, kas tagad izīrēti
bāreņiem. Mēs ceram, ka šādā veidā
stimulēsim cilvēkus vairāk rūpēties
par īpašumu un izjust lielāku atbildību. Tiesa gan – jāsaprot, ka
pašvaldība nevar atteikties arī no
esošajiem īres namiem, jo diemžēl
ne visi tie, kuriem pienākas dzīvojamā platība, spētu paši saviem
spēkiem norēķināties par atsevišķu
dzīvokli. Tāpēc mazgabarīta dzīvokļi
un īres istabiņas ir vienīgais veids, kā
saskaņot pašvaldības un šo cilvēku
iespējas.
Jau šobrīd sociālās mājas un pašvaldības īres namu dzīvokļu īrnieku
parādi par komunālajiem maksājumiem, kas nebūt nav lieli, sasniedz
57 000 latu.
Nākotnē pašvaldība redz nepieciešamību turpināt iegādāties dzīvokļus, lai mazinātu rindā gaidošo
cilvēku skaitu, kas šobrīd sasniedz
123 personas. Mūsu plānos ir
iegādāties dzīvokļus renovējamā
mājā Satiksmes ielā, bet, ja kaut
kādu apstākļu dēļ tas neīstenosies,
tad arī šogad pašvaldība brīvajā
tirgū varētu iegādāties dzīvokļus
izīrēšanai.»

Vērtē īrnieki
Marina Vītola, dzīvo Stacijas ielā 13:
«Palikām bez
dzīvokļa, un
pašvaldība
piedāvāja īres
namu – tas
bija mūsu
vienīgais glābiņš. Te dzīvoju jau trīs gadus un
nedomāju, ka tuvākajā laikā varēsim atļauties paši noīrēt dzīvokli
– mums nav tādu ienākumu. Kā
mēs te dzīvojam? Nu normāli. Paši
taisām grafikus, tīrām telpas. Jaunu
mantu savai istabiņai, virtuvei? Par
to es nebiju domājusi – ko tad te
«uzfrišināt», turklāt vēl pašu spēkiem!? Nē, nē...
Šad tad jau iet visādi, bet labi, ka
mums te izveidotas policistu dežūras – vismaz var justies drošāk. Paši
galā netiktu.»
Aļona
Grebčenko,
dzīvo Stacijas ielā 13:
«Īrējām mēs
dzīvoklīti, bet
saimniekam
neiepatikās,
ka nemaksājam, un izlika
mūs ārā. Kur tad lai paliekam? Labi,
ka pašvaldība iedeva te istabiņu.
Vīrs nestrādā, man pašai nesen piedzima bērniņš, kā tad lai iztiekam?!
Netīrība? Nē, tik traki jau nav – kaut
ko jau piekārtojam. Skandāli? Nu ir
šad tad, bet tad eju pie dežuranta,
un kaut kā tiekam galā. Es jau nu
noteikti nevarētu atļauties īrēt
lielāku dzīvokli kaut vai no pašvaldības – labi, ka ir tādas istabiņas.
Kā paši dzīvojam, tā jāiztiek. Kaut
ko saremontēt? Ko jūs?! Labi, ka
pašvaldība atnāca salauztās durvis
nomainīt.»
Rusalina, dzīvo Stacijas ielā 13:
«Mēs dzīvojām pie vecākās māsas,

bet tad mums iedeva pašiem savu
istabiņu. Tagad te dzīvoju kopā ar
mammu un diviem brāļiem. Paši
istabiņā uztaisījām remontiņu, mēbeles salikām. Nu tā. Normāli esam
iekārtojušies. Kāpēc neesmu skolā?
Ai, šorīt kaut kā nepamodos...»
Velta Rozenvalde, dzīvo
Pasta
ielā 44:
«Es šeit dzīvoju, kopš šo
māju atklāja.
Esmu ļoti apmierināta. Pašai savs mazs
dzīvoklītis, paši uztaisījām remontu.
Jāmaksā arī nav daudz – sanāk
37 lati mēnesī. Vienīgi tie jaunieši
kāpņu telpās smēķē. Tas gan nav
patīkami, bet citādi kaimiņi labi
– mūsu pusē vairāk pensionāri,
otrā – jaunieši. Par tīrību arī dikti
skatāmies – ja kāds pēc grafika nav
iztīrījis koridoru, tad dežūru nepieņemam, liekam iztīrīt. Tas darbojas.
Pašiem vienkārši jāievieš sava kārtība, tad jau galā var tikt.»
Lolita Čuba,
dzīvo Pasta
ielā 44:
«Dzīvoju privatizētā dzīvoklī Vecpilsētas ielā, bet
mājā izcēlās
ugunsgrēks,
tādēļ paliku
bez pajumtes. Kas tad ir labāk
– palikt uz ielas vai novērtēt pašvaldības palīdzību? Protams, ir labi,
ka pašvaldība rada iespēju man te
ierādīt dzīvoklīti. Dzīvoju viena ar
dēlu un noteikti nevarētu atļauties
ne nopirkt dzīvokli, ne arī to īrēt
– padomājiet, man alga ir 200 latu.
Kur nu! Jā, nav lēti, bet es tiešām
to novērtēju un nedomāju, ka
tuvākajā laikā varēšu atļauties pati
īrēt dzīvokli.»

atbildam
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Lētāki, bet ne sliktāki
Kāpēc Jelgavas tirdzniecības vietās lielākoties iegādājami vien pirmās un otrās
šķiras augļi? To noskaidrot
«Jelgavas Vēstnesim» lūdz
kāda lasītāja.
«Saprotu, ka 1. šķiras augļi ir
krietni lētāki par augstākā labuma, turklāt, ja tā labi pameklē,
kastē var atrast arī tādus, kas
izskatās tīri glīti, nav ļoti bojāti
vai pārāk sīki,» taču kundze
atklāj, ka ikreiz, lielveikalā
izvēloties augļus, pārņem dīvaina sajūta – vai tiešām Latvija
ir tik mazattīstīta valsts, ka
jāieved vien tādi augļi, kurus
citās zemēs droši vien nemaz
neņem pretī.

Kvalitāti rūpīgi kontrolē

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) likumdošanu augļu
un dārzeņu marķējumu un
kvalitātes prasības nosaka
ES R egulas, tādējādi gan
uzņēmums «Rimi Latvia»,
gan «Maxima Latvija» jautājumiem, kas saistīti ar
regulāru augļu un dārzeņu
kontroli, pievērš ļoti lietu
uzmanību.««Rimi» Kvalitātes
vadības departaments nodrošina efektīvu paškontroles sistēmas darbību visā tirdzniecības
tīklā, sākot ar augļu un dārze-

ņu piegādēm uz «Rimi» izplatīšanas centru, kur to kvalitāte
tiek rūpīgi pārbaudīta, līdz
pat šo produktu izvietošanai
veikalu plauktos, kur to kvalitāti kontrolē atbildīgie veikala
darbinieki,» skaidro SIA «Rimi
Latvia» sabiedrisko attiecību
speciāliste Dace Valnere.
Viņa piebilst, ka lielāko daļu
no visiem augļiem un dārzeņiem – vairāk nekā 70 procentus – uzņēmums iepērk kā
pirmās šķiras, augstākā šķira
gan ir retums.
Arī «Maxima Latvija» preses
sekretārs Ivars Andiņš pēc pieredzes pauž, ka 1. un 2. šķiras
augļi Latvijā ir izplatītākie.
«Jāņem vērā, ka lielveikali iegādājas tādus augļus, kādi tiek
ievesti Latvijā. Tātad – izvēloties tos, galvenokārt ņemam
vērā divus faktorus: augļu
importētāju firmu piedāvājumu
un pircēju pieprasījumu pēc
noteikta sortimenta veida,»
I.Andiņš atklāj – iecienītākie,
kā liecina pārdošanas apjomi,
ir banāni.

Pieprasījums diktē
piedāvājumu

D.Valnere atklāj, ka pirmās
šķiras augļi un dārzeņi no otrās
galvenokārt atšķiras pēc izmēriem – pirmie ir lielāki. «Otrās

Pirmās šķiras augļi pircēju vidū ir krietni pieprasītāki par augstākā
labuma. Tas tādēļ, ka tiem ir zemāka cena, taču garšas ziņā neatšķiras. Būtiskākā atšķirība – augļu izmērs.
Foto: Ivars Veiliņš

šķiras augļiem un dārzeņiem ir
pieļaujamas lielākas novirzes
krāsā un formā, bet visiem augļu
un dārzeņu veidiem ir noteiktas
obligātās prasības to veselumam, svaigumam, tīrībai un
vispārējam stāvoklim,» «Rimi»
pārstāve paskaidro, ka otrās
šķiras augļi ir tikpat svaigi kā
pirmās šķiras. Piemēram, arī
garie gurķi, ja tie ir līki, tiek
pārdoti kā otrās šķiras dārzeņi.
To apliecina arī «Maxima Latvija» preses sekretārs, akcentējot,
ka garšas un uzturvērtības ziņā
pirmās un otrās šķiras augļi
ir tikpat labi kā augstākās,
taču pēc izmēra – standartam
neatbilstoši. Taču, ja nebūtu
pieprasījuma, nebūtu arī piedāvājuma. «Jāņem vērā būtisks
apstāklis – augstākā labuma
augļi lielveikalos nav populāri.
Tos, protams, iegādājas, bet
daudz mazākos apjomos, jo
pirmās un otrās šķiras augļiem
un dārzeņiem ir krietni demokrātiskāka cena,» tā I.Andiņš.
D.Valnere pamato: «Augstākā
labuma augļiem un dārzeņiem
kvalitātes prasības ir ļoti stingras, tādēļ tie ir dārgāki.»

Augļu «dabīgā atlase»

Jāatzīst, ka pirmās vai otrās
šķiras augļus nezinātājam atšķirt no augstākā labuma gan
pēc garšas, gan vizuāli būtu
grūti. Īpaši, ja augļi veikala
stendā izvietoti nesen. Citādi
ir, ja pircēji izskatīgākos jau ir
izlasījuši. Proti, gan «Rimi», gan
«Maxima» ir pašapkalpošanās
veikali, kuros pircējiem ir iespēja izvēlēties un atlasīt augļus
un dārzeņus pēc savas izvēles.
«Un kā pirmie, protams, tiek
atlasīti lielākie un skaistākie
augļi. Līdz ar to līdz brīdim,
kamēr plaukti tiek papildināti, tajos atlikušie produkti,
iespējams, ir mazāka izmēra,
kas savukārt vairs neatbilst pirmās šķiras prasībām,» norāda
D.Valnere.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ielu marķējumu atjauno regulāri
Baltās marķējuma līnijas
uz brauktuvēm ievērojami
atvieglo pārvietošanos ar automašīnu, taču, kā laikrakstam pauž kāds lasītājs, tādas
nav nedz Dobeles šosejā, nedz
Tērvetes ielā aiz dzelzceļa
pārbrauktuvēm, nedz daudz
kur citur pilsētā. Ja arī ir,
tad marķējums jau krietni
pabalējis. Viņš vēlas noskaidrot, kā tiek izvēlētas ielas, uz
kurām krāsot marķējumu un
uz kurām ne.

Lai noskaidrotu, kad situācija šajā jomā pilsētā mainīsies, «Jelgavas Vēstnesis»
jautāja pašvaldības aģentūrai
«Pilsētsaimniecība».
«Baltās marķējuma līnijas tiek atjaunotas ik gadu,
iestājoties pastāvīgam sausam un siltam laikam. Arī
2008. gada pavasarī atbilstoši
noslēgtajam uzturēšanas
līgumam ielu horizontālais
marķējums tiks atjaunots,»
«Pilsētsaimniecības» direk-

Eiropas Sociālais fonds un biedrība
«Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija»

Projekts «Aicini arī mani!»

Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska
grupām
Līguma Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0178/87
(Projekta kopējais finansējums ir 20 857,16 lati, no
tā 80 procentus
sedz Eiropas Sociālais fonds, 20 procenti - Latvijas
valsts budžets)
01./03./2007. – 29./02./2008.
Bieži cilvēkiem trūkst motivācijas uzņemties darba
meklēšanas vai tālākizglītības rūpes. Tas saistīts ar
neticību saviem spēkiem, kas sakņojas objektīvos vai
subjektīvos faktoros. Primārais projekta «Aicini arī
mani!» mērķis ir ar motivācijas programmu starpniecību motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos
Jelgavas iedzīvotājus iesaistīties vai atgriezties darba
tirgū un sabiedrībā, palīdzēt iegūt ticību saviem spēkiem, vēlmi, drosmi un prasmi uzsākt ko jaunu.
Projekta īstenošanas laikā projektā tika iesaistīti 60

tors Andrejs Baļčūns norāda,
ka tas tiks atjaunots Lielajā,
Rīgas ielā, J.Čakstes bulvārī,
Loka maģistrālē, Sudrabu
Edžus, Raiņa, Garozas, Pasta, Satiksmes, Rūpniecības,
Mātera, Institūta, Pulkveža
O.Kalpaka, Dambja ielā un
Dobeles šosejā. Horizontālais
marķējums tiks atjaunots
arī uz visām gājēju pārejām
pilsētā.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

cilvēki (mērķauditorija) etnisko minoritāšu pārstāvji no
30 gadiem līdz pensijas vecumam, ilgstošie bezdarbnieki ar vāju latviešu valodas prasmi, visi bija Jelgavas
pilsētas vai Jelgavas rajona iedzīvotāji.
Projekta «Aicini arī mani!» motivācijas programmā tika
iekļautas: lietišķās spēles, latviešu valodas kursi (ar vai
bez priekšzināšanām), lietišķās saskarsmes kursi, jurista
konsultatīvās lekcijas, psihologa konsultatīvās lekcijas,
stilista konsultatīvās lekcijas, iepazīšanās ar Internetu,
karjeras veidošanas seminārs, ekskursijas (valsts iestāde
un privāts uzņēmums), tikšanās ar darba devējiem un
naturalizācijas kursi. Projekta aktivitātes notika no
2007. gada 1. aprīļa līdz 2008. gada 29. janvārim.
Projekta ietvaros tika veikts pētījums par projekta motivācijas programmas īstenošanas rezultātiem. Projekta
mērķis tika sasniegts - par to liecina gan pētījums, gan
informācija no citiem avotiem. Projekts tika īstenots
pilnā apjomā, atbilstoši ieplānotajam.
Projekta vadītāja:
Rita Vectirāne. Projekta koordinatore: Žanna Novaša.
Aktivitātes notika Jelgavas Sabiedrības integrācijas
centrā Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26.
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Ņem vērā lasītāja
ierosinājumu

Autovadītājs Edgars «Jelgavas Vēstnesī» vērsās ar kādu ierosinājumu, proti, Raiņa un
Akadēmijas ielas krustojumā izvietot barjeru gājēju drošībai. «Bieži šoferi, braucot pa
Raiņa ielu, šajā krustojumā pasteidzas un nogriežas pa kreisi uz Akadēmijas ielu, un
nereti rodas avārijas situācijas. Sadursmes rezultātā viena vai visas avārijā iesaistītās
mašīnas tiek uzstumtas uz gājēju celiņa pie LLU Meža fakultātes. Tā kā ēku no ietves
norobežo žogs, gājējiem nav kur sprukt,» viņš pamato barjeras nepieciešamību, piebilstot – vai tiešām kaut kas domāts un darīts tiks tikai tad, kad gadīsies traģēdija, līdzīgi
kā tas bija 4. līnijā?! Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» šo ieteikumu ņem vērā
– aģentūras direktors Andrejs Baļčūns norāda, ka iedzīvotāja ierosinājums par gājēju
barjeras uzstādīšanu Raiņa un Akadēmijas ielas krustojumā jau vakar, 20. februārī,
izskatīts Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komitejā. Par pieņemto
lēmumu laikraksts informēs nākamnedēļ.
Foto: Ivars Veiliņš

Bērnu ratiņus
var atstāt 1. stāvā
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda māmiņa, paužot neizpratni par to, ka
Jelgavas poliklīnikā lifts,
kurā pārvietoties iespējams ar pavadoni, vakaros
nedarbojas. «Vai tas ir
normāli, ka tādā vietā kā
poliklīnika lielais lifts,
kurā var iekļūt ar bērnu ratiņiem, ratiņkrēslu,
strādā tikai pusi dienas,»
sašutumu pauž lasītāja.
Viņa klāsta, ka, ap pulksten
18 ierodoties ārstniecības
iestādē, nācies saskarties ar
kādu problēmu. Proti, viņa
ar bērnu ratiņiem nevarēja
nokļūt ēkas 2. stāvā. «Parastajā liftā rati negāja iekšā,
bet lielais lifts, kurā jābrauc
ar pavadoni, strādājot līdz

pulksten 16,» māmiņa gan atzīst, ka galu galā pie ģimenes
ārsta tomēr tikusi – apsargs
ar liftu uzvedis augšā un pēc
tam arī lejā.
Kā «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja Jelgavas poliklīnikā,
lielais lifts, kurā pārvietoties
iespējams ar pavadoni, tiešām vakaros nedarbojas – tas
strādā astoņas stundas dienā,
tas ir, no pulksten 7.30 līdz
pulksten 16, kad ir lielākā
apmeklētāju plūsma.
Taču līdz šim apmeklētāju
sūdzības par iespēju nokļūt
augstākos stāvos iestāde nav
saņēmusi. «Ja runājam par bērnu ratiņiem, jāteic, ka ar tiem,
diemžēl izņemot dvīņu ratus,
var iekļūt arī parastajā liftā,
savukārt, lai ārpus lielā lifta
darba laika atvieglotu apmek-

lētāju ratiņkrēslā nokļūšanu
augtākos stāvos, pie parastā
lifta novietoti divi izmēros
mazāki ratiņkrēsli, kas ietilpst
parastajā liftā,» informē SIA
«Jelgavas poliklīnika». Turklāt
ar invalīdu sēdratiem pasažieru
liftā var iekļūt, ja ratu platums
nepārsniedz 0,9 metrus, un
tikai retos gadījumos tie ir
platāki.
Poliklīnikas pārstāvji arī
norāda, ka bērnu ratiņus bez
raizēm var atstāt iestādes 1.
stāvā un zīdainīti uz 2. stāvu
uznest vai uzbraukt ar parasto liftu. «Vietas 1. stāvā ir
pietiekami, turklāt par ratiņu
drošību gādā apsardzes darbinieki,» uzsver poliklīnikā.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Европейский Социальный фонд и общество «Елгавская плохим знанием латышского языка, жители Елгавы
ассоциация национальных культурных обществ»
или Елгавского района.
Приглашает Вас принять участие в проекте
В мотивационном проекте «Пригласи меня тоже!»
были проведенны следующие мероприятия: деловые
„Пригласи меня тоже!”
игры, курсы латышского языка (с или без предварительДоговор № VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0178/87
ных знаний), курсы делового общения, консультативные
(Бюджет проекта 20 857,16 лат, из тех 80 процентов
лекции юриста, психолога, стилиста, знакомство с Интерфинансирует Европейский Социальный фонд и 20
нетом, семинар как построить карьеру, экскурсии (как
процентов финансируется из Латвийского государсработает гос. учреждение и частное предприятие), курсы
твенного бюджета)
натурализации. Мероприятия проводились с 1апреля
01./03./2007. – 29./02./2008.
2007 года по 29 января 2008 года.
Часто людям не хватает мотивации для того, чтобы В рамках проекта также проводилось исследованачать поиски новой работы или для дальнейшего ние, с помощью которого частично определялись
образования. Это просходит обычно из-за отсутствия результативные показатели, эффективность возверы в свои силы или по причине других субьек- действия на целевую аудиторию. Цели проекта были
тивных факторов. Главная цель проекта «Пригласи достигнуты. Это подтверждает как исседование, так
меня тоже!» это мотивировать жителей Елгавы, и информация полученная из других источников.
которые подвержены социальному риску, помочь им Проект осуществлен в полном объеме.
вернуть веру в свои силы, веру в себя, чтобы человек
начал работать и стал общественно активным.
Руководитель проекта Рита Вецтиране. Координатор
В проекте приняли участие 60 человек (целевая проекта Жанна Новаша.
аудитория), представители этнических меньшинств Мероприятия проходили в Елгавском центре интегот 30 лет до пенсионного возраста, безработные, с рации, Елгава Пулквежа Бриежа 26
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Karjera

Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris

Kuru virzienu izvēlēties?
 Ritma Gaidamoviča

Vārds «karjera» saistošs
ir visos vecumos – kā jaunībā, tā pusmūža gados,
bet vislielākā uzmanība
tam tiek pievērsta brīdī,
kad skolēniem jābeidz
pamatskola un jādomā,
kurp doties – uz vidusskolu un vēlāk augstskolu vai varbūt uz profesionālo vidusskolu,
arodskolu, tehnikumu.
Ikviens jaunietis vēlas
izdarīt pareizāko izvēli,
taču nereti viņam vajadzīga kāda pieaugušā
palīdzība. Tieši tāpēc
Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas nodaļa kopā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
šajā gadā pirmo reizi
rīko «Karjeras nedēļu
Jelgavā 2008», kuras
laikā jauniešiem sniedz
daudzpusīgu informāciju
par profesijām un palīdz
gūt ieskatu, kurā virzienā
doties. Aktivitātes aizsākušās jau pirmdien, 18.
februārī, bet pasākumi
noslēgsies 27. februārī.
NVA Jelgavas nodaļas vadītājs
Māris Narvils atzīst, ka izskaidrojums Karjeras nedēļas un tās
pasākumiem meklējams pilsētas

mēra Andra Rāviņa 2007. gada 18.
novembra svētku uzrunā. «Viņš
runāja par labajām lietām, taču
minēja reizē arī apbēdinošu faktu
– 80 procentu skolēnu šobrīd cenšas
studēt un tikai 20 procentu «aiziet»
vidējā posma profesionālajā izglītībā. Taču sabiedrības reālā vajadzība ir pretēja – vairāk nepieciešami
tie, kas strādātu profesionālo darbu
dažādās nozarēs. Šo pretrunu veido
vairāki faktori: vecāku ieteikumi,
sabiedrības motivācija virzīties
tikai pēc tā augstākā, kaut gan mēs
apzināmies, ka tas visiem nemaz
nav vajadzīgs un pat sasniedzams.
Tāpēc karjeras darbs ir svarīgs – to
vajag veikt profilaktiski un, galvenais, veicināt jauniešus jau laikus
domāt par savu nākotni. Tāpat
būtu jāmaina cilvēku priekšstats
– mums ir jābūt vienādi labvēlīgai
attieksmei pret visām profesijām,
kas ir vajadzīgas, ne tikai prestižākajām,» tā M.Narvils.
Vadītājs stāsta, ka līdz ar to
zaudē sabiedrība un arī valsts, jo
nepārtraukti jācīnās ar atsevišķu
profesiju deficītu – cilvēkiem «iepotēts», ka ir profesijas, kurās nav
prestiži strādāt, bet patiesībā bez
tām valsts nevar funkcionēt. «Ja ar
skolēnu tiek strādāts ļoti agri, tad
viņš jau pats sapratīs, kas vajadzīgs
un uz ko vērts tiekties. Nebūs tā, ka
pēdējā brīdī skries tur, kur nemaz
nevar sevi realizēt ne tagad, ne nākotnē. Tāpēc mēs kopā ar Izglītības
pārvaldi centīsimies strādāt un
izglītot jauniešus, lai viņi izdarītu

Ne tikai Karjeras nedēļas laikā, bet arī ikdienā skolēniem tiek dota
iespēja viesoties uzņēmumos un iestādēs, lai redzētu klātienē, kā
strādā attiecīgās nozares speciālisti. Šādu iespēju jauniešiem piedāvā arī Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle, pastāstot
par tās darbību, kādi speciālisti strādā un kādus pakalpojumus
Foto: Ivars Veiliņš
piedāvā.

«Katru vasaru sapratu, kurā profesijā es
turpmāk nestrādāšu!»

Kas ir labākais padomdevējs jaunietim, izvēloties savu
nākotnes profesiju? Izrādās, ka tie ir paši skolēni, tikai
viņiem nepieciešama kāda speciālista palīdzība, lai
saprastu, ko vēlas, ko var un kas vajadzīgs, lai gūtu
ieskatu, kurā virzienā doties. Variantu ir daudz, tāpēc
šonedēļ Jelgavā tiek rīkota Karjeras nedēļa, lai skolēni
izprastu, kādu palīdzību viņiem var sniegt uzņēmēji,
Karjeras pakalpojumu kabineta speciālisti, karjeras
koordinatori. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu
aicinājis visus tos, kas varētu palīdzēt jaunietim izdarīt
pareizāko izvēli.
pareizu izvēli savai nākotnei,» tā
M.Narvils.
Vadītājs stāsta, ka galvenais
mērķis ir uzlabot sadarbību starp
NVA Jelgavas nodaļu un Jelgavas
Izglītības pārvaldi, jo tā ir izeja uz
jebkuru pilsētas mācību iestādi un
sadarbību ar skolēniem. «Noteikti
vēlamies stiprināt skolēnu zināšanas par dažādām profesijām, līdz
ar to graut mītus, kas izveidojušies
par atsevišķām specialitātēm, ļaujot
skolēniem iepazīt visas profesijas,
akcentu liekot uz tām, kas konkrēti
Jelgavai, rajonam, nepieciešamas.
Domājams, uzzinot papildu informāciju, skolēni varētu mainīt savus
uzskatus un, iespējams, kāds pat
varētu pārdomāt savu izvēli,» stāsta M.Narvils. Viens no mērķiem
ir rosināt arī Jelgavas un rajona
uzņēmējus skolēnus informēt par
darba iespējām viņu uzņēmumos,
tādējādi mudinot jauniešus mācīties, lai vēlāk strādātu pie viņiem.
Tāpat jauniešiem Karjeras nedēļā
dota iespēja viesoties uzņēmumos,
lai viņi paši savām acīm redzētu,
kā notiek darbs. «Viens ir stāstīt,
bet daudz efektīvāk – pārliecināties
pašiem. Pilnīgi iespējams, ka viņi,
visu redzot, var pārdomāt savu izvēli – vai nu gūt pārliecību un doties
mācīties par šīs nozares speciālistu,
vai, gluži pretēji, atteikties no jau
sen izvēlētā un dot priekšroku kam
citam,» tā vadītājs.

antus, kā arī uzņēmējiem ieteikt
to darīt. Vēl viens stratēģisks uzdevums šī pasākuma gaitā – rosināt
darba devējus domāt par kadru
politiku ilgstošā laika posmā, nevis
pēc principa: pieņem darbiniekus
uz minimāliem finansiāliem nosacījumiem, trīs mēnešu pārbaudes
laiku un pēc tam atlaiž. «Vajadzētu
rūpēties par darbiniekiem, viņus
izglītot, uzlabot darba apstākļus,
jo cilvēks, kurš būs apmierināts
ar darba nosacījumiem, būs daudz
produktīvāks darbinieks. Mēs
vēlētos, lai uzņēmēji ar darbinieku
strādātu kā ar personību, rūpējoties par viņa iespējamo izaugsmi un
palikšanu uzņēmumā, lai viņš dotu
ieguldījumu ilgākā laika periodā,»
stāsta vadītājs.
«Protams, mēs nevaram jaunietim teikt: nē, nē, tu tajā profesijā nemācies, jo tur jau ir daudz
speciālistu. Mūsu uzdevums ir
parādīt tendences, kādas profesijas
vajadzīgas šobrīd, kādas pēc dažiem
gadiem, un tad viņš pats var izvēlēties, kas viņam ir visatbilstošākais.
Lai jaunieši tās varētu samērot
ar savām iespējām, raksturu, talantiem. Zinām, ka būs vajadzīgi
speciālisti tehniskajās zinātnēs un
informāciju tehnoloģijā. Tāpat mēs
nevaram jauniešus iegrožot, sakot,
ka Jelgavai vajadzīgas tikai kādas
noteiktas profesijas pārstāvji. Mūsu
uzdevums ir sniegt informāciju, lai
cilvēkam pastāv izvēles iespējas,»
skaidro vadītājs.

Nodarbinātība
vasaras brīvlaikā

Celtniecības vilciens
bez izglītības aizbraucis

Pasākuma mērķi

Vēl viens no Karjeras nedēļas
mērķiem un reizē arī uzdevumiem
ir informēt jauniešus par nodarbinātības iespējām vasaras brīvlaikā,
kas interesē ne tikai skolēnus, bet
arī viņu vecākus. «Mūsu mērķis ir
ne tikai piedāvāt iespējas, ko mēs
un darba devēji varam sniegt, bet
rosināt arī skolēnus meklēt vari-

«Jelgavā joprojām trūkst speciālistu, kas darbotos metālapstrādes
uzņēmumos, jo šajā jomā mums ir
ļoti daudz uzņēmumu ar lieliem
darba apjomiem. Tāpat trūkst
darbinieku tirdzniecībā, bet veikali
veras arvien jauni, ārsti, skolotāji, it
sevišķi angļu valodas skolotāji. Vēl
otra lieta – vienā nozarē pieprasī-

 Daiga Laukšteina

jums pēc speciālistiem samazinās,
taču šiem cilvēkiem tiek dota iespēja pārkvalificēties. Tā, piemēram,
celtniecībā strādājošie cilvēki tagad
aizpilda cietumu uzraugu vietas,
kur ilgstoši trūka darbinieku,»
piebilst vadītājs.
Viņš arī min, ka celtniecībā
pašlaik apjomi samazinās, līdz ar
to cilvēkiem nav darba. «Bet te
gan jāmin fakts, ka sava amata
profesionāļi ir tikai ļoti neliela daļa,
visi pārējie ir tie, kas iesaistījušies
pieprasījuma pēc un darbojušies,
pelnot lielu naudu, apmēram trīs
gadus. Taču šobrīd situācija ir radikāli mainījusies – mazie uzņēmumi,
kas strādājuši individuāli māju
celtniecībā, tagad ir ievērojami piebremzēti un pat apstājušies, līdz ar
to šie cilvēki meklē darbu oficiālās
firmās, bet tur viņiem prasa, pirmkārt, atbilstošu izglītības dokumentu, otrkārt, legāla darba pieredzi,
treškārt, darba disciplīnu un darba
prasmes. Taču lielākā daļa neatbilst
nevienam no šiem nosacījumiem.
Tāpēc tiem jauniešiem, kas tagad

Skolām savs karjeras konsultants

Izvēle jāizdara pašam

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Saņemt pamatinformāciju par to, kas ir karjera,
kā to veidot un kādu izglītības iestādi turpmāk
izvēlēties, var ne tikai
Karjeras pakalpojumu
kabinetā. Izrādās, tas
iespējams arī skolā pie
karjeras izglītības koordinatora, kurš tagad ir
gandrīz katrā Jelgavas
mācību iestādē.
Jelgavas 1. ģimnāzijas direktores
vietniece izglītības jomā Maija
Actiņa par karjeras multiplikatoru
programmā «Karjeras izglītības
programmas nodrošinājums izglītības sistēmā» izmācījusies jau 2006.
gadā kopā ar vēl 40 skolotājiem
no visas Latvijas. Pēc tam kopā ar
kolēģi no Jelgavas 4. vidusskolas
Sanitu Baltiņu par karjeras izglītības jautājumiem apmācījušas arī
pārējās Jelgavas skolotājas, lai šāds
speciālists būtu katrā mācību ie
stādē, jauniešiem palīdzot svarīgos
karjeras jautājumos.
M.Actiņa skolā ir tas cilvēks,

k a s
sniedz
pirmo
informāciju
par to,
kas tad
karjera
i r, l a i
skolēns
saprastu būtību. Jāteic gan, ka šī speciālista
pienākums nav konsultēt katru
skolēnu individuāli un noteikt
viņa intereses un vēlmes, bet
gan sadarboties ar klašu audzinātājiem un priekšmetu
skolotājiem, lai karjeras izvēle
būtu sasaistē ar visu mācību
procesu. Tas ir skolas cilvēks,
kas koordinē sadarbību ar ie
stādēm ārpusē, piemēram, organizē augstskolu vizītes skolā,
Karjeras pakalpojumu kabineta
apmeklējumus vai konkursus
saistībā ar profesijas izvēli.
«Galvenokārt sniedzu atbalstu
klašu audzinātājiem karjeras
izglītības darba jautājumos. Piemēram, šobrīd projekta gaitā

sagatavoti materiāli, pēc kuriem
nodarbībās skolotāji var stāstīt
skolēniem par karjeras plānošanu, profesiju daudzveidību
atkarībā no bērnu vecuma,» tā
M.Actiņa.
Jautājot, cik nepieciešams šāds
karjeras koordinators ir skolā,
viņa spriež, ka tas noteikti atvieglo klases audzinātāju darbu.
Viņiem ir pietiekami daudz citu
pienākumu, kas jāizpilda saistībā
ar audzināmo klasi. «Protams,
skolotājs ļoti labi pazīst skolēnu
un var palīdzēt kaut ko izvēlēties, bet, no karjeras izglītības
viedokļa raugoties, viņš nedrīkst
pateikt, ka šis skolēns varētu būt
ļoti labs ārsts vai aktieris. Bērns
to var pieņemt – skolotājs taču tā
teica! Bet vēlāk vilties savā izvēlē,
jo tā nebūs viņa,» stāsta karjeras
koordinatore.
Skolēni pie speciālistes var
interesēties arī par konkrētām
skolām, kur izglītību turpināt,
tāpēc bibliotēkā pat izveidots
atsevišķs stūrītis, kurā pieejama
informācija par universitātēm,
profesionālajām skolām un citām
mācību iestādēm.

Ja domājat, ka, reizi apmeklējot Karjeras pakalpojumu kabinetu, kāds
no speciālistiem jums
pateiks: tu būsi medmāsa, pārdevējs vai frizieris,
rūgti maldāties. Izrādās,
ka tur var noskaidrot,
kas tevi interesē un uz ko
būtu vērts tiekties, taču
izvēle par nākamo profesiju jāizdara pašam.
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Karjeras pakalpojumu kabineta vadošā konsultante Helga
Kanča stāsta, ka šajā kabinetā
skolēni var noskaidrot piemērotību
un atbilstību izvēlētai profesijai,
noskaidrot to jomu, kurai viņš
būtu vispiemērotākais un uz kuru
vajadzētu virzīties. Un tas noteikti
jādara vairākas reizes, lai, piemēram, beidzot 12. klasi, jaunietis jau
zinātu, ko tad viņš īsti vēlas. Lai
nebūtu tā, ka eksāmeni nokārtoti,
atestāts saņemts, bet nezina, kur
doties tālāk.
«Mēs piedāvājam jauniešiem ie-

vēlētos iet šādu ceļu, droši varam
teikt, lai nedara to. Lielā naudas
pelnīšana ir beigusies. Tie laiki, kad
varēja strādāt bez profesionālas
izglītības un pelnīt lielu naudu, ir
pagājuši,» spriež M.Narvils.

Jāmācās mūža garumā

Vēl viena lieta – jaunieši pārāk
agri sāk strādāt, dažkārt jau pēdējās klasēs, līdz ar to cieš viņu
zināšanu kvalitāte. «No vienas
puses, ir apsveicami, ka jaunietis
mācās būt patstāvīgs, iegūst savus
līdzekļus un var apmierināt vēlmes,
bet, no otras puses, viņš sabojā
savas sekmes, un tas viņam var
būt liktenīgi nākotnē, kad pietrūks
attiecīgas balles, lai apgūtu kāroto
profesiju. Tad rodas situācija, ka
viņi nāk uz NVA un vēlas pārkvalificēties. Tā jau ir valsts nodokļu
maksātāju naudas izšķērdēšana, jo
jaunietis iepriekš varēja mācīties,
iegūt specialitāti un strādāt šajā
amatā, nekļūstot par bezdarbnieku savu slikto atzīmju dēļ,» stāsta
vadītājs. Viņš arī teic, ka par šiem

pazīties ar 60 profesiju aprakstiem, profesija,» stāsta karjeras konsulkas sniedz nelielu ieskatu par katra tante Marika Matvejeva.
speciālista darbu un tā specifiku. ApJaunieši šos testus var izpildīt arī
rakstos skolēni var iepazīties, kādām internetā mājas lapā www.nva.lv
īpašībām viņam jāpiemīt, lai darītu sadaļā «Karjeras pakalpojumi».
šādu darbu, kā arī rast atbildi uz
Speciālistes atzīst, ka pie viņiem ir
vienu no mūsdienu populārākajiem pieejama arī informācija par darba
jautājumiem – cik šim speciālistam tirgu un populārākajām profesijām
maksā,» tā H.Kanča.
priekšdienās. «Diemžēl šīs progIzrādās, ka nevar uz testu atnākt nozes ir pāris gadu uz priekšu un
6. klasē, uzzināt, kurā jomā varētu var nepiepildīties, tāpēc jauniešos
sevi realizēt, un doties tajā virzienā. jārada pārliecība izvēlēties to proDažādi izvēles testi jāpilda vairāku fesiju, kas viņam patīk un interesē,
gadu garumā, lai uzzinātu, vai nevis to, kas būs populāra. Aizpildot
domas nav mainījušās. «Testi ir testus, galvenā doma ir saprast, ko
dažādi, pirmajos bērns uzzinās, kurā gribu, ko varu un ko vajag,» stāsta
no piecām jomām var sevi realizēt M.Matvejeva.
– darbā ar cilvēkiem,
mākslā, dabā, darbā
ar zīmēm, tehniku.
Bet 8., 9. klasē jau
tiek pētītas skolēnu
intereses, piemēram,
tirdzniecība, kas ir
ļoti liela sfēra, un nav
zināms, vai es būšu
veikala vadītājs vai
pārdevējs. Bet vidusskolā tests jau ieliek
cilvēku rāmjos un ir Arī valsts domā par jauniešu karjeru, skolās izvienosakāma konkrēta tojot informāciju par dažādām profesijām.

jautājumiem tiks runāts ne tikai
Karjeras nedēļā, bet arī turpmāk,
viesojoties skolās, lai mudinātu
jauniešus tomēr neskriet tik ātri
darba tirgū un vēlāk ļoti agri no tā
izkrist. «Zināms, ka naudas garša
vilina ikvienu, bet tas ir tas, ko mēs
redzam šobrīd. Visiem vajadzētu
paskatīties nedaudz tālāk par savu
degungalu, nākotnē. Jo konkurētspēja nākotnē tomēr būs saistīta ar
profesionāli kvalificētu darbaspēku.
Cilvēkam ir jābūt pamatiem, uz kuriem viņš var būvēt savu tālāko ceļu
un kāpšanu pa karjeras kāpnēm.
Tāpēc ļoti atbalstāma ir mūžizglītība, kurā cilvēks var iemācīties tās
prasmes, kas viņam nav izkoptas,
– jāmācās ir visas dzīves garumā.
Ja cilvēks to nedara, viņš atpaliek
un tādējādi sevi izstumj no darba
tirgus,» tā M.Narvils.

Labākais var būt jebkurā
jomā, ne tikai biznesā

Karjeras nedēļas laikā galvenā
uzmanība tiek vērsta uz 5., 6., 8.,
9. klašu skolēniem un nedaudz

arī vidusskolēniem. Pasākumi
attiecas uz tiem, kuriem «izvēles
kuģis» vēl nav aizgājis, bet jaunieši tuvojas krastam un izvēlei,
lai kāptu uz tā – 8. un 9. klašu
skolēniem, kuriem jāizvēlas – doties uz vidusskolu vai arodskolu.
«Mēs viņus vēlētos vairāk virzīt
uz vidējo profesionālo izglītību. Bet te nu būtu jāmaina arī
skolotāju ieskati, kas skolēniem
iestāstījuši: nemācies, nemācies,
aiziesi uz profeni! – it kā tas
būtu kaut kas slikts. Tas rada
šo jauniešu virzību tikai uz to
augstāko, bet – vai vienmēr tas ir
nepieciešams? Un noteikti ir skolēni, kas, iegūstot arodizglītību,
būs augstas klases profesionāļi
savā jomā. Būtiski ir pateikt: ja
izvēlies profesiju, centies tajā būt
labākais, ja esi šoferis, esi pats
labākais, ja esi sētnieks, esi pats
labākais! Galvenais – būt savā
vietā. Tas nozīmē, ka labākais
var būt jebkurā jomā, vajadzīga
tikai vēlēšanās un centība,»
spriež vadītājs.

Pārbaudīt
sevi praktiski
 Ritma Gaidamoviča

Tie 8. un 9. klašu skolēni, kas apsver iespēju
mācīties vidējās profesionālajās iestādēs,
27. februārī pulksten
14 aicināti uz Karjeras nedēļas pasākumu
«Karjeras diena», kurā
viņiem tiks dota iespēja praktiski iemēģināt
friziera, pavāra, ugunsdzēsēja, dizainera un
citas profesijas.
Pasākuma organizatori, Jelgavas vidusskolēni, kas noklausījušies īpašu apmācības kursu
«Jaunie līderi», kura mērķis bija
palīdzēt jauniešiem apzināties savas līdera prasmes un pilnveidot
tās, atsaucoties uz gūtajām zināšanām organizē Karjeras dienu 8.
un 9. klašu skolēniem. Viņi aicina
piedalīties skolu komandas sešu
cilvēku sastāvā – trīs meitenes
un trīs zēni. Šiem skolēniem būs

jāveic dažādi praktiski uzdevumi
saistībā ar kādu no piedāvātajām
profesijām, piemēram, frizieris,
pavārs, dizainers, metāla apstrādātājs, ķīmiķis, būvdarbu,
tūrisma sfēras speciālists, florists,
ugunsdzēsējs un datorspeciālists,
kā arī jāparāda savas teorētiskās
zināšanas. Piemēram, jaunieši,
tiekoties ar ugunsdzēsēju, pārbaudīs savas spējas, uz laiku
velkot ugunsdzēsēja tērpu, pie
pavāra mēģinās gatavot ēdienu,
pie friziera – parūkai uztīt ruļļus,
tādējādi krājot punktus komandai. Skolēniem būs jāveic ne tikai
praktiski uzdevumi, bet arī jāatbild uz ekspertu jautājumiem par
viņa darbu, piemēram, pavārs var
pajautāt, kāda sastāvdaļa ir noteicošā, lai pagatavotu lazanju.
Tāpat jauniešiem šī būs iespēja
diskusijas laikā dažādu profesiju
pārstāvjiem uzdot jautājumus,
lai par tām uzzinātu ko vairāk.
Labākā skolas komanda, kura
būs savākusi visvairāk punktu,
tiks apbalvota.

nām skolēnus, uzņēmējiem varētu
piešķirt kādu nodokļu atlaidi. Jebkurā gadījumā tā ir mūsu atbildība.
Jūs taču zināt, kādi ir bērni! Veikals
ir noslēgta teritorija, bet mums
– hektāru platības. Nedod Dievs,
ka kāds ieies mežā. Tāpēc būtu normāli, ja noteikumos tiktu atrunāts
kāds labums uzņēmējiem. Tas no
valsts puses būtu labs pavērsiens
un manāma ieinteresētība skolēnu
nodarbinātībā. Teikšu godīgi, ņemt
darbā skolēnus ir papildu kreņķis.
Andris Upenieks (A.U.): Pie
mums vasarā nav daudz strādājošu
bērnu – līdz pieciem, jo neesam
liels uzņēmums un darbošanās ir
arī ar bīstamām iekārtām. Tāpēc
nevaram atstāt pusaudžus bez
pieskatīšanas. Vairāk esam tendēti
piedāvāt atalgotas prakses vietas.
Mums gan kandidāti jāizvērtē, jo
nav tik daudz to darba vietu. Taču
labprāt skolēniem pastāstām par
darba specifiku.
Kā ieinteresēt skolas vecuma
bērnu kādā konkrētā nozarē,
lai viņš neapjuktu profesionālajā orientācijā un pieņemtu
pārdomātus lēmumus izglītības un karjeras jautājumos?
J.V.: Negribas jau ievilkt ar varu.
Nav vajadzīga tā pelēkā masa.
Atcerēsimies padomju laikus, kad
katru gadu Latvijā apmācīja ap
200 inženierus celtniekus. Tagad
šis skaitlis ir daudz reižu samazinājies. Sanāca tā, ka ļoti daudzās
lielās firmās strādā nesertificēts,
nekvalificēts darbaspēks.
U.A.: Var brīvi izvēlēties, ko mācīties – humanitāros vai eksaktos

tā arī darīs.
J.V.: Karjeras dienās varam
izstāstīt par konkrēto nozari, kāds
tajā ir darba režīms, ieguvumi.
Ja tā rezultātā izdodas jauniešus
ieinteresēt tik tālu, ka viņi vēlas
stažēties konkrētajā organizācijā,
tad tas ir tā vērts.
R.Ī.: «Maxima» jau ilgi ņem Amatu vidusskolas audzēkņus bezmaksas praksē. Pats interesantākais, ka
pie mums par pārdevējiem «biezā
slānī» nāk arī topošie frizieri. Jo,
lūk, viņiem izvēlētais arods nemaz
nepatīk. Patiesībā šie cilvēki nav
bijuši līdz galam informēti. Ja viņi
savlaicīgi būtu pielikti pie darba
katru dienu mazgāt matus, nemaz
neizvēlētos nepiemēroto profesiju.
Stāstīt? To mēs skaisti varam izdarīt. Bet droši varu teikt, ka jau
pirmajā darba nedēļā tas ikvienam
kļūtu skaidrs. Tam bērnam jāredz,
kas ceham ir «no otras puses», kā
karbonāde tiek līdz letei. Būšu
atsaucīga tiem, kuri patiesi vēlēsies
izzināt «Maximas» darba specifiku
vismaz nedēļas garumā. Varu palīdzēt tikai tad, ja redzu tam jēgu.
Bet neesmu ar mieru pamest visus
darbus, lai pa veikalu pavadītu «pils
apmeklētāju baru». Tam nedz laika
pietiek, nedz ir kāda jēga. Šim jautājumam jāpieiet nopietni.
A.U.: Piemēram, mūsu uzņēmumā nedēļa paiet, lai saprastu, kas
te vispār notiek. Manuprāt, skolās
vajadzētu iepazīstināt ar nozarēm.
Ja atradīsies kāds, kurš nopietni
grib pamēģināt, varam strādāt. Bet,
tā kā man tagad pieteicās vesela
ceturtā klase, neredzu neko vairāk

– pirms augstskolas.
U.A.: Arī es sāku darboties no
Lai skats no skolas sola
15 gadiem. Bet mēs runājam par
nākotnes karjerā nebūtu
skolām, apejot vienu būtisku lietu.
tik miglains, talkā nāk arī
Nevar aizmirst vecākus. Viņu loma
darba devēji. Interesanti
ir liela.
uzzināt viņu viedokli par
A.U.: Strādāju no 15 gadiem. Ne
karjeras nedēļas lietdefinansiālu apsvērumu dēļ, bet gan
rību un nepieciešamību
tāpēc, lai zinātu, kā tas ir. Pirmajā
tajā piedalīties, katram
vasaras brīvlaikā sapratu, ka nelūkojoties caur sava uzkad uz ceļa nestrādāšu. Patiesībā
ņēmuma nozares priz– tā katru vasaru sapratu, kur
mu.
es nestrādāšu. Neapjautu, ko īsti
gribu, un aizgāju studēt ekonomiDiskusijā piedalās Andris Upeku. Tagad gan būtu izvēlējies ko
nieks, SIA «Signum» klientu mecitu – būtu startējis projektētājos,
nedžeris (ceļu aprīkošana un merasētājos.
tālapstrāde, līdz 50 darbinieki),
J.V.: Bet tevi taču pareizajā gultJuris Veiss, SIA «Rimts» direktors
nē ievirzījuši vecāki, tu strādā tēva
(būvniecība, ap 100 darbinieki), Uluzņēmumā.
dis Ameriks, SIA «Laflora» valdes
U.A.: Tāda ir vecāku loma. Būpriekšsēdētājs (kūdras ieguves rūptībā es arī esmu aizgājis pa vecāku
niecība, vidēji 240 darbinieki) un
līniju.
Rudīte Īviņa, lielveikala «Maxima»
R.Ī.: Es arī.
Driksas ielā direktore (tirdzniecība,
Dažs jau pieminēja, taču
170 darbinieki).
pajautāšu visiem: vai jums
pašiem profesija sakrīt ar
Vai uzņēmējiem jāpalīdz
savulaik izvēlēto mācību progskolēniem gūt informāciju
rammu augstskolā?
par darba tirgu un karjeras
U.A.: 1982. gadā beidzu toreiiespējām?
zējās Latvijas Lauksaimniecības
Rudīte Īviņa (R.Ī.): Ja ir inteakadēmijas Hidromeliorācijas
rese, tad kāpēc ne? «Maxima» šim
fakultāti. Pēc tam pamatā strādāju
jautājumam pieiet ļoti nopietni.
meliorācijā. Ar privatizācijas proSākums parasti ir ļoti labs. Atnāk
cesiem nonācu kūdras nozarē, kas
jaunietis, kas gatavs darbam. Taču
ļoti tuva manai specialitātei. Kā jau
viņš vēl nezina lielveikala lielo slosacīju, gāju vecāku pēdās. Jau madzi. Tirdzniecības zālē pircēja acīm
ziņš ratiņos gulēju grāvmalā. Par
redzamais ir viens, bet sagatavot šo
sevi varu teikt, ka esmu izvēlējies
telpu darbam – pavisam kas cits.
pareizo virzienu.
Piemēram, vasarā atnāca pozitīvi
J.V.: Es arī – kā beidzu celtnienoskaņotas meitenes. Kad stāstīkus, tā visu mūžu būvniecībā noju, ka jāsastopas ar
strādāju. Bet mani kursa
klientu neapmieribiedri ir baņķieri, viena
nātību un visām nemeitene ir skolas direkgācijām jāstāv pāri,
tore, citi strādā kādos
viņas smaidīja. Bet
komunālajos dienestos.
fakts ir tāds, ka meiBet fakts, ja esi vismaz
tenes izturēja tieši
kādu augstāko izglītību
divas nedēļas. Viņas
ieguvis, iemācīties kaut
nebija gatavas, ka
ko papildus nav nemaz
citi var apsaukāt
tik grūti.
kaut vai cenu nesaR.Ī.: Latvijas Universiderības dēļ. Un meitātē absolvēju Finanšu un
tenēm bija skaidrs,
tirdzniecības fakultāti. Ja
ka tirdzniecībā vairs
daži uzauga grāvmalē, tad
nekad nestrādās.
es – veikalā. Mamma bija
J u r i s Ve i s s
veikala vadītāja. Iet vecā(J.V.): Manuprāt,
ku pēdās noteikti nav tas
skolēnus noteikti
sliktākais variants. Daudz
vajag iepazīstināt ar
nelāgāk, ja jaunietis par
dažādām nozarēm. Diskusijas dalībnieki (no labās: Rudīte Īviņa, Juris Veiss, Uldis Ameriks, Andris Upenieks) ir nākotnes profesiju ir neStrādāju būvniecībā vienisprātis: kamēr valsts atjēdzas, ka ir kādu speciālistu pārprodukcija, paiet vairāki gadi. ziņā, tikai skaidri nojauš,
un gribu teikt, ka
kādas markas džinsus
ne no visiem iznāk celtnieki. Šī priekšmetus. Līdz ar to mums ir par ekskursiju.
vēlas. Otrkārt, nevienam nenāktu
nozare ir kā mašīna. Tai cauri pārprodukcija ar dažādiem PR speU.A.: Reiz bija humors. Atbrauca par ļaunu sākt no zemākā pakāizfiltrējas 100 cilvēki, bet aizķeras ciālistiem, juristiem, bet ļoti trūkst piektklasnieki, un skolotāja patei- piena. Pati vispirms biju jaunākā
četri pieci. Tomēr, kad kāds izvēlas darbinieku ar tehnisko izglītību. ca: «Ja jūs slikti mācīsieties, būs pārdevēja mācekle. Ko es darīju?
būvniecību, viņš ceļ baznīcu, kul- Domāju, ka karjeras dienas būtu jānāk uz purvu klučus krāmēt, jo 45 minūtes no rītiem katram kirzas
tūras namu vai ko citu un redz, ka jāorganizē tā, lai prestižs celtos nekam citam nebūsiet derīgi!» Bet zābakam slaucīju putekļus. Tagad,
aiz rutīnas slēpjas gandarījums par arī celtniekiem, inženieriem un es tādu «reklāmu» saprotu. Pat ja liek skolēnam putekļus slaucīt,
galarezultātu.
tamlīdzīgiem arodiem. Lai bērns bērnu žurnāli veido priekšstatu, viņš apvainojas. Sak, es taču te
Uldis Ameriks (U.A.): Pie ar dotībām matemātikā izvēlētos ka izaugsme notiek bez lielas nenācu par apkopēju!
mums ir dažādi darbi – ravēšana, pareizo ceļu. Līdz šim arī šie spējī- piepūles. Populāri modeļi, par tevi
A.U.: Vēl ir liela problēma, ka
kūdras klucīšu pārkraušana, kas gie jaunieši izvēlējās juristus, jo tā visu laiku runā, tu esi bagāts... daudzi nevar atļauties sekot sirdsir smags darbs, bet ir fiziski spēcīgi var vairāk nopelnīt. Bet, šķiet, šim Karjeras žurnālos netiek stāstīts balsij. Viņi izvēlas to augstskolu,
15, 16 un 17 gadus veci pusaudži, periodam palēnām tiekam pāri. par meistariem, kas no padomju kur tiek budžetā.
kuri to labprāt dara. Vasaras pe- Vēl gribu piebilst, ka, izvēloties laikiem saglabājuši tāda «nekāda»
U.A.: Kad nāk jauni cilvēki stāriodā pie mums vēršas pat ap 150 eksakto novirzienu, iemācās loģis- statusu. Bet ir taču lieliski kaut ties darbā, viņi apbrīnojami labi
bērni. Taču daži iztur tikai trīs die- ko domāšanu. Un ar tādu jau var vai tie paši konditorijas meistari. zina savas tiesības. Jautājumi nav
nas, jo nepatīk vai fiziski grūti. Un strādāt, piemēram, par menedžeri. Viens Mārtiņš Rītiņš izvirzījies vairs par darbu. Pirmais – vai man
neatkarīgi no tā, ko kurš izvēlēsies Karjeras nedēļas uzdevums ir likt priekšplānā, bet tādu, manuprāt, būs dienesta automašīna, kā būs ar
nākotnē, mazliet fiziska darba arī saprast, ka nopietni jāpadomā par ir daudz, taču par viņiem nerunā. virsstundām? Neviena vārda par
vajag, lai justu, ka nopelnītais lats ir nākotnes profesiju, nevis jāiet līdzi Domāju, lai karjeras nedēļa nebūtu pienākumiem. Bet esmu pamanījis,
«smagāks» nekā vecāku iedotais.
draugam.
tikai virspusējs pasākums, iesaista ka tieši tā cilvēki tiek orientēti.
J.V.: Vecāku iedotais lats ir ļoti
A.U.: Otrdien saņemsim iekārtu, arī darba devējus. Un ļoti labi, ka Visur skandē, lai apzinās savas tie«viegls»!
ar ko jāstrādā diviem cilvēkiem šodien šeit par to runājam.
sības, jo uzņēmēji taču ir asinssūcēji
U.A.: Ir viens brīdis, kad bērni – rasētājam un inženierim. Grūti
Kāds ir optimālais skolēna pēc definīcijas.
ļoti vēlas strādāt. Bet jau pēc laika gāja ar šo zinošo speciālistu mek- vecums, kad viņu iepazīstināt
A.U.: Plus vēl paprasa atalgojuvairs negrib. Var rasties problē- lējumiem. Paldies Dievam, viens ar profesionālās karjeras ie- mu – astronomisku summu. Kur tu
mas, ja viņi nav nodarbināti, kad pārnāca pie mums no cukurfab- spējām?
dzīvo, tad man jāprasa?!
to vēlējušies. Tāpēc es domāju, rikas, bet otrs pagaidām strādā
R.Ī.: 15 gadi. Spriežu pēc sevis.
R.Ī.: Ja mēģina uzdot jautājumu,
ka uzņēmējam jāskatās praktiski, darbu apvienošanas kārtībā. Nav Tādā vecumā pati sāku strādāt.
ko jūs protat, ziniet, ko atbild?
kādu darbu viņš var piedāvāt, vien- inženieru, nav tiltu būvnieku. Un
J.V.: Es sāku 12 gados. Bet ar
U.A., J.V.: Visu!
laicīgi modinot interesi konkrētajā varam jaunietim stāstīt par šīm bērniem jāstrādā devītajā klasē,
R.Ī.: Nē. Atbilde skan: «Bet kas
profesijā.
jomām, cik gribam, bet, ja viņš lai vidusskolā viņi tiktu ievadīti tad te daudz jāprot!? Jūs taču apMans viedoklis – ja reiz nodarbi- ieņēmis prātā mācīties ekonomiku, atbilstoši spējām. Otrs «grūdiens» mācāt!» To arī viņi zina.
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Pirmdiena, 25.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 490.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4713.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 261.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Laiks. Latvijas laiks».
12.45 «Ielas garumâ».
13.15 «Province».
13.45 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Ceïojums ar garðu».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Banka»; «Medîbas». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 490.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4714.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 262.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
22.00 «Oskars 2008». Amerikas
Kinoakadçmijas balvu 80.
pasniegðanas ceremonija.
24.00 Nakts ziòas.
0.15 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
0.30 «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. 18.sçrija.
10.25 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls
seriâls. 6.sçrija Toms Krûzs un...
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 214.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. 1. un 2.brauciens
èetrinieku ekipâþâm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 18.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
Vada A.Rozîte un K.Zlidnis.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 113.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls
seriâls. 7.sçrija Valdzinoðâ Kamerona
Diaza ar savu sirdsâíîti.

tv programma
Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 14.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 85.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. 77.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
1.00 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 17.sçrija.
1.55 «Vasabi». Francijas un Japânas drâma.
3.45 «Stigma». ASV trilleris. 1999.g.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 51.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 72.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 6.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 73.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 139. un 140.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas». 17. un 18.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 8.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 33.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
7.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 37.sçrija.

16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 100.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 140.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 141. un 142.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 7.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2».
ASV asa siþeta seriâls. 19.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.25 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 8.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 33.sçrija.

TV5

20.05 «Jûras zîdîtâji».
Dokumentâls seriâls. 7. un 8.sçrija.
21.05 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 7.sçrija.
21.50 «Çnas zona». Jauns informatîvi
dokumentâls raidîjums par
skandalozâkajâm Latvijas
kriminâllietâm un to izmeklçðanu.
22.20 «Tavs auto».*
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 113.sçrija.
23.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 1.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
14.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vasaras nakts noslçpums». Melodrâma.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 6.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 95.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 71.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
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. 11.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (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. 10.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 26.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 491.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».

ASV seriâls. 4714.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 262.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 Latîòamerikas deju meistarsacîkstes
Dzintarjûra 2008.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Valodo novados».
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Rezgalîbas 3»; «Aste». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 491.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4715.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 263.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Vidusjûra». Itâlijas
traìikomçdija. 1991.g.
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*
0.15 «100 g kultûras».*

starojums». ASV drâma. 2004.g.
1.05 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 18.sçrija.
2.00 «Orfevras krastmala 36». Francijas
detektîvfilma. 2004.g.
4.10 «Korsikânis». Francijas detektîvkomçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 7.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). 74.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 141. un 142.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas». 19. un 20.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 7.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 9.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 34.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
8.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 38.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 101.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 141.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 143. un 144.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 11.sçrija.

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Medicîna un
mçs». Informatîvs raidîjums par
aktuâlo medicînas jomâ un sociâlajâ
aprûpç.*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 19.sçrija.
10.25 «Saldâkie mîlas pâri». Dokumentâls
seriâls. 8.(noslçguma) sçrija Dþesika
Pârkere ar savu otro pusîti.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 215.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. 3. un 4.brauciens
èetrinieku ekipâþâm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 19.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
Vada K.Virsnîte un K.Bûmeisters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 114.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 ULEB kausa izcîòa basketbolâ. BK
Ventspils – Lukoil Akademika.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 114.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ
programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 2.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 77.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «1000 jûdzes pçc mîlestîbas». Vâcijas
melodrâma. 2001.g. 1.sçrija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 7.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 96.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 72.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 15.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 86.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. 78.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 I.Lindstrçmas kolekcija. «Mâkoòi virs
Zomerholmas». Vâcijas melodrâma.
22.55 Kinogardçþiem. «Gaiðo atmiòu mûþîgais

Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris

18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 264.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».*

TV5
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.).
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 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.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. 12.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena, 27.februâris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 492.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4715.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 263.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «LTV portretu izlase». Diriìents K.Putniòð.*
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. 15.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 492.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4716.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 20.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 216.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 20.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 115.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
20.05 «Concorde – mîta piedzimðana».
Dokumentâla filma.
21.00 «Melnkoka tornis». Melodrâma.
22.25 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 115.sçrija.
23.40 «112 hronika».*

LNT
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Zvçrinâtâ». ASV trilleris. 1996.g.
0.45 «Remonta skola» (ar subt.).
Raidîjums. 30.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas seriâls. 9.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 34.sçrija.

1.00 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 78.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «1000 jûdzes pçc mîlestîbas». Vâcijas
melodrâma. 2001.g. 2.sçrija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 8.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 97.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 73.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 53.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 16.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 87.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. 79.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.

21.55 «Roma». Seriâls. 7.sçrija.
23.00 «Klauns». Vâcijas trilleris. 2005.g.
1.00 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 19.sçrija.
1.55 «Nakts kareivis». ASV un Francijas asa
siþeta filma. 1991.g.
4.00 «Tomasa Krauna afçra». ASV dçku filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 74.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
ASV un Meksikas seriâls. 8.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 75.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 143. un 144.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas». 21. un 22.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 11.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 10.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 35.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
9.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 39.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 102.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 142.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 145. un 146.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Nozieguma skelets». Seriâls. 18.sçrija.
23.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
24.00 «Remonta skola» (ar subt.).

7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
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 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 12.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 28.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 493.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4716.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 264.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem.
«Mâkslinieks J.Pauïuks».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 493.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4717.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 265.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 21.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 217.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 21.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs». Vada Ella un Valters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 116.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».

tv programma
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19.40 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
20.05 «Kuba – Âfrikas odiseja». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g. 2.daïa.
21.10 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija.
22.45 «Uz meþa takas».
23.15 «Zootrops».
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 116.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 4.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 79.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Dzîve tik tâlu no mâjâm». Melodrâma.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 9.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 «Reba». Seriâls. 74.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 17.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 88.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. 80.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Smerð» (ar subt.). Krievijas kara drâma.
23.10 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
0.10 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 5. un 6.sçrija.
2.10 «Pandoras pulkstenis».
ASV asa siþeta filma. 1996.g.
4.35 «11:14». ASV un Kanâdas
kriminâlkomçdija. 2003.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 9.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). 76.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 145. un 146.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas». 23. un 24.sçrija.
12.45 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
10.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 40.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 103.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 143.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 147. un 148.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Maiami 5».
ASV detektîvseriâls. 21.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Ðakâlis». ASV asa siþeta filma. 1997.g.

0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.50 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.*
8.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs komandu apskats.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena 29.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 494.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4717.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 265.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. 11.sçrija.

13.45 «Kurp dodies?»
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. 17.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 494.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4718.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs». A.Volmârs apceïo Poliju.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 266.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Eirodziesma 2008». Pieslçgðanâs
olimpiskajam centram Ventspils.
21.15 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 7.sçrija.
22.05 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». ASV seriâls. 34.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 18.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis». Komçdijseriâls. 15.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Novâkt Kârteru». ASV gangsterfilma.
24.00 «Taisnâ tiesa». Lielbritânijas un Ungârijas
laikmeta drâma. 2006.g.
2.20 «Jûras specvienîba». Asa siþeta
piedzîvojumu filma.
4.30 «Sarkainais stûrîtis». ASV kriminâldrâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 76.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 10.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 77.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 147. un 148.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas». 25. un 26.sçrija.
12.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 21.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 12.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
11.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 41.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 104.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 144.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 149. un 150.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Kamçr tu gulçji». Romantiska komçdija.
23.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.40 «Lîdz ausîm iemîlçjies».
ASV romantiska komçdija.
3.10 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 12.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs komandu
apskats.*
8.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*

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. 22.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 218.sçrija.
14.00 NBA zvaigþòu spçle.
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 22.sçrija.
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Tomass.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 117.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung premjerlîgas zvaigþòu spçle.
Tieðraide.
22.00 «Zveja» (krievu val.).
22.30 «24 stundas 3». ASV seriâls. 7.sçrija.
23.15 NBA apskats.
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 117.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 80.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Dzîve tik tâlu no mâjâm».
Melodrâma 2.sçrija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 10.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 99.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 75.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 55.sçrija.

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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs komandu
apskats.*
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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs 1.dienas ziòas.
23.50 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 14.sçrija.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

13.55 «Sniega fani».
14.45 «Tusiòð ar Dereku». Seriâls 35.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 17.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Eirodziesma 2008». Nacionâlâs atlases
finâls. Tieðraide no Ventspils.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Eirodziesma 2008». Nacionâlâs atlases
finâls. Tieðraide no Ventspils.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Intermeco: mîlas stâsts». ASV drâma.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Gorbaèovs. Pçdçjais imperators».
Dokumentâla filma.
14.00 «Þurnâla Forbes pelnoðâko slavenîbu
simtnieks». Dokumentâla filma.
15.35 «Jefiòu slavas stunda». Dokumentâla filma.
16.00 «Tavs auto».
16.30 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 2.filma.
18.05 «Ârfikas fauna».
Dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.
19.05 «Kuba – Âfrikas odiseja».
Dokumentâla filma. 2.daïa.
20.05 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.35 «Strana.LV» (krievu val.).
21.05 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
21.55 «Divdesmit piektâ stunda». ASV drâma.
0.10 «Osama». Afganistânas, Nîderlandes,
Japânas, Îrijas un Irânas drâma.
1.35 «NBA apskats».*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 41.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
10.05 «Zvçru kari». Animâcijas filma.
11.30 «Amulets 7». ASV seriâls. 7.sçrija.
12.30 «Burve Ella». ASV pasaku komçdija.
14.25 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 77. un 78.sçrija.
15.25 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 31.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Astronauts-fermeris». Piedzîvojumu drâma.
23.15 «Vientuïâs sirdis». ASV kriminâldrâma.
1.15 «Klikt 5». Erotiska filma.
3.05 «Jûras vçsts». ASV drâma. 2001.g.
5.15 «Paklusç!» Francijas kriminâlkomçdija.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 33.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 11.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 17.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 25.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.35 «Spçlç kâ Maikls». ASV komçdija.
12.25 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 16.sçrija.
13.25 «Dejo ar zvaigzni 2».* Ðovs.
15.25 «Smieklîgâkie videokuriozi 17».
Humora raidîjums. 11.sçrija.
15.55 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs. 8.sçrija.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 3».
Seriâls. 1.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 7.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.45 «Lieliskais peïu detektîvs».
ASV animâcijas filma. 1986.g.

Sestdiena, 1.marts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Âtrâk, Minhauzen, âtrâk!»; «Lidojam!»
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 37. un 38.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Pa van Goga
pçdâm». Dokumentâla filma.
13.00 «Eirodziesma 2008».
Nacionâlâs atlases speciâlizlaidums.

22.10 «Aklais randiòð». Romantiska komçdija.
24.00 «Tâda ir dzîve». ASV komçdija. 1986.g.
1.50 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs». Seriâls. 11.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
8.25 «Karika un Vaïas neparastie

9
piedzîvojumi» (ar subt.). Krievijas
mâkslas filma. 2.sçrija.
9.45 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs 1.dienas ziòas.*
10.00 «Miesassargs» (ar subt.). Seriâls. 1.sçrija.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Lavîna».
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
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 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs
2.dienas ziòas.
22.10 «Maskavas kriminâizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1. un 2.sçrija.
24.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs
2.dienas ziòas.*
0.10 «Par to» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 2.marts
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums. 4. Gavçòa svçtdienas
dievkalpojums. Tieðraide no Sv.Jçkaba
katedrâles.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Eirodziesma 2008».
Nacionâlâs atlases finâls.
15.15 «Dabas grâmata». Piedzîvojumi Batantas
salâs Jaungvinejâ. Siltâs ziemas
brînumi. Zîmes, ko slçpj akmens.
15.45 «Juniors TV».

16.15 «Vertikâle».
16.45 Redzes atmiòa. «Dþona Doreda sala».
Dokumentâla filma.
17.30 «Valodo novados».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Akmeòu, Valguma,
Klîversalas ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 4.daïa Mantinieki.
47.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 O.Dreìei – 70. «Limuzîns Jâòu nakts krâsâ».
Rîgas kinostudijas komçdija.
22.55 «LTV portretu izlase». Aktrise O.Dreìe.
23.25 Nakts ziòas.
23.30 «Bredlija kundzes mistçrijas».
Lielbritânijas detektîvfilma. 3.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 Grupas Astro’n’out koncerts.
13.55 AXX Latvija 2006/2007.
Filmu konkurss-festivâls.*
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Dzîvnieku mîïotâji».
Dokumentâla filma. 13.sçrija.
17.00 «Âfrikas fauna». Dokumentâls seriâls.
3. un 4.sçrija.
18.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
ASK/Rîga – Þalgiris. Tieðraide.
20.00 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV un Kanâdas seriâls. 7.sçrija.
20.45 «Trakâkie mirkïi ar policiju».
Dokumentâla filma.
21.10 «Trakâkie mirkïi tiesas zâlç».
Dokumentâla filma.
21.30 «Trakâkie ballçtâji».
Dokumentâla filma.
22.00 «Krçjums... saldais».

22.30 NBA spçle. Dalasas Mavericks
– Losandþelosas Lakers. Tieðraide.
1.00 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
7.40 «Dubultremonts».*
Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 42.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 6.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.35 «Kailais ierocis». ASV parodiju komçdija.

12.25 «Meklçjot Nekurzemi». ASV un
Lielbritânijas laikmeta drâma. 2004.g.
14.25 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 79. un 80.sçrija.
15.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
16.10 «Vçtrasputni». ASV, Lielbritânijas un
Francijas ìimenes piedzîvojumu filma.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 32.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
19.57 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
20.40 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.20 «3000 jûdzes lîdz Greislendai».
ASV asa siþeta filma.
1.40 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
2.40 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
3.40 «Holivudas zîmç». ASV, Vâcijas un
Nîderlandes kriminâlkomçdija. 2001.g.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 52.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 12.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 18.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 26.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
10.55 «Beisbola laukums 2».
ASV piedzîvojumu filma.
12.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.10 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spēle
14.05 «Slepkavîba Holivudâ». ASV
kriminâlkomçdija.
16.05 «Detektîvs Spensers». Seriâls. 11.sçrija.
17.05 «Mans necilais vecpuisis 3».
ASV seriâls. 2.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs». Raidîjums.
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.30 «Spiegu spçle».
ASV un Lielbritânijas drâma.
0.45 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers». Seriâls. 11.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 5.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
8.20 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs
2.dienas ziòas.*
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 1.sçrija.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
Vada M.Silova.
12.30 «Lavîna».
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 «Medline info» (krievu val.).
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora 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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs
3.dienas ziòas.
22.10 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3. un 4.sçrija.
22.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs
3.dienas ziòas.*
0.10 «Par to» (ar subt.).
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma
sējiem, t.sk. uz pašvaldībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošiem
transporta līdzekļiem.

Saistošie noteikumi Nr. 184
Apstiprināti ar Jelgavas domes 28.12.2007. lēmumu Nr.17/4
Stājies spēkā 13. februārī 2008. gadā

PAR REKLĀMAS NESĒJU, REKLĀMU, IZKĀRTŅU
UN CITU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS JELGAVĀ

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
I Lietoto terminu skaidrojums
1.REKLĀMAS NESĒJS – objekts, uz kura izvieto reklāmu, izkārtni vai citu
informatīvu materiālu.
2.REKLĀMAS NESĒJSTENDS – tikai reklāmas izvietošanai paredzēts brīvi
stāvošs reklāmas nesējs.
3.IZKĀRTNE – vizuāla informācija par veikala, uzņēmuma vai cita attiecīga objekta nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un
darba laiku.
4.INFORMATĪVS MATERIĀLS – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi,
paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, drukāti plakāti, afišas, kurus izvieto
tiem speciāli paredzētās vietās.
II Vispārējie noteikumi
5.Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmas nesēju, reklāmas
nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Jelgavā un reklāmas projektu izskatīšanas, saskaņošanas
un demontāžas kārtību. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām.
6.Izvietojot reklāmas nesējstendus, reklāmas, izkārtnes un citus informatīvos materiālus jāievēro šie Noteikumi, Ministru kabineta 07.06.2005.
noteikumi Nr.402 «Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas
objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana», Valsts valodas likums,
Reklāmas likums un likums «Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību
vēlēšanām» kā arī citi normatīvie akti.
7.Par reklāmas satura atbilstību likumu prasībām atbild reklāmas nesēja
īpašnieks.
8.Reklāmas nesējstendi, reklāmas, izkārtnes un informatīvie materiāli to
īpašniekiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.
9. Informatīvos materiālus drīkst izvietot tikai uz reklāmas nesējiem.
Informatīvā materiāla izvietošana saskaņojama ar reklāmas nesēja
īpašnieku.
10. Mainot reklāmu, izkārtni vai reklāmas nesējstendu nepieciešama
atkārtota saskaņošana Būvvaldē.
11.Jelgavas pilsētas teritorijā reklāmas nesējstenda izvietošana notiek
saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.
12.Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus nedrīkst izvietot tuvāk par 50m no
valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību (kurās vairāk kā 50%
kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai) ēkām, kā arī izvietot
tos autobusu pieturu vietās un uz pašvaldībai piederošiem reklāmas neJelgavas p/ie «Ģ.Eliasa Jelgavas VM muzejs»
saņemtie un izlietotie ziedojumi 2007. gadā

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2007.
Saņemtie ziedojumi
SIA «RIMTS», muzeja darbības nodrošināšanai
Jānis Kuļikovskis, ziedojums skulptūru izgatavošanai
muzeja fasādei
Kopā
Izlietoti ziedojumi
Biroja tehnikas, datortehnikas iegāde muzeja
darbības nodrošināšanai
Kopā
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2008.

Vajadzīgi

celtnieki darbam uz jumta.
Tālrunis 27149570.

IV Reklāmas nesējstenda projekta izskatīšanas, saskaņošanas un izvietošanas kārtība
15.Persona, kas pilsētas teritorijā vēlas izvietot reklāmas nesējstendu, Jelgavas pašvaldībā iesniedz iesniegumu plānošanas uzdevuma saņemšanai,
pievienojot:
15.1.situācijas plānu (M 1:500), norādot reklāmas nesējstenda paredzamo
atrašanās vietu pilsētā, adresi;
15.2.reklāmas nesējstenda vizuālo skici;
15.3.informāciju par pielietojamiem materiāliem, nepieciešamo inženieraprīkojumu.
16. Divu nedēļu laikā Būvvalde sagatavo un izsniedz plānošanas uzdevumu
reklāmas nesējstenda projektēšanai.
17.Jautājumus par reklāmas nesējstendu izvietošanu nozīmīgās pilsētvides
teritorijās Būvvalde iesniedz izskatīšanai Estētikas komisijā.
18.Reklāmas nesējstenda projektu Būvvalde izskata divu nedēļu laikā.
19.Saņemot plānošanas uzdevumu jāizstrādā reklāmas nesējstenda un
reklāmas projekts, kas divos eksemplāros iesniedzams Būvvaldē saskaņošanai.
20. Reklāmas nesējstenda projekta sastāvs:
20.1.projekta titullapa, kurā minēta:
20.1.1. informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;
20.1.2. reklāmas nesējstenda izvietošanas adrese;
SIA «Jelgavas boulings» piedāvā darbu pavāram restorānā «Crash».
Tālrunis 63010002; 27180107. CV sūtīt: administracija@crash.lv līdz 07.03.2008.

Ls 848,20
Ls
1000,00
100,00
100,00
Ls
1000,00
1000,00
Ls 948,20

Pārdod

vienistabas dzīvokli centrā,
3/5, balkons, visas
labierīcības, Ls 33 000.
Tālrunis 29147564; 26433736.

III Izkārtnes un reklāmas projekta izskatīšanas, saskaņošanas un izvietošanas kārtība
13.Persona, kas vēlas izvietot izkārtni vai reklāmu uz reklāmas nesēja
Jelgavas pašvaldībā 2 (divos) eksemplāros iesniedz izkārtnes vai reklāmas
projektu.
14. Izkārtnes vai reklāmas projekta sastāvs:
14.1.projekta titullapa, kurā minēts sekojošais:
14.1.1.informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;
14.1.2.reklāmas vai izkārtnes izvietošanas adrese;
14.1.3.izkārtnes vai reklāmas projekta autora vārds, uzvārds un paraksts.
14.2.grafiskā daļa, kuras sastāvā ir:
14.2.1.situācijas plāns (M 1:500), norādot reklāmas nesēja atrašanās vietu
pilsētā un reklāmas nesēja īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotās personas
rakstiska piekrišana;
14.2.2.krāsains izkārtnes, reklāmas vizuāls priekšlikums, norādot krāsu
toņus, izmērus, izkārtnes kvadratūru, mērogu;
14.2.3.izkārtnes vai reklāmas novietojumu uz reklāmas nesēja, (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums), norādot izkārtnes apakšējās malas attālumu līdz ietves/zemes līmenim un ārējās malas attālumu līdz brauktuvei;
14.2.4.izkārtnes, reklāmas raksturīgie sānskati, telpiskiem objektiem arī
virsskati;
14.2.5.izkārtnes stiprinājuma konstruktīvais risinājums pie reklāmas nesēja,
ko parakstījis atbildīgais projektētājs ar tam pievienotu sertifikāta kopiju;
14.2.6. izkārtnes vai reklāmas veida un izgatavošanas materiālu apraksts
un raksturojums;
14.2.7. ja izkārtni vai reklāmu paredzēts pieslēgt elektropiegādes tīkliem
vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad projektā jāietver pieslēguma
risinājums un saskaņojums ar Dienvidu elektriskiem tīkliem (DET).

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris

20.1.3. reklāmas nesējstenda projekta autora vārds, uzvārds, paraksts;
20.2. projekta grafiskā daļa, kuras sastāvā ir:
20.2.1. situācijas plāns ar piesaistēm (uz topogrāfiskā plāna materiāla
M 1:500) ar plānošanas uzdevumā norādītajiem saskaņojumiem, zemes
īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana;
20.2.2. apskatāmās teritorijas labiekārtojuma risinājumi;
20.2.3. reklāmas nesējstenda plāni, fasādes, raksturīgie griezumi un konstruktīvais risinājums (mezgli, pamatu risinājums ar atbildīgā projektētāja
parakstu un pievienotu sertifikāta kopiju), nepieciešamais inženiertehniskais nodrošinājums;
20.2.4. uz reklāmas nesējstenda izvietojamā krāsaina reklāmas priekšlikuma skice, norādot krāsu toņus, izmērus, izkārtnes kvadratūru un
mērogu;
20.2.5. paskaidrojuma raksts, izkārtnes, reklāmas veida un izgatavošanas
materiālu apraksts un raksturojums.
21. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas nesējstenda izvietošanu
vienā un tajā pašā publiskā vietā uz pašvaldībai piederošas zemes, tad
tiesības izvietot reklāmas nesējstendu izšķir konkursa kārtībā.
22. Atļauja izvietot reklāmas nesējstendu derīga 3 gadus no saskaņošanas
dienas.
23. Ja reklāmas nesējstenda īpašnieks vēlas pagarināt reklāmas nesējstenda izvietošanas atļaujas termiņu, tad Jelgavas pašvaldībā iesniedzams
iesniegums ar zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstisku piekrišanu.
Būvvalde atļauju var pagarināt līdz 3 gadiem.
V Maksāšanas kārtība
24. Lai iegūtu tiesības izvietot reklāmu, saņemot pašvaldības saskaņojumu,
jāuzrāda kvīts par pašvaldības nodevas nomaksu.
25. Pēc kvīts, par pašvaldības nodevas nomaksu uzrādīšanas, tiek izsniegta
stingrās uzskaites hologramma, kas kā apliecinājums par atbilstību šiem
noteikumiem, uzlīmējama uz reklāmas.
26. Ja noteiktajā termiņā maksājums nav veikts, tad īpašnieka pienākums ir:
26.1. noņemt reklāmu no reklāmas nesēja objekta;
26.2. demontēt reklāmas nesējstendu.
27. Ja reklāmas noņemšana vai reklāmas nesējstenda demontāža netiek
veikta labprātīgi, tad pašvaldība to veic piespiedu kārtā, izdevumus piedzenot no īpašnieka.
VI NODAĻA Kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu
28. Par reklāmas nesējstenda nelikumīgu izvietošanu atbildīgs zemes
īpašnieks.
29. Par reklāmas nelikumīgu izvietošanu atbildīgs reklāmas nesēja īpašnieks.
30. Par noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu administratīvo protokolu
ir tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas:
30.1. Jelgavas domes deputāti;
30.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors;
30.3. Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
30.4. Jelgavas pašvaldības policijas darbinieki;
30.5. Jelgavas pašvaldības Būvvaldes galvenais mākslinieks;
30.6. Jelgavas pašvaldības Būvvaldes galvenais arhitekts.
31. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu:
31.1. fiziskām personām līdz Ls 250;
31.2. juridiskām personām līdz Ls1000.
32.Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Jelgavas domes
Administratīvajā komisijā.
Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris

Jelgavas BJC «JUNDA» jauniešu foto studijas
izsludinātā atklātā konkursa nolikums.
1. Mērķis
Jelgavas tēla popularizēšana, mudinot fotoamatierus fotografēt Jelgavas
kultūrvēsturiskos objektus netradicionāli un labākos darbus parādot fotoizstādē «Dārgumus meklējot».
2. Organizatori
BJC JUNDA jauniešu fotostudijas izveidota orgkomiteja sadarbībā ar
atbalstītājiem – Jelgavas pilsētas un rajona Tūrisma informācijas centru, Zemgales tūrisma atbalsta biedrību, SIA «Ceļojumu un projektu
aģentūru Star Tours», SIA «NOA Tour», SIA «Auto Stars Tūre», aģentūru
«Kultūra».
3. Norises vieta un laiks
Darbu iesniegšana no 15. augusta līdz 15. septembrim.
Labāko – 40 darbu izstāde Jelgavas kultūras nama foajē no 2008. gada
21. septembra līdz 20. oktobrim.

Saistošie noteikumi Nr. 185
Apstiprināti ar Jelgavas domes 28.12.2007. lēmumu Nr.17/5
Stājies spēkā 13. februārī 2008. gadā

PAR JELGAVAS PAŠVALDĪBAS NODEVĀM

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12.panta pirmās
daļas 1.,2.,4., 5., 7., 9., 10. punktu
I Vispārējie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pašvaldības nodevu (turpmāk
tekstā – nodeva) objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu
maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām
piešķirti atvieglojumi.
2. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma
saņemšanas.
3. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu iesniedzami Jelgavas
pašvaldības informācijas aģentūrā.
4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Jelgavas pašvaldības pamatbudžetā
un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Jelgavas pašvaldības budžetu.
5. Jelgavas pašvaldības iestādes un aģentūras ir atbrīvotas no pašvaldības
nodevu nomaksas.
II Nodeva par Jelgavas pašvaldības simbolikas izmantošanu
6. Nodevas likme par Jelgavas pilsētas pašvaldības simbolikas – Jelgavas
pilsētas karoga un ģerboņa attēla izmantošanu komerciāliem mērķiem,
vienam produkcijas veidam gadā:
6.1. fiziskām personām Ls 50,6.2. juridiskajām personām Ls 150,7. Pašvaldības simbolikas izmantošana atļauta, tikai ar Jelgavas domes
Estētikas komisijas lēmumu.
III Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu
8. Nodevas likme par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā:
8.1. telpiskai reklāmai 15Ls/m²
8.2. izgaismotai telpiskai reklāmai 10 Ls/m²
9. Nodevu aprēķina proporcionāli par atlikušajiem kalendārā gada pilniem
mēnešiem un tālāk par katru nākamo kalendāro gadu.
10. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.
11. Ar pašvaldības nodevu neapliek juridisko personu izvietoto izkārtni, uz
kuras ir informācija par veikala, uzņēmuma vai cita objekta nosaukumu,
darbības veidu un darba laiku, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās
juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
IV Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās fiziskām un juridiskām
personām
12. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecības vietās
dienā, tirgojot:
12.1. saldējumu no speciālām iekārtām Ls 1,12.2. pašaudzētus ziedus Ls 0,50
12.3. iepirktus ziedus Ls 3,12.4. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus Ls 1,12.5. pašu izaudzētus dārzeņus, ogas, augļus, Ls 1,12.6. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus Ls 1,12.7. bezalkoholiskos dzērienus no speciālām iekārtām un karstas uzkodas
Ls 2,12.8. alu no speciālām iekārtām Ls 10,13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās dienā, tirgojot pārtikas preces:
13.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju Ls 3,13.2. rūpnieciski ražotas pārtikas preces Ls 4,13.3. alu un citus alkoholiskos dzērienus Ls 10,13.4. tabakas izstrādājumus Ls 10,13.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Ls 5,14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās dienā tirgojot nepārtikas preces:
14.1. rūpnieciski ražotas Ls 5,14.2. loterijas biļetes Ls 5,14.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus Ls 3,15. Nodevas likme mēnesī par tirdzniecību publiskās (sezonas) tirdzniecības vietās:
15.1. alus un citi alkoholiskie dzērieni Ls 100,15.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Ls 20,16. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, dienā Ls
5
17. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās
nodevu maksas likmes.
18. Nodevu par tirdzniecību uz ielas un citās publiskās vietās nemaksā
personas, kuras ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās
vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs un cita speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas
(izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.
19. No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, maznodrošinātas personas,
kuras tirgo pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu produkciju.
V Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
20. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:
20.1. individuālo dzīvojamo ēku, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokļu,

reklāma
Darbu vērtēšana 15. septembrī, vērtēšanu veic žūrija, kuras vadītājs foto
amata meistars Juris Zēbergs.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana 21. septembrī izstādes atklāšanas laikā.
4. Dalībnieki
Fotoamatieri un profesionāli fotogrāfi bez vecuma ierobežojuma.
5. Darbu vērtēšana
• katra fotogrāfa individuālais redzējums, fotografējot Jelgavas kultūrvēsturiskos objektus;
• fotogrāfijas oriģinalitāte;
• fotogrāfijas izmantojamība nākotnē izdodamajos informatīvajos materiālos par Jelgavu (saskaņā ar likumu par autortiesībām).
6. Darbu iesniegšana
No 2008. gada 15. augusta līdz 15. septembrim, BJC JUNDA Pasta ielā 32.,
slēgtā iepakojumā.
Iesniegtie darbi var būt gan krāsainas, gan monohromas fotogrāfijas par
Jelgavu, kā arī darbu sērijas. Sērijā var būt līdz sešām fotogrāfijām. Foto
grāfijas garākās malas izmērs - ne lielāks par 30 cm. Fotogrāfijas otrā pusē

saimniecības ēku, garāžu, kiosku, paviljonu u.c. palīgceltņu būvniecībai,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai Ls 50,20.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo un ražošanas ēku būvniecībai,
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai Ls 300,20.3. inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai Ls
25,20.4 inženierbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūvei,
rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai Ls 25,20.5. teritorijas labiekārtošanai, t.sk. žoga izbūvei un rekonstrukcijai Ls 15,21. Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu Ls 10,22. No nodevas samaksas atbrīvo represētās personas, I un II grupas
invalīdus, maznodrošinātās personas.
23. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu iemaksājami pēc pozitīva
būvvaldes atzinuma (plānošanas un arhitektūras uzdevums; inženierplānošanas uzdevums) saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60%
- saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un
būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek
atmaksāta. Šis punkts neattiecas uz noteikumu 21.punktu.
VI Nodeva par suņu turēšanu
24. Nodevas likme par suņa turēšanu, kurš vecāks par 3 mēnešiem, gadā
Ls 3,25. No nodevas samaksas atbrīvo redzes invalīdus, I grupas invalīdus,
individuālo dzīvojamo māju īpašniekus.
26. Nodeva par 80% samazināma II grupas invalīdiem, valsts iestādēm,
kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi, vientuļiem nestrādājošiem
pensionāriem, kuriem ir maza izmēra suņi (skausta augstums nepārsniedz
30 cm).
27. Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevas, tiek izlietoti suņu un
kaķu izolācijas dienesta finansēšanai, suņu reģistrācijas organizēšanai,
suņu pastaigas laukumu un citiem ar šo dzīvnieku turēšanu saistītiem
izdevumiem, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» apstiprināto pamatbudžeta tāmi.
VII Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu
kopiju saņemšanu
28. Nodevas likme par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu:
28.1. aktu par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:
28.1.1. individuālo dzīvojamo ēku, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokli,
saimniecības ēku, garāžu, kiosku, paviljonu u.c. palīgceltni Ls 50,28.1.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo un ražošanas ēku, u.c. Ls 200,28.1.3. inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju, nojaukšanu Ls
30,28.1.4. inženierizbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi
u.tml.) izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju, nojaukšanu Ls 30,28.1.5. teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve Ls 30,28.2. izziņu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem Ls 10,28.3. izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanu Zemesgrāmatu nodaļai
Ls 5,28.4. izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Ls 5,28.5. atkārtotu dzīves vietas izziņu Ls 1,28.6. izziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ls 5,28.7. licences kartītes izsniegšanu par vienu mēnesi Ls 5,28.8. licences kartītes un atļaujas dublikāta izsniegšanu Ls 10,28.9. Dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņu (arī izziņu par reģistra neesamību arhīvā) Ls 2,28.10. rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m):
28.10.1. maģistrālajās ielās Ls 100,28.10.2. maģistrālo ielu trotuāros Ls 20,28.10.3. vietējās nozīmes ielās Ls 50,28.10.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros Ls 14,28.10.5. pārējā pilsētas teritorijā Ls 10,28.11. rakšanas darbu atļaujas pagarināšanu (rokot dziļāk par 0,3m):
28.11.1. maģistrālajās ielās Ls 50,28.11.2. maģistrālo ielu trotuāros Ls 10,28.11.3 vietējās nozīmes ielās Ls 25,28.11.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros Ls 7,28..11.5. pārējā pilsētas teritorijā Ls 5,28.12. atļauju par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgu (līdz
30 dienām)
novietošanu uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju
robežās Ls 5,28.13. atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās
par vienu gadu Ls 25,28.14 atļauju stāvvietai uz ielas vienai transporta vienībai par vienu
mēnesi Ls 10,28.15. arhīva izziņu no kapsētu reģistriem Ls 2,28.16. domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām vai izrakstiem
no arhīva Ls 5,29. No nodevas samaksas atbrīvo:
29.1. represētās personas, I un II grupas invalīdus, maznodrošinātās
personas;
29.2. valsts pārvaldes institūcijas.
VIII Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās
vietās
30. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās
vietās :
30.1. vienai dienai Ls 15,30.2. par katru nākamo pasākuma dienu Ls 3,31. No nodevas atbrīvo piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā
publiskā pasākuma veids un mērķis, atbilst piemiņas dienas raksturam.
Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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jābūt norādei: autora vārds, uzvārds, adrese, darba nosaukums. Katrs
autors var iesniegt ne vairāk kā 10 fotogrāfijas un 2 darbu sērijas.
7. Vispārīgie noteikumi
Visi konkursā iesniegtie vai godalgotie darbi paliek rīkotāju īpašumā un,
abpusēji vienojoties par autortiesībām, var tikt izmantoti tūrisma informatīvajos izdevumos par Jelgavu.
8. Žūrija
Fotodarbu atlasē izstādei tiek izveidota konkursa žūrija šādā sastāvā:
priekšsēdētājs foto amata meistars Juris Zēbergs; žūrijas locekļi: Zemgales tūrisma attīstības biedrības pārstāvis; Jelgavas pilsētas un rajona TIC
pārstāvis; SIA «NOA Tour» pārstāvis; SIA «Auto Stars Tūre» pārstāvis; LLU
Informācijas centra pārstāvis; LLU muzeja pārstāvis.
9. Apbalvošana
Konkursa 40 labākie darbi tiks parādīti izstādē «Dārgumus meklējot» Jelgavas kultūras nama foajē. Autori tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām.
Labāko darbu autoriem tiks piedāvāta iespēja publicēt savus darbus Jelgavas pilsētas jaunajos tūristiem domātajos informatīvajos materiālos.
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cilvēki

Kultūras pasākumi
 22. februārī pulksten 19 – sarīkojums «Labākais kultūras
darbinieks 2007» (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 16 – Ventspils amatierteātra viesizrāde
«Laimīgā Blūmentāle». Režisors A.Krūmiņš. Biļešu cena – Ls 2;
1 (kultūras namā).
 26. un 27. februārī pulksten 10 – lasīšanas veicināšanas
projekta «Pirmā tikšanās ar bibliotēku» pasākumi (bibliotēkā
«Pārlielupe»).
 27. februārī pulksten 13 – profesionālā pūtēju orķestra
«Rīga» koncertlekcija 1. – 6. klašu skolēniem. S.Prokofjeva simfoniskās pasakas «Jaunais Pēterītis un vilks» pārlikums pūtēju orķestrim. Diriģents Andris Poga. Bērni tiks iepazīstināti ar mūzikas
instrumentiem, uz ekrāna paralēli mūzikai būs vērojama filmiņa
ar pasaku tēliem. Biļetes cena – Ls 1 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra
viesizrāde Andrejevs «Mūsu dzīves dienas», režisors A.Prikotenko.
Lomās V.Romanova, J.Terskihs, J.Korņevs, I.Čerņavskis,
Ņ.Ņeznamova un citi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 29. februārī pulksten 19 – Harija Ozola un Santas Zapackas
koncerts. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 4. martā pulksten 18 – Lienes Circenes (Francija) solokoncerts «Latviešu šūpuļdziesmas». Programmā L.Garūtas, J.Vītola,
A.Kalniņa, J.Mediņa, Ā.Skultes šūpuļdziesmas, E.Raginska Sonāte, kā arī Meraba Gagnidzes, Alberto Hinasteras, Ferenca Lista
skaņdarbi. Biļešu cena – Ls 3; 2,5; 2 (kultūras namā).
 5. martā pulksten 19 – Ainārs Ančevskis «Alu cilvēks». Biļešu
cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 28. februārim – fotogrāfiju izstāde «Ledus skulptūru
festivālam –10», Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
«Baltais zoo» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Ata Šnēveļa fotogrāfijas «Karnevāls
beidzies», Artūra Zaimunda fotogrāfijas «Baltais» (kultūras
namā).
 No 14. februāra – Zigrīdas Cīrules 65 gadu jubilejas gleznu
personālizstāde. Tikšanās ar mākslinieci 23. februārī pulksten
14 (kultūras namā).
 Līdz 22. martam – ainavu mākslinieka Miervalža Derkusova
gleznu izstāde (Miezītes bibliotēkā).

Sporta pasākumi
 22. februārī pulksten 19 – ZAHL «All stars game» (Jelgavas
Ledus hallē).
 23. februārī pulksten 10.30 – LR čempionāts/Jelgavas pašvaldības kauss/BAO kauss sporta dejās (Sporta hallē 44a).
 24. februārī – II Latvijas Olimpiādes priekšsacīkstes basketbolā: pulksten 11 – Bauskas rajons – Jelgava, pulksten 12.30
– Jūrmala – Tukuma rajons, pulksten 14 – Jelgava – Tukuma
rajons (sievietes), pulksten 15.30 – Tukuma rajons – Bauskas
rajons, pulksten 17 – Jelgava – Jūrmala (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 24. februārī pulksten 12 – LHF U – 15 «Zemgale 93’» – «Sāga
93», pulksten 16 – ZAHL «Bokova» – «Karāts», pulksten 17.15
– ZAHL «Mītava» – «Olaine», pulksten 20 – ZAHL «Ekskursija.
lv» – «Ledus vīri», pulksten 21.15 «MMM» – «Igate – MMM»
(Jelgavas Ledus hallē).
 25. februārī pulksten 19.30 – ABL LR čempionāts «Zemgale/
Juniors» – «Olaine» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 25. februārī pulksten 20.15 – ZAHL «B – Tehno» – «Mītava»
(Jelgavas Ledus hallē).
 27. februārī pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale»
– «Rīdzene» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 28. februārī no pulksten 10 līdz 15 – LR skolu sacensības
tautas bumbā (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 28. februārī pulksten 18.30 – LSBL meistarsacīkstes «Jelgava»
– «TTP/Maija» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 29. februārī pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale»
– «Līvāni» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 Līdz martam (sestdienās) pulksten 10 – Jelgavas skolēnu
čempionāts šahā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 1. martā pulksten 13 – LHF U – 15 «Zemgale 93’» – «BHS 93»,
pulksten 15.30 – ZAHL «Lielupe» – «Sixspārņi», pulksten 16.45
– ZAHL «LICO» – «Plēsoņas», pulksten 18 – ZAHL «Ekskursija.
lv» – «MMM – Igate», pulksten 19.15 – «Ledus vīri» – «MMM»
(Jelgavas Ledus hallē).
 2. martā pulksten 11 – «Zemgale 97» – «ASK/Ogre», pulksten
12.15 – LHF U – 14 II «Zemgale» – «Smiltenes Vanagi», pulksten 15.30
– ZAHL «Stājhokejs» – «CMB Mitwoch», pulksten 16.45 – ZAHL «Olaine» – «Pirāti», pulksten 18 – ZAHL «Karāts» – «Ozolnieki», pulksten
19.15 – ZAHL «Bokova» «Mītava» (Jelgavas Ledus hallē).
Jau 13. reizi ar labiem panākumiem Jelgavas pilsētas un
rajona uzņēmēji startē konkursā «Latvijas labākais tirgotājs».

Apsveicam konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2007»
uzvarētājus un laureātus:
Uzvarētāji
SIA «Jelgavas Pils aptieka»
AS «RAUTAKESKO»
SIA «SPĪGANA M»
SIA «BeTo»
SIA «Rota un K»
SIA «VIGO BK»
I.D.U. «Ļika – J»
Laureāti
SIA «Aitiņlauvas»
SIA «VIGO BK»
SIA «Durvju un logu
servisa centrs»
SIA «Astarte - Nafta»
SIA «NELSS»

Stila salons «Pils Putns»
Dižveikals «K-Rauta»
Skaistuma salons «Donna Bella»
Skaistumkopšanas centrs «Rebeka»
Veikals «Tehnoland»
Bistro «SILVA»
Skaistumkopšanas salons «Manikīru nams»
Krogs «Aitiņlauvas»
Restorāns «SILVA»
Slāvu restorāns «Stolovaja nr.5»
Degvielas uzpildes stacija Nr. 23
Veikals «Nelss»

Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris

«Diriģēšana tomēr
ir vīriešu darbs»
 Ritma Gaidamoviča

tuvāks, viņa to skaidro ar sava
horoskopa dvīņa dabu: tie esot
pilnīgi pretēji procesi. Komponēšana ir uz iekšu vērsta
darbība, taču diriģēšana – uz
āru. Bet pamazām jūtot, ka
diriģēšana paliekot arvien grūtāka, jo enerģija visu laiku tiek
dota laukā, tās paliek mazāk,
līdz ar to process kļūst grūtāks.
«Es tomēr uzskatu, ka diriģēšana ir vīriešu profesija. Esmu
dziedājusi pie diriģenta Māra
Sirmā – ja viņš kaut ko pateica,
tam vārdam jau bija pavisam
cits spēks tikai tāpēc vien, ka
viņš ir vīrietis. Tas, protams,
neizslēdz, ka sievietes to var
darīt. Viņas jau to dara, arī es!
Savukārt komponēšana ir savu
jūtu, pārdomu, iekšējās pasaules izpaušana – viss, kas tevī
ir, kaut kādā veidā tiek izlikts
uz āru. Tāpēc, iespējams, labāk
man tīk tieši komponēšana, bet
arī tas prasa daudz laika un
darba,» tā L.Celma.

«Darbus koncertam
nemeklēju, tie pie manis atnāca paši, un
tiem šajā reizē piemīt
rituālu gars,» tā par
savu jubilejas koncertu
un reizē kora «Spīgo»
solokoncertu, uz kuru
visi tiek aicināti 29.
februārī pulksten 20
Svētās Annas baznīcā,
teic diriģente komponiste Līga Celma.
«Lai arī šis ir mans jubilejas
koncerts un kora «Spīgo» solokoncerts, patiesībā mana dzimšanas diena ir tikai jūnijā, taču
tad nav iespējams neko sarīkot,
jo ir eksāmenu, izlaidumu laiks,
turklāt notiek intensīva gatavošanās Vispārējiem latviešu
dziesmu un deju svētkiem. Mūsu
grafikā šis bija vienīgais brīvais
mēnesis, kurā varam uzstāties
un parādīt savu sniegumu mājiniekiem. Varu teikt, ka šī būs
mana iekšējā jubileja un reizē
atskaites punkts, pēc kura mēs
ar kori varētu doties tālāk,» tā
diriģente.

Koncerts performance
«Trejādi rituāli»

Komponiste stāsta, ka pasākums «Trejādi rituāli» iecerēts
vērienīgs. Tajā tiks izpildīti trīs
lieli darbi. Tas arī īpašs ar to,
ka pirmo reizi sevī ietver gan
koncertu, gan performanci, jo
koris ne tikai dziedās, bet būs arī
kustībā. Liela nozīme tajā būs
gaismu operatoram, kas izgaismos baznīcu un reizē papildinās
mūziku un meiteņu dziedājumu,
kā arī četriem puišiem ar mežragiem, ērģelēm un solistam.
Kā pirmais visiem klausītājiem vērtēšanā tiks nodots
angļu komponista Boba Čilkota
darbs «Mazā džeza mesa». «Tajā
paveras interesants skatījums
uz tradicionālo liturģisko mesu
– vokāli instrumentālu reliģiska
satura skaņdarbu, kuru viņš
uzrakstījis džeza manierē. Pats
autors ir izpildījis ļoti daudz
vieglo – izklaides – mūziku, un
šī mesa ir svingā, tāpēc mēs
to tā arī izpildīsim – ar bungu
un basģitāras piedalīšanos. Šī
būs neliela atkāpe no klasiskās
mesas, līdz ar to interesanta gan
mums, gan, domājams, arī skatītājiem,» stāsta L.Celma.
Otrā daļa ir komponistes radīts jaundarbs, kas rakstīts tieši
šim koncertam un ir veltījums
viņas diriģētajam korim «Spīgo».
Tā nosaukums – «Vedību rits».
«Šis darbs sastāvēs no divām
daļām. Pirmā būs simboliska

Plānots ierakstīt jaunu CD
«Runājot par kārtīgu atskaites punktu, korim «Spīgo»
ir vēlme ierakstīt savu CD, jo iepriekšējais albums
vairs neatbilst mūsu šā brīža varēšanai,» tā par tuvākās nākotnes plāniem teic diriģente komponiste
Līga Celma.
Foto: Ivars Veiliņš
vīrišķā daļa, otra – sievišķā, jo
nav iespējama harmonija bez
vīrieša un sievietes. Ņemot vērā,
ka komponisti visu dara pēdējā
brīdī, pirmā daļa pabeigta un
darbs uzsākts tikai iepriekšējā
nedēļā. Ieceres mums ir efektīgas – lai parādītu vīrišķo būtību,
iesaistītas tiks arī nūjas. Sievišķā
daļa tapusi nedaudz agrāk, tāpēc
varu teikt, ka tā jau mums ir
apgūta,» tā L.Celma.
Trešā koncerta daļa jeb rituāls
ir lietuviešu komponista Broņa
Kutāviča skaņdarbs «Pēdējais
pagānu rituāls», kas ir pirmatskaņojums Latvijā. «Neliela
vēstures stunda simbolu veidā,
kur pagānu dievības pretnostatītas kristietībai, un to simbolizēs
iesaistītās ērģeles. Darbs balstīts
uz tautas intonācijām. Darbā
notis sarakstītas riņķveidā,
tas tāpēc, lai koris stāvētu ap
skatītājiem un varētu parādīt
rituālisko būtību, tāpēc arī mūsu
skatītāji būs apņemti ar skaņu
no visām pusēm. Zinām, ka tas
nav vienkārši, taču mēs centīsimies apvietot gan dziedāšanu,
gan kustēšanos,» stāsta diriģente. Viņa piebilst, ka koncertā
piedalīsies arī viesmākslinieki:
mežragi Arvīds Valatkevičs, Kalvis Etkins, Artūrs Šulcs, Guntis
Kronītis, ērģelniece Larisa Carjkova un soprāns Marta Mieze.

Koncerts piepildīs

sakrālo telpu

Uz jautājumu, kāpēc tāds
rituālisks koncerts notiks tieši
baznīcā, māksliniece stāsta, ka
apzinās – baznīcas telpa ir svēta, gadu simtus nesusi sakrālo
jēgu, bet nekādā ziņā koncerts
nav dumpis vai izaicinājums, kā
daudziem varētu šķist. «Manuprāt, šie rituāli ir saistīti arī ar
baznīcas rituāliem, viss garīgais
ceļš ir vienots – gan pagāniskajā
tradīcijā, gan kristietīgajā. Tāpēc es ļoti ceru, ka cilvēki, kas
nāks klausīties mūsu koncertu,
neuztvers to kā kaut kāda veida
dumpošanos pret kristietību
vai reliģiju, un tas sakrālo telpu
izmantos pilnībā un paspilgtinās
to, kas tajā ir un ko tā sevī nes,»
spriež komponiste.
Diriģente arī atzīst, ka lielais
dubultsvētku koncerts noteikti
nav viņas individuālais sasniegums, bet gan arī viņas vecāku
darba auglis, jo kori «Spīgo» viņa
vada kopā ar mammu Lieni Celmu, kas ir otra kora diriģente.

Komponēšana
pretēji diriģēšanai

Māksliniece ir ne tikai kora
diriģente, bet arī komponiste,
kuras pūrā ir ļoti daudz pašas
komponētu dziesmu, taču savam
korim tādi nopietnāki darbi esot
tikai trīs.
Taujājot, kas Līgas sirdij

Jautāta par nākotnes plāniem,
diriģente stāsta, ka aprīlī jāstartē Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku skatē, tāpēc cītīgi
tiek apgūts repertuārs. Maija
beigās ir doma braukt uz Pērnavu, lai piedalītos starptautiskā
koru konkursā, savukārt jūlijā
jau jāpiedalās Dziesmu svētkos.
«Bet, runājot par kārtīgu atskaites punktu, korim ir vēlme ierakstīt savu CD, jo iepriekšējais
albums vairs neatbilst kora šā
brīža varēšanai un repertuāram.
Iepriekšējā dzirdamas bērnu un
jauniešu dziesmas, kas arī ir ļoti
labas, taču šobrīd jau meitenes
izpilda pietiekami sarežģītus
skaņdarbus. Dažbrīd pat viņas
saucu par pusprofesionālēm,»
teic diriģente.
Uz jautājumu, kas komponistei ir mūzika, viņa atzīst,
ka tas ir viens no saskarsmes
jeb mediju veidiem, kā cilvēks
var izpausties. Turpinot par
iedvesmu, komponiste atklāj,
ka tā viņas darbiem galvenokārt tiek smelta no literatūras.
«Manos darbos parādās sižeti
no literāriem darbiem. Zinu, ka
citi komponisti savus darbus
uztver ļoti vizuāli, taču es – literāri. Protams, arī no izklaides
pasākumiem un mūzikas, kā arī
savu kolēģu lielajiem darbiem,»
domīgi teic L.Celma.
Zināms, ka katram māksliniekam ir brīži, kad viņš jūt
– vairs nevar. Diriģente teic,
ka «izspiesta citrona» situācijā
paldies jāsaka mammai, jo viņa
ir tā, kas prot uzkurināt gan
kora meitenes, gan Līgu. Viņas
enerģija esot apbrīnojama.

Apbalvos gada labākos kultūrā
 Ritma Gaidamoviča

Par aktīvu darbību un
augstiem sasniegumiem pagājušajā gadā
kultūras darbā pilsētā
jau rīt, 22. februārī,
pulksten 19 kultūras
namā tiks sumināti
valsts, pašvaldības,
kultūras un izglītības
iestāžu, kā arī kultūras
biedrību darbinieki.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics stāsta,
ka Kultūras padomei izvērtē-

šanai konkursam «Labākais
kultūras darbinieks 2007» šajā
gadā iesniegti septiņi pieteikumi, bet Pateicības rakstus un
balvas saņems seši. Izvērtējot
visus nominantu labos darbus,
rīt Pateicības rakstus saņems
bērnu un jauniešu centra «Junda» direktore Silvija Andersone
par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kultūrizglītības
procesā, kā arī radošu un aktīvu
darbību Jelgavas kultūrvides veidošanā; tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze»
audēja Ausma Spalviņa par
radošu iniciatīvu un atsaucību,

augstu meistarību un jaunradi
tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā; skolotāja un
dzejniece Gunta Micāne par
mūža ieguldījumu un radošu
darbu bērnu un jauniešu izglītošanā, kā arī latviešu valodas
un kultūras kopšanā; Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas bibliotekāre Sarmīte Gerta par ieguldījumu jelgavnieku apkalpošanas jomā; Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijas
priekšsēdētāja Rita Vectirāne
par cittautu kultūras dzīves
aktivitāšu veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības saliedēšanu un

integrēšanu; mākslinieks pedagogs Indulis Landaus par augsti
profesionālu un mērķtiecīgu
pedagoģisko darbību, kultūrvides veidošanu un augstvērtīgu
izstāžu organizēšanu Jelgavas
Mākslas skolā.
Pasākuma laikā par labu
noskaņojumu rūpēsies komponists Jānis Lūsēns, Nacionālās
operas soliste Kristīne Zadovska
un dziedātājs mūziķis Zigfrīds Muktupāvels. Viņi izpildīs
dziesmas no Jāņa Lūsēna rokoperas. Noslēgumā – pašdarbības kolektīvu balle, kas šoreiz
norisināsies divās zālēs.

