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Skolēnu brīvlaikā
kultūras namā rādīs kino

Vēl nākamceturtdien, 25. martā, pulksten 15 un 18 jelgavniekiem ir iespēja Jelgavas kultūras namā noskatīties režisora Jāņa
Streiča jaunāko spēlfilmu «Rūdolfa mantojums». Jāpiebilst, ka trīs dienu laikā astoņos seansos to mūsu pilsētā jau noskatījušies
vairāk nekā 3000 cilvēku.
Foto: Ivars Veiliņš
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–
«Krēsla»,
bet pulksten 21
 Ritma Gaidamoviča
Mintauts Buškevics stāsta, ka pārrakstītas DVD. Ņemot vērā, – «Sapieris».
par šādu soli aģentūra izšķī- ka mums ir aparatūra, kas var
Runājot par biļetēm, jāakcenJau pāris gadu Jelgava
rusies, ņemot vērā iedzīvotāju rādīt tikai DVD, ņemsim tās tē, ka tās noteikti būs lētākas
ir palikusi bez kino,
atsaucību uz nesen Jelgavas filmas, kuras ir šādā formātā,» nekā galvaspilsētas kinoteātros,
taču skatītāju skaits
kultūras namā rādīto filmu «Rū- stāsta M.Buškevics.
kur ir gan cita aparatūra, gan arī
pērn uz filmu «Rīgas
dolfa mantojums». «Sapratām,
Tā jau 29. martā pulksten 15 cita atmosfēra. Šobrīd ar filmu
sargi» un šogad uz
ka Jelgavai ir vajadzīgs kinote- Jelgavas kultūras namā varēs nomātājiem panākta vienošanās,
«Rūdolfa mantojumu»
ātris, taču tas nenozīmē, ka no noskatīties latviešu veidotu pie- ka biļetes cena uz seansu neatkapierāda, ka cilvēki vērītdienas kultūras nama misija dzīvojumu komēdiju visai ģime- rīgi no tā, kādu filmu rāda, būs
las redzēt filmas uz
būs rādīt tikai kino. Domājam nei «Mazie laupītāji», pulksten divi lati.
lielā ekrāna. Tieši tākino izmēģināt kā vienu no pie- 18 – oskaroto filmu «Sapieris».
M.Buškevics min, ka šobrīd ir
lab aģentūra «Kultūdāvājumiem mūsu pasākumu 30. martā pulksten 15 – «Sapie- doma filmas rādīt skolēnu brīvra» radusi iespēju un
klāstā,» stāsta M.Buškevics. ri», pulksten 18 – «Mazos laupī- laikos, jo pārējā laikā kultūras
skolēnu brīvlaikā no
Tiesa, šeit uzreiz netiks rādītas tājus», bet 31. martā pulksten 15 nams ir ļoti noslogots, taču viņš
29. marta jelgavniepašas jaunākās filmas, kas tiek un pulksten 18 – «Mazos laupītā- neizslēdz iespēju, ka kāds seanss
kiem kultūras namā
demonstrētas Rīgas kinoteāt- jus». Savukārt 1. aprīlī pulksten varētu notikt arī darbdienu vapiedāvās noskatīties
ros, jo tam nav nepieciešamās 12 tiks demonstrēta filma «Mazie karos vai svētdienās, kad zālei ir
vairākas filmas. Tiesa,
aparatūras. «Kinoteātros jau- laupītāji», bet pulksten 15 – filma mazāks noslogojums. «Jāskatās
tas gan nenozīmē, ka
nākās filmas tiek rādītas uz 35 «Krēsla». 4. aprīlī pulksten 15 atsaucība un filmu piedāvājums,»
kultūras nams tiks pārmilimetru lenšu kinoaparātiem – «Mazie laupītāji», pulksten piebilst M.Buškevics.
vērsts par kinoteātri.

Risku samazināšanu sāk ar plūdu draudu analīzi
 Sintija Čepanone

bas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja
Liene Rulle, pašvaldību rīcībā
esošie risku novērtējumi un risku samazināšanas programmas
aktualizētas 2000. gada sākumā,
līdz ar to ir nepieciešams atjaunināt informāciju un izvērtēt
šobrīd reāli esošos riskus, un
novada pašvaldības speciālisti rast risinājumus to mazināšavarēs ņemt vērā jau šajā pava- nai. Tieši tādēļ, realizējot prosarī gaidāmajos plūdos.
jektu «Pārrobežu sadarbības
Kā stāsta Jelgavas pašvaldī- iniciatīva riska vadības sistēmas

«Plūdi nav nekas neizskaidrojams vai nezināms,
tādēļ tiem var sagatavoties jau laikus un tādējādi
izvairīties no kritiskām situācijām. Svarīgākais ir
nevis iedzīvotājus evakuēt, kad ūdens mājās smeļas
jau pa logu, bet gan savlaicīgi rīkoties tā, lai plūdus
cilvēki pārdzīvotu sausām kājām,» teic SIA «PSI Grupa» valdes priekšsēdētājs Andris Maurāns.
Uzņēmums jau izstrādājis
ieteikumus, kā rīkoties kritiskās situācijās, un tos Jelgavas,
Jelgavas novada un Ozolnieku

veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos II», turpinās darbs pie kompleksa riska
novērtējumu veikšanas, riska
samazināšanas programmas un
vienotā civilās aizsardzības plāna izstrādes Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novados,
kā arī Šauļu pilsētā. Jau pašlaik
apzināti plūdu riski un to iespējamie apdraudējumi mūsu un
kaimiņu pašvaldībās.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Pašvaldība ministrijai prasa
pārskatīt reisu slēgšanu
 Kristīne Langenfelde

8. martā Jelgavas pilsētas domē saņemta
protesta vēstule ar
vairāk nekā 800 iedzīvotāju parakstiem,
kuri pauž savu sašutumu un neapmierinātību par autobusu
reisu slēgšanu maršrutā Jelgava – Rīga
– Jelgava. Iedzīvotāji
lūdz pašvaldību iesaistīties un saglabāt
autobusu pārvadājumus šajā maršrutā vismaz līdzšinējā
apjomā. Pašvaldība
reaģējusi uz iedzīvotāju lūgumu un
nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai
un Autotransporta
direkcijai.
Vēstulē pašvaldība ministrijai un Autotransporta direkcijai norāda – ņemot vērā, ka
daudzi Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāji strādā un/vai
mācās Rīgā, var saprast iedzīvotāju satraukumu un neapmierinātību ar Autotransporta
direkcijas nepārdomāto rīcību
un mēģinājumu piesaistīt visus potenciālos pasažierus no
Jelgavas vilcienu satiksmei.
«Jelgavas pilsētas domei ir
informācija par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, uz kura
pamata ir veikta reisu skaita
samazināšana. Tomēr tajā nav
norādīts, ka pilnībā jāslēdz
visi autobusu reisi virzienos,
kuros paralēli ir arī vilcienu
satiksme. No Valsts kontroles
revīzijas ziņojuma var secināt,
ka vispirms situācija katrā

konkrētā gadījumā ir jāizvērtē.
Diemžēl Autotransporta direkcija to nav izdarījusi. Tādēļ
lūdzam vēlreiz izvērtēt reisu
slēgšanas nepieciešamību,»
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļa Ļevčenoka
parakstītajā vēstulē norāda
pašvaldība.
«Mēģinājums piesaistīt visus
braukt gribētājus a/s «Pasažieru vilciens» pārvadājumiem
neiztur kritiku un diskriminē
ne tikai iedzīvotāju vēlmes, bet
arī viņu finansiālo stāvokli.
Ne visi dzīvo dzelzceļa staciju
tuvumā un ne katram pasažierim brauciens ar vilcienu ir
ekonomiski izdevīgs. Zināmai
iedzīvotāju daļai, lai nokļūtu
līdz stacijai, ir jāpatērē pietiekami ilgs laiks un nauda. Rīgā
jau šobrīd trūkst autostāvvietu, kur dienā tiks novietotas
jelgavnieku privātās automašīnas? Vai Autotransporta
direkcijā ir izvērtēts nelegālo
pasažieru pārvadājumu pieaugums šajā maršrutā? Kurš
būs atbildīgs par pasažieru
pārvadājumu drošību? Jelgavas pilsētas dome iedzīvotāju
vārdā aicina turpmāk nesamazināt autobusu reisu skaitu maršrutā Jelgava – Rīga
– Jelgava. Jau 2009. gadā šajā
maršrutā reisu skaits ir samazināts par 40,7 procentiem.
2010. gadā jau slēgti desmit
lielas ietilpības autobusu reisi
un aizstāti ar mazas ietilpības
mikroautobusu reisiem, kas
ir radījis pilsētniekiem un
novada iedzīvotājiem lielas
problēmas un pamatotu neapmierinātību. Tādēļ lūdzam
vēlreiz izvērtēt reisu slēgšanas
nepieciešamību,» vēstulē prasa
pašvaldība.

Tiksimies 4. maijā!
1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu». Šī dokumenta pieņemšana bija nozīmīgs
pagrieziena punkts Latvijas valstiskuma attīstībā. Pagājuši
divdesmit gadi. Izaugusi jauna paaudze. Cik bieži ir bijusi
iespēja uzklausīt laikabiedru atmiņas par šo nacionālā
patriotisma un iedvesmas pilno laiku. Tāpēc 4. maijā,
Latvijas Neatkarības atjaunošanas 20. gadadienā, Jelgavas
pilsētas pašvaldība aicina uz svinīgu pasākumu Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā jelgavniekus,
kuri lēmuši par Latvijas neatkarību, ir bijuši Tautas frontes
aktīvisti un atbalstītāji, kā arī jauniešus, kuru dzimšanas
diena ir 1990. gada 4. maijs.
Dalībai pasākumā aicinām pieteikties Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā pa tālruni
63005558, 63005458 vai elektroniski, rakstot e-pastu: egita.veinberga@dome.jelgava.lv, liga.klismeta@
dome.jelgava.lv, līdz 20. aprīlim.
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Šobrīd galvenā prioritāte ir
uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti
 Jānis Kovaļevskis

No 26. februāra par SIA
«Jelgavas ūdens» valdes
locekli iecelts Edgars
Līcis, kurš jau iepriekš
ieņēmis a/s «Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums»
pārvaldnieka, SIA «Jelgavas koģenerācija» un SIA
«Fortum» valdes locekļa
amatu. Par pirmajiem iespaidiem jaunajā amatā
E.Līcis – intervijā «Jelgavas Vēstnesim».

būtiski sarukušas. Piemēram,
elektroenerģijas cena uzņēmumam pagājušajā gadā pieauga par
27,9 procentiem.

Cik moderns šobrīd ir «Jelgavas ūdens» pārvaldes modelis, vai šajā jomā būtu nepieciešami kādi uzlabojumi?
Uzlabojumi nepieciešami vienmēr. Pagaidām gan turpinu iepazīties ar visām niansēm. Šobrīd
darbā esmu no pulksten astoņiem
rītā līdz astoņiem vakarā, tomēr
tāpat diena ir par īsu. Tādēļ no
atbildes par uzņēmuma pārvaldes
Vai piedāvājums kļūt par modeli pagaidām atturēšos.
SIA «Jelgavas ūdens» valKas ir tie pirmie darbi, kudes locekli jums bija pārsteiriem jau esat pievērsies?
gums?
Šī gada galvenā prioritāte ir
Jā, protams, šādu pavērsienu
savā profesionālajā karjerā nebiju sagatavoties ūdenssaimniecības
gaidījis. «Jelgavas ūdens» ir uzņē- attīstības projekta otrajai kārtai.
mums ar vārdu un vēsturi, tādēļ Maija sākumā būsim pabeiguši
piedāvājumu kļūt par tā vadītāju visus darbus, kas saistīti ar projekuztvēru kā jaunu izaicinājumu tēšanu. Ar lielām cerībām gaidām,
savā profesionālajā darbā. Arī kad Vides ministrija dos zaļo gaisiepriekš esmu strādājis līdzīga mu un izsludinās projekta uzsauprofila uzņēmumos, tādēļ darbības kumu. Diemžēl jau šobrīd nobīde
no sākotnēji plānotā termiņa ir
principi man ir skaidri.
aptuveni gads. Labākajā gadījumā
Vai jau ir izdevies iepazīties darbus varēsim uzsākt rudenī.
Projekta aizkavēšanās ir saistīta ar
ar uzņēmumu?
Esmu iepazinies ar uzņēmu- valsts līdzfinansējuma daļu, turpima struktūru un darbiniekiem. nās debates par nosacījumiem, uz
Jāatzīst, ka cilvēki ir motivēti un kādiem varēsim saņemt Kohēzijas
Foto: Ivars Veiliņš
mobilizēti darbam. Ir izveidota fonda finansējumu.
«Jādomā arī par jauna ūdens rezervuāra izbūvi Lielupes kreisajā kraslaba tehniskā un projektu vadības
tā. Pašlaik ūdens pilsētai tiek piegādāts no viena avota, kas nopietnas
Ko tad īsti plānots paveikt avārijas gadījumā var radīt sarežģījumu ūdensapgādē. Ūdens rezergrupa. Izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar Latvijas Lauksaim- projekta otrajā kārtā?
vuāram būtu jānodrošina Lielupes kreisā krasta patērētāji vismaz
Konceptuāli nekas nav mainī- diennakti,» atzīst «Jelgavas ūdens» valdes loceklis Edgars Līcis.
niecības universitātes absolventiem, kuri iekļāvušies uzņēmuma jies, projektā iecerēts rekonstruēt
kolektīvā. Tomēr virkne jautājumu ūdens ņemšanas vietu Teteles nedrīkstam atļauties pārsniegt šo tendence ir tā, ka šis apjoms nav
samazinājies, salīdzinot ar pagāattiecībā uz uzņēmuma struktūru ūdensgūtnē, uzbūvēt jaunu dze- summu.
jušo gadu. Zināmas bažas gan ir
un atbildības jomām būs jāpārska- ramā ūdens sagatavošanas staciju,
Vai tiks ņemtas vērā nepil- par līdzfinansējuma nodrošināšata. Tas tik lielā mērā neattiecas uz otrā pacēluma sūkņu staciju, izbūstrādājošo skaitu un darbinieku vēt jaunu maģistrālo ūdensvadu, nības, kuru dēļ pirmās kārtas nu ūdenssaimniecības attīstības
kompetenci, cik uz atbildības ro- kā arī turpināt ūdensvada un projekta ieviešanas laiks bū- otrās kārtas projektam. Lielākie
«Jelgavas ūdens» parādnieki ir
bežām un kompetenču sadalījumu. kanalizācijas tīklu rekonstrukciju tiski palielinājās?
Tur bija dažādi iemesli. Arī tādi, ēku apsaimniekotāji. Te gan kā
Vēlos, lai ikvienam būtu skaidrs, un paplašināšanu. Galvenais iegukas un par ko uzņēmumā atbild. vums iedzīvotājiem būs kvalitatīvs kuri nebija atkarīgi no uzņēmuma. izņēmums jāuzteic mūsu lielākais
ūdens, bez dzelzs un citiem pie- Lielā mērā projekta izdošanās klients Jelgavas Nekustamā īpašubūs saistīta ar ma pārvalde, kas, veicot lielu darba
Cik darbinieku šobrīd ir maisījumiem, kas
kvalitatīvi saga- apjomu, atbildīgi strādā ar iedzīuzņēmumā un kāda ir vidējā šobrīd ir lielākā SIA «Jelgavas ūdens»
tavoto projekta votājiem un maksājumus būtiski
problēma saistībā Darbinieki – 118
alga?
dokumentāciju nekavē. Arī privātie patērētāji par
Uzņēmumā šobrīd strādā 118 ar dzeramā ūdens
Apgrozījums 2009. gadā
un iepirkuma ūdeni norēķinās līdzšinējā apmērā,
darbinieki. Pēc 2009. gada datiem, kvalitāti.
– 2,5 miljoni latu
rezultātiem. Būs lielu kavējumu nav. Uz kopējā
Tāpat jādomā
vidējā alga, salīdzinot ar iepriekjāstrādā ciešā sa- fona diezgan būtiski samazinājies
šējo gadu, ir samazināta par 16,6 par jauna ūdens Ūdensapgādes tīkli – 188 km
darbībā ar citiem lielāko juridisko klientu ūdens paprocentiem un pirms nodokļu rezervuāra izbūvi Kanalizācijas tīkli – 160 km
pilsētā realizēja- tēriņš. Esam cieši saistīti ar kopējo
nomaksas ir 450 lati. Tas ir mazāk Lielupes kreisajā
nekā vidēji nozarē, tādēļ uzskatu, krastā. Tas ir saistīts ar ūdensap- majiem projektiem, lai darbi secīgi situāciju valstī, samazinoties ekoka turpmāka algas samazināšana gādes drošību, jo pašlaik ūdens pil- sekotu cits citam. Tādēļ īpašu uz- nomiskajai aktivitātei, samazinās
sētai tiek piegādāts no viena avota, manību pievērsīsim darbu izpildes arī ūdens patēriņš. Kopējais ūdens
nebūtu lietderīga.
patēriņa samazinājums 2009.
kas nopietnas avārijas gadījumā kalendārajam plānam.
gadā pret iepriekšējo gadu bija 11
Kādēļ samazinātās ražo- var radīt sarežģījumu ūdensapKāda šobrīd ir uzņēmu- procenti.
šanas izmaksas, tajā skaitā gādē. Ūdens rezervuāram būtu
darbinieku atalgojums, nav jānodrošina Lielupes kreisā krasta ma finansiālā situācija? Nav
noslēpums, ka daudziem ir
Vai tiek domāts arī par to, kā
patērētāji vismaz diennakti.
atstājis iespaidu uz tarifu?
grūtības norēķināties par ko- palielināt ieņēmumus?
Būtiska sadaļa līdzšinējā tarifā
Dažas idejas ir. Jāizmanto uzKādas ir projekta kopējās munālajiem pakalpojumiem.
ir investīcijas. Samazinot tarifu,
Kā jau visiem, arī mums ir zinā- ņēmuma pieredze un resursi, lai
mēs nevarētu finansēt plānotos izmaksas?
Pēc līdzšinējiem aprēķiniem, mas grūtības. Tajās pozīcijās, kur paplašinātu piedāvāto pakalpojuūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus. Jau ilgākā projekta izmaksas ar PVN varētu tas bija iespējams, ir samazinātas mu loku. Pagaidām gan, ņemot
laika periodā daļa no uzņēmuma sasniegt 17 miljonus latu, tomēr ražošanas izmaksas, jo patērētāji vērā konkurenci un sarežģīto
līdzekļiem tiek novirzīta līdzšinējo iespējamas korekcijas būvniecības par saņemtajiem pakalpojumiem ekonomisko situāciju valstī, nesaistību dzēšanai un projekta otrās darbu izmaksās. Reālie skaitļi vairs nenorēķinās pilnā apmērā. vēlos iedziļināties detaļās, bet
kārtas darbu finansēšanai. Turklāt būs zināmi tikai pēc iepirkuma Šobrīd apmaksa ir stabilizējusies jādomā, kā efektīvāk izmantot
pārējās ražošanas izmaksas nav veikšanas. Skaidrs gan ir tas, ka 86 – 90 procentu apmērā. Pozitīvā bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas

NVA Jelgavas filiālē

Skaitļi runā

Bezdarba rādītāji un NVA aktivitātes 2010. gada februārī

Piešķirts
Uzsākuši profesionālo
bezdarbnieka apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas
statuss
paaugstināšanu

772

53

Nosūtīti uz
pasākumiem
konkurētspējas
paaugstināšanai

701

Nosūtīti uz
kompleksiem
atbalsta pasākumiem

92

Nosūtīti uz pasākumu «Darba
praktizēšana ar
stipendiju»

40

iekārtu infrastruktūras resursus.
Tāpat plānojam turpināt darbu
pie elektroniskās ūdens skaitītāju
rādījumu nolasīšanas sistēmas
ieviešanas un citām tehnoloģijām,
kas efektivizētu uzņēmuma darbību un nodrošinātu labāku servisu
mūsu klientiem.
Kāda ir uzņēmuma stratēģija attiecībā uz pakalpojumiem
– vairāk cenšaties nodrošināt
paši vai iepērkat kā ārpakalpojumus?
Remonta un avārijas darbus
pārsvarā veicam paši, bet plānveida darbus konkursa kārtībā
uzticam specializētajiem uzņēmumiem. Pie šī principa pieturēsimies
arī turpmāk, jo uzņēmuma, kurš
nodrošina vienu no pamatpakalpojumiem, pienākums ir reaģēt
operatīvi, likvidējot avārijas iespējami īsākā termiņā. Jāņem vērā
arī tas, ka šī joma ir pietiekami
specifiska un avāriju novēršanā
nepieciešama atbilstoša pieredze
un kvalifikācija.
Kāds ir uzņēmuma infrastruktūras jeb cauruļvadu
stāvoklis, avārijas joprojām
nav retums?
Kopējais ūdens un kanalizācijas tīklu garums ir 348 kilometri. Ūdens sadales tīklā tiek
ekspluatētas čuguna, tērauda,
armētā dzelzsbetona un polietilēna
caurules. Liela daļa no šiem tīkliem
ir novecojuši, līdz ar to avārijas ir
likumsakarīgas. Lielākas vai mazākas avārijas atkarībā no sezonas
fiksējam divas līdz septiņas reizes
nedēļā. Pārsvarā tās notiek cauruļvadu savienojumos. Jau šobrīd ir
skaidrs, ka ar ūdenssaimniecības
projekta otro kārtu nebūs pietiekami, lai sakārtotu šo saimniecību,
tādēļ jau tagad tiek iezīmēti arī
darbi trešajai kārtai, kurā akcents
būtu jāliek tieši uz komunikāciju
tīklu nomaiņu un paplašināšanu.
Šī ziema atklāja, ka mēdz
aizsalt arī centrālie ūdensvadi.
Pārrunājām šo jautājumu ar
uzņēmuma speciālistiem, šāda
situācija patiešām sen nebija pieredzēta. Nekas dramatisks gan nav
noticis arī šoziem, jo aizsala tikai
viens maģistrālais ūdensvads 4.
līnijā, kur zeme bija sasalusi pat
1,4 metru dziļumā. Aizsalšanas
riskam galvenokārt pakļauti tie
ūdensvadi, kuriem ir mazs gala
lietotāju skaits. Ja ūdensvadam ir
normāla noslodze, aizsalšanas risks
samazinās līdz minimumam.
Jūs esat viens no tiem, kas
uz darbu Jelgavā brauc no
Rīgas, kā tas ietekmē darba
ritmu?
Ņemot vērā, ka Jelgavā strādāju
jau ilgāku laiku, esmu pieradis.
Dzīvoju Pārdaugavā, kuru tikpat
labi varam uzskatīt par Jelgavas
piepilsētu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu gatavi
apmeklēt kino seansus Jelgavas kultūras
namā?
Raivis, students:
– Jā, noteikti,
ka šo iespēju
izmantotu.
Tā taču ir kolosāla lieta.
Noteikti gribētu uz lielā
ekrāna skatīties komēdijas un
šausmu filmas. Skatīties filmu
uz lielā ekrāna – tā ir pavisam
cita lieta. Domāju, ka tas arī
būtu lētāk nekā braukt uz Rīgu.
Izdevīgāks variants gan naudas,
gan laika ziņā.
Jevgeņijs,
cietuma uzraugs:
– Protams,
ka būtu gatavs! Tā patiesi būtu ļoti
laba iespēja,
jo Jelgavā
taču nekur citur uz lielā ekrāna
kino nevar noskatīties. Es priecātos, ja šeit rādītu jaunākās
filmas, arī latviešu veidotās.
Piemēram, par Latvijas vēsturi,
ja tādas fondos vispār ir. Manuprāt, tas būtu interesanti.
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Kādas vēl
filmas?!
Mēs, pensionāri, to taču
nevaram atļauties! Pensija pavisam
maza – nomaksā visus maksājumus, un nekas pāri vairs
nepaliek, jādomā, kā izdzīvot.
Vienīgi pastaigāties pa ielām
vēl varu atļauties.   
Jānis , bezdarbnieks:
– Varbūt, ka
šādu iespēju
izmantotu,
jo nav jau
mums kinoteātra Jelgavā, kur var
bieži iet un skatīties filmas.
Doma rādīt filmas kultūras
namā nav slikta, es pat teiktu
– atbalstāma. Ja vēl tās būtu
par pieņemamu cenu, es domāju, ka cilvēki ietu un skatītos.
Reinis, students:
– Kāpēc gan
ne? Gan jau,
ka ietu, jo
ideja laba.
Es pats noteikti ņemtu
vērā biļešu
cenu. Kā students būtu gatavs
maksāt varbūt 1,50 latus par
seansu. Tiesa, es gan neesmu
liels filmu fans – pēdējos noskatījos «Rīgas sargus» pirms
pāris gadiem.
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JNĪP aicina uz dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcēm
 Sintija Čepanone

Lai dzīvokļu īpašniekus
informētu par mājas
līdzekļu sadalījumu un
izlietojumu 2009. gadā
un pārrunātu plānotās
aktivitātes, SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) ar dzīvokļu īpašniekiem tiekas
kopsapulcēs.
«Atskaišu sapulces, kā to pieprasa likums «Par dzīvokļu īpašumu»,
dzīvokļu īpašniekiem rīkojam katru gadu, lai JNĪP kā pārvaldītājs
iedzīvotājiem varētu atskaitīties
par aizvadītajā gadā daudzdzīvokļu mājā paveiktajiem darbiem
un dzīvokļu īpašnieku iemaksāto
līdzekļu izlietojumu. Būtiski, ka
šajās sapulcēs tiek pārrunāti arī
tie darbi, kurus būtu nepieciešams
veikt perspektīvā,» stāsta JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis. Pašlaik jau
notikušas vairāku JNĪP apsaimniekoto māju dzīvokļu īpašnieku
tikšanās, taču, kā norāda J.Vidžis,
līdz šim dzīvokļu īpašnieki to apmeklēšanā bijuši visai kūtri.
«Ir jāsaprot, ka dzīvokļu īpašniekiem jābūt ieinteresētiem un
sadarbībā ar apsaimniekotāju
jārūpējas ne tikai par savu atseviš-

(No 1.lpp.)
«Esam apzinājuši applūstošās
pilsētas teritorijas, objektus tajās,
piemēram, dzīvojamās mājas,
sabiedriskās ēkas, saimnieciskās
darbības objektus; izveidojuši vienotu informācijas ieguves kārtību
par plūdu prognozēm, kā arī izstrādājuši ieteikumus, rīcības plānu, lai
draudu gadījumā atbildīgie dienesti
varētu konstruktīvi rīkoties, nodrošinot efektīvāku, koordinētāku
rīcību plūdu draudu gadījumā,»
stāsta civilā aizsardzības plāna izstrādātāja uzņēmuma «PSI Grupa»
valdes priekšsēdētājs. Tas nozīmē,
ka šajā pavasarī gaidāmajos plūdos
pašvaldības varēs ņemt vērā šos ieteikumus un plūdu draudu vadībai
izmantot izstrādāto Riska vadības
informācijas sistēmu, kā arī, par
pamatu ņemot pērn izstrādāto plūdu karti, modelēt plūdu situācijas.

Diabēta apmācības
kabinets – reģionāls

ķo īpašumu, bet arī kopīpašumu
– visas mājas stāvokli, tādēļ iedzīvotājus aicinu būt atsaucīgiem
un apmeklēt mūsu organizētās
kopsapulces, lai varam diskutēt
par neskaidrajiem un aktuālajiem
jautājumiem un kopīgi pieņemt
lēmumu par turpmāk veicamajiem
darbiem, tostarp ēkas siltināšanas
iespējām,» tā J.Vidžis, atgādinot,
ka daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana ir sfēru kopums, nevis tikai
atsevišķi grāmatvedības, juridiskie,
ekonomiskie vai celtniecības pakalpojumi, tādēļ šie jautājumi jāskata
kompleksi.
Pirms sapulces katras mājas
dzīvokļu īpašnieki pastkastītēs saņem gan atskaiti par mājas līdzekļu
sadalījumu un izlietojumu, gan arī
uzaicinājumu ierasties uz tikšanos.
«Ja tomēr kāds nav saņēmis šo
informāciju, lūdzu mums to darīt
zināmu. Informāciju iespējams
iegūt arī pie inženieriem,» tā JNĪP
valdes loceklis. Daudzdzīvokļu
māju sapulču grafiks pieejams arī
JNĪP mājas lapā www.nip.lv, sadaļā
 Ritma Gaidamoviča
«Aktuāli».
J.Vidžis dzīvokļu īpašniekus
Palielinoties diabēta paaicina būt atsaucīgiem, jo, tiekocientu skaitam, Jelgavas
ties organizētajās kopsapulcēs un
poliklīnika nolēmusi reapspriežoties visiem kopā, iedzīorganizēt Diabēta apvotāji ietaupa ne tikai savu, bet arī
mācības kabinetu. Tas
pārvaldnieka laiku.

Risku samazināšanu sāk ar
plūdu draudu analīzi
Plūdu draudu izvērtējums pilsētā,
Jelgavas un Ozolnieku novados
veikts pie četriem ūdens augstuma
līmeņiem.
L.Rulle stāsta, ka paralēli uzņēmums arī turpina izvērtēt citus
riskus, kas iespējami Jelgavā un
kaimiņu novados. Balstoties uz
iegūtajiem risku novērtējuma rezultātiem, tiks izstrādāts vienots civilās aizsardzības plāns, kompleksa
Risku samazināšanas programma,
kurā tiks ietverta detalizēta informācija par rīcībām, pasākumiem,
to ieviešanas termiņiem un atbildībām risku novēršanā šajās pašvaldībās. A.Maurāns papildina, ka
uzņēmums pašlaik turpina apzināt
industriālos un dažādu avāriju riskus. Darbs pie civilās aizsardzības
plāna un kompleksās Risku samazināšanas programmas izstrādes
turpināsies līdz jūlijam.

poliklīnikā darbu sācis 2002. gadā
un ar katru gadu tam ir arvien
vairāk pacientu. «Šāds kabinets
Latvijā ir reti kurā medicīnas
iestādē, tieši tāpēc pieprasījums
ir liels. Arī pie mums pēdējā laikā
apmeklētāju skaits ir audzis, to
nozīmē, ka šobrīd jau
skaidrojam ar kaimiņu pilsētu
tas darbojas ar jaunu
slimnieku braukšanu pie mums.
nosaukumu – ReģionāPiemēram, Bauskā endokrinologa
lais Zemgales cukura
nav, taču šie pacienti dodas pie
diabēta apmācības un
mums, arī dobelnieki brauc uz
aprūpes centrs. Taču
Jelgavu. Šis ir viens no iemesliem,
pakalpojumi paliek nekāpēc kabinetu paplašinājām un
mainīgi – šeit var saņemt
devām jaunu nosaukumu – Reģioendokrinologa un sertifinālais Zemgales cukura diabēta
cētas diabēta apmācības
apmācības un aprūpes centrs,
māsas konsultācijas.
kurā palīdzību sniegsim ne tikai
jelgavniekiem, bet arī citiem ZemSIA «Jelgavas poliklīnika» gal- gales reģiona iedzīvotājiem,» stāsta
venā māsa Baiba Plāse stāsta, galvenā māsa. Viņa min, ka centrā
ka Diabēta apmācības kabinets ikviens pacients arī turpmāk var

Jelgavas skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē
aizstāvēti 72 darbi, no tiem 40
izvirzīti pirmajai Zemgales reģionālajai skolēnu ZPD konferencei,
kas 31. martā notiks Jelgavā.
Jelgavas reģionālā Pieaugušo
izglītības centra (JRPIC) Skolu
atbalsta nodaļas galvenā speciāliste jauniešu izglītības jautājumos
Inita Mazūdre informē, ka kopumā
skolēnu izstrādātos darbus žūrija
novērtējusi labi. Žūrijas komisija
uz Zemgales reģionālo konferenci
izvirzījusi 40 darbus, kuriem būs
jākonkurē ar teju 140 darbiem,
lai sacenstos par iespēju tikt uz
valsts ZPD konferenci. I.Mazūdre
min, ka ļoti uzteicami bijuši vairāki darbi mākslas zinātnē un
kulturoloģijā. Īpaši neierasts bijis
1. ģimnāzijas skolnieka Toma
Kaņepoņa darbs «Laikrakstu interviju virsraksti un to iedarbība»,
lielu interesi izraisījis arī Spīdolas
ģimnāzijas skolnieces Ances Klāvas darbs «Latvijas Republikas
Ministru prezidentu Jaungada
uzrunu analīze». «Nereti dzirdēts,
ka skolēniem neinteresē politika,

taču šis darbs pierāda, ka tā nav.
Ance analizējusi vairāku Latvijas
Ministru prezidentu uzrunas.
Darbs tiešām ir interesants, vēl jo
vairāk tādēļ, ka analīzi veikusi tieši
12. klases skolniece, nevis kāds eksperts,» tā I.Mazūdre. Šie abi darbi
izvirzīti tālāk. Vēl izvirzīti darbi
par tēmām «Jelgavas iedzīvotāju
attieksme pret pilsētas sakrālo arhitektūru», «Jelgavas 4. vidusskolas jauniešu vērtības ekonomiskās
krīzes laikā», «Bezpajumtniecības
problēmas risināšana Jelgavā»,
«Jelgavas jauniešu attieksme pret
iestāšanos nevalstiskajās organizācijās» un citi.
JRPIC Skolu atbalsta nodaļas
vadītāja Skaidrīte Bukbārde atklāj,
ka mūsu skolēniem Zemgales reģionālajā konferencē būs jāsacenšas ar visu 22 novadu skolēniem,
kuri ietilpst Zemgales plānošanas
reģionā, kā arī Tukuma un Kandavas novadu skolēniem. «Vadoties
pēc vidusskolēnu skaita, katram
novadam ir noteikts, cik daudz
darbu var sūtīt uz šo konferenci. Ja
visas skolas izmantos piedāvātās
iespējas, tad Jelgavā tiks aizstāvēti
180 zinātniski pētnieciskie darbi,»
tā S.Bukbārde.

Diabēta
apmācības
kabinets
poliklīnikā
darbu
sāka
2002.
gadā, un
ar katru
gadu
pacientu
skaits
pieaug,
tāpēc
šobrīd
tas jau
ieguvis
reģionālo
Foto: Ivars Veiliņš statusu.
saņemt endokrinologa konsultāciju
un sertificētas diabēta aprūpes
māsas apmācību par diabēta gaitu,
cēloņiem, paškontroles veikšanu,
insulīna devu korekciju, komplikāciju attīstību un citām ar šo
slimību saistītām lietām. «Centrā
gaidīti pacienti, kuriem ir paaugstināts cukura līmenis asinīs, arī
tie, kuriem ir diagnosticēts cukura
diabēts. Pacienta vizīte pie endokrinologa maksā trīs latus, kas ir valstī pieņemtā pacienta iemaksa, bet
diabēta pacientu apmācība ir bez
maksas. Jāpiebilst, ka pacientiem,
kuriem ir diagnosticēts diabēts,
nosūtījums centra apmeklējumam
nav nepieciešams,» stāsta B.Plāse.
Centrs strādā katru darba dienu
poliklīnikas darba laikā, taču pacientiem iepriekš jāpierakstās pa
tālruni 63022101.

Aicina nolikt ziedus Svētbirzī
 Ritma Gaidamoviča
Atceroties 1949. gada deportācijas un pieminot komunistiskā
genocīda upurus, nākamceturtdien, 25. martā, pulksten 14
Svētbirzī notiks atceres brīdis
represēto piemiņai.
25. marts Latvijai ir sēru

Reģionālajai skolēnu ZPD
konferencei izvirzīti 40 darbi
 Ritma Gaidamoviča
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diena, kad atceras tos, kas šajā
dienā pirms daudziem gadiem
nežēlīgi tika represēti. Jelgavas
pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka svētbrīdī piedalīsies arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un Jelgavas novada domes pārstāvji, lai noliktu ziedus

piemiņas vietā. Ziedus nolikt,
tādējādi izrādot cieņu represētajiem, aicināts ikviens jelgavnieks. Pēc svētbrīža Jelgavas
politiski represēto apvienības
«Staburadze» dalībnieki aicināti
uz sporta un atpūtas kompleksu
«Zemgale», lai dalītos atmiņās
un pārdzīvojumos.

Lazdiņas privātā vidusskola
«Punktiņš»

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina darbā sociālo
darbinieku darbam ar
pieaugušām personām.

aicina pieteikties skolēnus no 0.
līdz 12. klasei nākamajam mācību
gadam un piedāvā:

27. martā
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS
ABSOLVENTU, SKOLOTĀJU,
DARBINIEKU SALIDOJUMS
• Plkst.12 – basketbola kauss skolas
sporta zālē;
• Plkst.15 – salidojuma dalībnieku
reģistrācija;
• Plkst.16 – svinīgais pasākums Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē;
• Plkst.18.30 – absolventu, skolotāju,
darbinieku tikšanās klasēs;
• Plkst.20 – absolventu balle.
Koncerttūres – koncertzālē – meiteņu
koris «Spīgo», pūtēju orķestris «Rota»,
Jelgavas Tirkīza koris u.c.;
Atmiņu klase un videozāle;
Brīvās klavieres.
Aicinājums atsaukties visiem Jelgavas
2. septiņgadīgās/astoņgadīgās un
Jelgavas 4. vidusskolas absolventiem!
Lūgums dalību salidojumam reģistrēt
skolas kancelejā (no pirmdienas līdz
ceturtdienai no plkst.8.30 līdz 15) vai
pa e-pastu: inese@4vsk.jelgava.lv
Informācija – skolas mājas lapā:
www.4vsk.jelgava.lv

• līdz 12 skolēniem klasē – tā ir iespēja
ar katru strādāt individuāli;
• skolēniem draudzīgu skolas vidi
un iespēju taisnīgi risināt konfliktsituācijas;
• kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un apguvi;
• labvēlīgus, bet prasīgus skolotājus;
• iespēju katram skolēnam radoši  
izpausties.
Skola specializējas uz valodu apguvi
(angļu, vācu, krievu, itāļu), lai varētu
attīstīt starptautiskus apmācības
projektus.
Adrese: J.Asara iela 12, Jelgava.
Skolas tel. 63023718,
skolas mob.tel. 29398705,
www.punktins.lv,
e-pasts: info@punktins.lv

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā
vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšēja pieredze sociālā darba
jomā.

Īsi
 «Pilsētsaimniecība» informē, ka
sakarā ar pretplūdu pasākumiem,
kuru laikā paredzams ierīkot elektropadevi vairākās vietās, kur varētu būt
nepieciešams atsūknēt ūdeni plūdu
gadījumā, rīt, 19. martā, būs īslaicīgi
elektroapgādes pārtraukumi vairākās
pilsētas vietās. No pulksten 9 līdz 11
elektroapgādes pārtraukumi būs Meiju
ceļā 45, 47, 49, 51, 52, 60, 69, 69A,
69B, 73, 81, 85. Savukārt no pulksten
11 līdz 13 – Jāņa ielā 1, 2, Pasta ielā 63,
Zemgales prospektā 2, 4, 8, 10. Zemgales prospekta 6. mājas iedzīvotajiem
elektropiegāde minētajā laika posmā
vispār tiks pārtraukta. Bet no pulksten
14 līdz 16 elekropiegādes traucējumi
būs Dzirnavu ielā 1, 7, 9, Lietuvas šosejā
3A, 3, 5, 7, 9 un 11.
 Saistībā ar Pasaules tuberkulozes
dienu Jelgavas poliklīnikas Plaušu
slimību nodaļa aicina iedzīvotājus
uz bezmaksas plaušu pārbaudi.
Bezmaksas pārbaudes Stacijas ielā 13
notiks 25. martā no pulksten 9 līdz 16
bez iepriekšējas pieteikšanās. Sīkāka
informācija pa tālruņiem 63021863 un
29151993.
 Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldē mainīts uzticības tālruņa
numurs. Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece informē, ka anonīmā uzticības tālruņa ar automātisko atbildētāju
numurs tagad ir 67014077. Zvanot pa
šo tālruni, iedzīvotājiem no Zemgales
reģiona jebkurā diennakts laikā ir iespēja
informēt reģiona vadību par dažādām
satraucošām problēmām, kas skar sabiedrisko kārtību un drošību. I.Sietniece
atgādina, ka katra saņemtā informācija
tiek izvērtēta un pārbaudīta.
 Arvien aktuālāka pilsētā kļūst
problēma, kad veikalnieces nepilngadīgajiem pārdod alkoholu un
tabakas izstrādājumus. To apstiprina
statistikas dati – šā gada pirmajos
mēnešos administratīvie protokoli
sastādīti jau astoņiem pārdevējiem,
taču 2009. gadā kopā tikai seši. Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze
sabiedrisko attiecību un juridiskajos
jautājumos Sandra Reksce stāsta, ka
sešas pārdevējas jau saņēmušas 200
latu naudas sodu, savukārt divas pagājušajā nedēļā pieķertās pārdevējas
pie administratīvās atbildības vēl tikai
tiks sauktas. Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss nosaka, ka sods ir
no 200 līdz 250 latiem.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4, paziņo,
ka 2010. gada 28. aprīlī un 12.
maijā
skolā darbosies

Valsts pedagoģiski-medicīniskā
komisija
izglītojamiem ar skoliozi un
kustību traucējumiem
uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2010./2011.m.g.

Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pieraksts uz komisiju
pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pieaugušām
personām;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu
risināšanā pieaugušām personām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV
sūtīt uz e-pasta adresi: soc@soc.
jelgava.lv līdz 2010. gada 29.
martam. Tālrunis
informācijai – 63007523,
63007524.

BRĪVLAIKA AKCIJA
TUVOJAS!
Uzzini mājas lapā
www.junda.lv!
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde
«Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar latviešu un krievu
valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu
skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 26078270,
26448426.
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ekonomika

Jelgavas uzņēmēji uzskata, ka valsts solītais īpašais atbalsts mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem joprojām ir gluži kā mutvārdu teikas – vārdos skan,
bet darbos tā arī nav jūtams. Ekonomiskās lejupslīdes laikā tieši mazie
un vidējie uzņēmēji ir tie, kas situāciju izjūt visskaudrāk. Ne viens vien
uzņēmums jau likvidēts, bet atlikušie cenšas savilkt galus. Arī Jelgavā tas
ir jūtams – te vienu veikalu slēdz, te kāds cits pakalpojumu sniedzējs aizver
durvis, arī mazie ražotāji spiesti nopietni pārdomāt tālāko darbību. Tomēr
joprojām pilsētā atrodami vairāki konsultanti, kas gatavi palīdzēt attīstīt
biznesu un sniegt padomu ekonomiskos jautājumos. Cik šodien pieprasīts
ir šāds pakalpojums un kādas konsultācijas uzņēmējiem vajadzīgas?

 Kristīne Langenfelde

Viedoklis par to, vai Jelgavas
uzņēmējiem šodien kā ārpakalpojums ir nepieciešamas
konsultācijas biznesa un ekonomikas jautājumos, ir krasi
atšķirīgs – ir konsultanti, kas
atzīst, ka, neraugoties uz krīzi,
viņiem darba pietiek, bet ir arī
tādi, kas uzsver: mūsu pilsētā
uzņēmējiem šķiet – pietiek ar
to, ka viņi atrodas uz galvenās
ielas.
Viens no vecākajiem uzņēmumiem, kas
Jelgavā piedāvā konsultācijas biznesā un
ekonomikā, ir SIA «A.E.J Consulting».
Īpašniece Anita Rozenberga stāsta, ka šo
darbību sākusi jau 2002. gadā, bet 2004.
gadā dibināts arī savs uzņēmums. «Šobrīd
vēl sūdzēties nevaram – klientu pietiek,»
nosaka A.Rozenberga.
Lai arī sākotnēji kā darbības virziens
izvēlētas konsultācijas grāmatvedībā, ātri
vien Anita sapratusi, ka daudz sekmīgāk
iespējams darboties projektu konsultēšanā.
«Sāku ar pirmajiem SAPARD projektiem
– tā kā var teikt, ka no pašiem pirmsākumiem,» tā A.Rozenberga.
Lielāko un ilglaicīgāko klientu vidū ir
zemnieki, kuriem diezgan sistemātiski ir
pieejamas dažādas atbalsta programmas,
taču A.Rozenberga uzsver, ka vienlaikus
viņas pakalpojumu izmanto arī citi vidējie
un mazie uzņēmēji. «Piemēram, šobrīd
ļoti aktuāli daudziem ir saprast, vai viņa
ideja ir dzīvotspējīga un kā tai piesaistīt
finanses. Ar kādām idejām viņi nāk pie
mums? Grib atvērt kādu mazu veikaliņu
pilsētā; frizieri, kuriem apnicis būt darba
ņēmējiem, šobrīd skatās, vai nevar atvērt
savu saloniņu; kāda zobārstniecība grib
paplašināties. Patiesībā, jā, šobrīd vairāk
tās biznesa lietas ir mazais uzņēmums. Lai
gan tas ir arī likumsakarīgi – bankas kredītus izsniedz nelabprāt un lielām lietām
cilvēkiem pašiem naudas nav, tāpēc arī tie,
kas domā par kaut ko savu vai jau esošo
vēlas paplašināt, to dara nelielos apmēros,»
uzsver A.Rozenberga, piebilstot, ka lielās
lietās patlaban arī tajos gadījumos, ja
izdodas dabūt cauri projektu, nav garantijas, ka banka piešķirs kredītu projekta
realizācijai. «Un tas viss uzņēmējiem liek
būt piesardzīgiem. Tagad varbūt vēl ir iespējams saņemt kredītu jaunu tehnoloģiju
ieviešanai vai kādām iekārtām, taču jaunu
objektu būvniecībai jau tas ir ļoti sarežģīti. Tāpat arī praktiski nereāli ir uzsākt
biznesu no nulles, jo tam nepieciešams
vismaz 20 – 25 procentu līdzfinansējums,
kā jaunam uzņēmējam nav.»
Tomēr ir atsevišķas programmas, kur
arī šobrīd uzņēmēji var gūt atbalstu – tikai
jāzina, kur meklēt. «Un tas ir tas, kāpēc uzņēmējs izvēlas mūsu pakalpojumu. Cilvēkam nav laika, lai regulāri sekotu līdzi visai
informācijai, un arī tad, ja viņš informāciju
atrod, bieži vien saviem spēkiem galā tikt
nevar,» pēc pieredzes saka Anita.

Ar informācijas
atrašanu vien ir par maz

To, ka uzņēmēji labprāt izmanto iespēju

Ceturtdiena, 2010. gada 18. marts

Arī biznesa konsultēšanā
ir jāspēj atrast savu jomu

konsultāciju saņemt no konkrētas jomas
speciālista, nevis paši to meklē, piemēram,
interneta tīmeklī, apliecina arī Zemgales
plānošanas reģiona Eiropas Savienības
struktūrfondu informācijas centrs, kur
pagājušajā gadā pēc informācijas vērsušies ap 500 fizisku un juridisku personu.
«Pieprasījums tiešām ir liels, un mēs
nevaram teikt, ka tas pēdējā laikā būtiski
saruktu. Protams, no šiem 500, iespējams,
trešdaļa ir uzņēmēji, jo mēs konsultējam
arī nevalstiskās organizācijas, studentus,
fiziskas personas, kas tikai grasās kļūt par
uzņēmējiem. Tomēr tas ir apliecinājums,
ka cilvēki meklē iespēju attīstīt savu biznesu,» uzsver centra konsultante Mairita
Pauliņa.
Tomēr šajā centrā uzņēmējs var iegūt
tikai informāciju par kādu sev interesējošu atbalsta programmu vai arī meklēt
veidu, caur kādu programmu attīstīt savu
biznesu. «Mēs palīdzam ar informāciju,
mums ir savas datu bāzes, taču tālākais
gan jāīsteno pašam uzņēmējam – biznesa
plānu un projektu viņa vietā nerakstīsim.
Taču tajā pašā laikā, ja uzņēmējs pats jau
ir sagatavojis projekta pieteikumu, mēs
labprāt viņu konsultēsim, vai ievērotas
visas prasības, vai projekts atbilst noteikumiem,» skaidro M.Pauliņa.
Patlaban no uzņēmēju vidus lielāka
interese ir par Hipotēku un zemes bankas administrēto programmu jaunajiem
uzņēmējiem, ko līdz šim labāk pazina
kā ALTUM programmu. «Tā ir iespēja
saņemt atbalstu jaunu ideju īstenošanai
iesācējiem,» piebilst M.Pauliņa.
Arī A.Rozenberga neslēpj, ka par šo
programmu interesējas arī viņas klienti,
taču prakse liecina, ka, lai uzsāktu dalību
šajā programmā, jaunajam uzņēmējam
jābūt īpaši pacietīgam. «Atbalstu šeit saņemt ir iespējams, bet tas velkas ļoti ilgi,»
tā A.Rozenberga.
Vēl kā iespējas M.Pauliņa šobrīd min
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) koordinēto projektu, kas ļauj iegūt
atbalstu ārējo tirgu apgūšanā un ārējo tirgu
mārketingā. Tuvākajā laikā tikšot atvērta
arī projektu pieteikumu pieņemšana darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, arī šo
programmu koordinē LIAA. «Paredzams,
ka šogad tiks atvērts vēl viens projektu
pieteikumu konkurss, kurā uzņēmēji varēs
gūt atbalstu jaunu produktu attīstīšanai,»
piebilst M.Pauliņa.
Tomēr arī M.Pauliņa vērtē, ka šobrīd
lielākās problēmas uzņēmējiem rada nevis
iespēja atrast sev piemērotu atbalsta programmu, bet gan tās praktiskā īstenošana.
«Nav noslēpums, ka uzņēmējiem atbalsts
nav tik dāsns kā, piemēram, pašvaldībām
– uzņēmējiem ES piešķir finansējumu līdz
50 procentiem no projekta kopējām izmaksām, bet pārējo ir jāspēj nodrošināt pašiem.
Izņēmums ir jau minētā programma par
eksporta tirgu, kur semināru un apmācības atbalstam var saņemt finansējumu
līdz 75 procentiem. Tāpēc arī daudzi tālāk
par informācijas iegūšanu arī nenonāk. Jā,
mēs sniedzam konsultācijas, kur un ko
atrast, taču mums nav tādu datu, kas ļautu
analizēt, cik no tiem uzņēmējiem, kas pie
mums vēršas, vēlāk arī reāli saņem atbalstu savam biznesam,» atzīst M.Pauliņa.

Atbalstītie ES struktūrfondu projekti Jelgavā*
2004. – 2006. plānošanas periods

2007. – 2013. plānošanas periods

Jelgava

Jelgava

2
75
32
2
0

Eiropas Lauksaimniecības virzības un 	
garantiju fonds (ELVGF)
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Zivsaimniecības vadības finansēšanas 	
instruments (ZFIF)
Kohēzijas fonds (KF)

4
11
0
0
0
0

Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Kohēzijas fonds (KF)
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības (NV) divpusējais finanšu instruments

*Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra dati
Projektu birokrātija
spiež meklēt palīgus

Nākamais solis, kad ir iegūta informācija
par iespējamām atbalsta programmām un
atrasts variants, kas tiešām uzņēmējam
der, ir projekta pieteikuma sagatavošana.
Kā atzīst «Jelgavas Vēstneša» aptaujātie
mazie uzņēmēji, visbiežāk pašiem tikt galā
ar projektu sagatavošanu ir pagrūti, jo birokrātiskās prasības ir visai neskaidras. «Es
uzskatu tā – katram ir jādara tas, kas viņam vislabāk padodas. Es pat nemēģināju
lauzīt galvu, lai saņemtu atbalstu ALTUM
programmā. Zināju, ka vēlos uzsākt savu
biznesu, presē arī ieguvu pirmo informāciju
par šādu programmu, sapratu, ka tas man
der, un uzreiz meklēju kādu, kas varētu
palīdzēt projektu sagatavot. Kāpēc pašam
urbties tam cauri, ja ir profesionāļi, kas to
spēj izdarīt?! Mazais uzņēmējs taču nevar
sev nodrošināt darbinieku grāmatvedi,
projektu rakstītāju – tas nav vajadzīgs, šo
pakalpojumu taču var nopirkt,» uzsver
jelgavnieks Harijs Sproģis, kurš kā mazais
uzņēmējs startējis ALTUM programmā,
lai izveidotu savu mopēdu un motorolleru
servisu. «Saņēmu atbalstu, aprīkoju telpas
un uzsāku darbu. Protams, tagad arī es
izjūtu krīzi, jo nav cilvēkiem tās naudiņas,
lai pirktu manu pakalpojumu. Skaidrs
taču, ja dēlam ir motorollers un tas noplīst,
tēvs taču neatdos pēdējo desmitnieku no
ģimenes budžeta, lai motorolleru salabotu.
Taču nedomāju, ka šobrīd ir jēga gausties
– grūti iet visiem un nekas cits neatliek,
kā vien ieslēgt izdzīvošanas režīmu. Manā
gadījumā uzņēmējdarbības sākšana nebija
balstīta uz grandioziem biznesa plāniem
– es vienkārši nolēmu darīt to, ko pārzinu,
jo pats 16 gadus esmu nobraucis motokrosā
un man ir nepieciešamās zināšanas. Ja tagad būtu jāsāk, droši vien par to neizšķirtos
Tieši ALTUM
programma jaunajiem uzņēmējiem un biznesa
konsultantu
prasme palīdzēja jelgavniekam
Harijam Sproģim uzsākt savu
biznesu.

Foto: Ivars Veiliņš
un no H.Sproģa
personīgā arhīva

SIA «A.E.J
Consulting»
īpašniece Anita
Rozenberga atzīst, ka projektu
sagatavošana ir
vispieprasītākais
pakalpojums, ko
izmanto Jelgavas uzņēmēji,
vēršoties pie
biznesa konsultantiem.

tājs Gundars Riekstiņš, kurš arī savu biznesu Jelgavā sācis kā biznesa konsultants
– viņš gan izvēlējies citu profilu: konsultēt
mārketinga jautājumos. «Bija pieredze, zināšanas, un nospriedu, kāpēc ne Jelgavā?!
Nav jau liela māka atvērt šādu uzņēmumu
Vecrīgā! Taču nevajadzēja pat pusgadu, lai
es saprastu, ka Jelgavas uzņēmējiem šādas
konsultācijas nav vajadzīgas. Man pat
šķiet, ka nevienu uzņēmumu tā arī Jelgavā
nepaspēju konsultēt,» saka G.Riekstiņš.
Viņš gan atzīst, ka šāda tendence nav
vērojama tikai Jelgavā. «Patiesībā šādam
pakalpojumam pieprasījuma nav nevienā
vietā ārpus Rīgas, kur mazie uzņēmēji
orientējas tikai uz vietējo pilsētas tirgu.
Visbiežāk šeit uzņēmējiem šķiet, ka galvenais trumpis, lai piesaistītu klientus un
bizness attīstītos, ir atrašanās uz galvenās
ielas – klienti tevi paši atradīs, kāda tur vēl
piesaistīšana vajadzīga. Savukārt tiem,
kas nav mazie veikaliņi vai pakalpojumu
sniedzēji, bet tirgo lielas preces mazos
apjomos, svarīgākais klientu piesaistē
šķiet personīgie kontakti. Lūk, arī viss
mārketings!» nosaka Gundars.
Taču tajā pašā laikā Gundars gan nenoliedz, ka uzņēmēji izprot, ka laiku pa
laikam ir nepieciešams tāds kā skats no
malas uz viņu biznesu. «Bieži vien, tikai
paskatoties no malas, ir iespējams ģenerēt jaunas idejas, lai turpinātu attīstību.
Paskatīties uz visu no cita redzes leņķa,
ieraudzīt to, kas ikdienā paslīd garām. Bet
diemžēl šī atziņa tā arī paliek bez tālākas
darbības – pilsētas uzņēmēji nav gatavi
algot profesionālu konsultantu, kas varētu
dot savu redzējumu, ieviest jaunas idejas,»
spriež Gundars.
Tieši tāpēc nu jau kādu laiku Gundara
«Jelgavas uzņēmējiem
uzņēmumam ir cits profils – velosipēdu un
tas nav vajadzīgs»
Citās domās ir uzņēmuma «RGI» vadī- motorolleru tirdzniecība.
– tādam mazajam uzņēmējam ļoti būtisks
ir starta kapitāls, nu nav mums nauda
zeķē, tāpēc šī programma tobrīd bija īsti
laikā,» atzīst H.Sproģis.
Arī A.Rozenberga piekrīt, ka projektu
pieteikumu sagatavošana ir pieprasītākais
pakalpojums. «Jā, man ir bijuši arī tādi
klienti, kuri paši vairākkārt jau rakstījuši
projektu, bet atbalstu nav saņēmuši, un
tad vēršas pie manis. Patiesībā projektu
rakstīšana nav nekas grūts un tā shēma,
ja to apgūst, ir skaidra, taču visu izšķir
nianses, kas nezinātājam bieži vien paslīd
garām. Es pati, ziņkārības dzīta, esmu
apmeklējusi dažus seminārus, kur konkrētas programmas interesentiem māca, kā
rakstīt projektu, lai to iesniegtu konkrētā
programmā. Kādi ir mani secinājumi? Nereti tur šos projektus rakstīt māca teorētiķi,
kas praktiski savā dzīvē nevienu projektu
tā arī nav iesnieguši. Sniegtās zināšanas
ir sausas, tās daudz neatšķiras no tā, ko
par šo tēmu var izlasīt internetā jebkuras
programmas sadaļā, kur sniedz informāciju
par to, kā rakstīt projektu iesniegšanai
šajā programmā. Tāpēc nav brīnums, ka
uzņēmēji, ja viņiem nav pieredzes, paši galā
netiek,» atzīst Anita.
Tieši projektu birokrātiskās prasības
un vispārīgums ir tas, kas rada klientus
biznesa un ekonomikas konsultantiem.
Tāpēc arī Anita atzīst, ka darba pietiek un,
lai arī nedaudz mainās klientu struktūra
un vēlmes, viņa tomēr neizjūt, ka uzņēmēju
vidū būtu iestājies galīgs panīkums. «Ir
jūtama kustība, jā, varbūt piesardzīgāki,
apdomīgāki, taču uzņēmēji meklē iespējas,
grib attīstīties,» tā Anita.
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LZO mūsējiem 5 godalgas

Solis līdz čempionu titulam

«Apoloni» – čempioni

Lielākais loms rīdziniekam

Karatisti izcīna 44 medaļas

Jelgavas šorttrekiste Ivita Krūmiņa Latvijas
Ziemas olimpiādē izcīnījusi trīs bronzas
medaļas. Līdz ar to Jelgavas sportisti pavisam olimpiādē ieguvuši piecas medaļas.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavu 2.
Latvijas Ziemas olimpiādē šorttrekā pārstāvēja mūsu hokeja komandas spēlētāja
I.Krūmiņa, kura pirms pievēršanās hokejam trenējās šorttrekā. Ivita izcīnījusi trīs
bronzas medaļas – 1500 metru, 1000 un
500 metru distancē. Pa sudraba medaļai
izcīnīja Jelgavas hokeja sieviešu komanda
un kērlingistes. Abām komandām šī bija
debija Latvijas Ziemas olimpiādē. Kērlingisti palika 4. vietā, bet vīriešu hokeja
komanda pusfinālam nekvalificējās. Kērlingistes jau 11. martā devās uz Kanādu,
lai piedalītos pasaules čempionātā.

Jelgavas volejbolistes regulāro čempionātu
noslēgušas 1.
vietā un jau šodien sāks pēdējo cīņu par
Latvijas čempionu titulu – viņas tiksies
ar Rīgas volejbolistēm izslēgšanas spēļu
sērijā, kas ilgs līdz trīs uzvarām. Jau šo
ceturtdien sāksies izslēgšanas spēles
par čempionu titulu – mūsu meitenes
tiksies ar savām sīvākajām pretiniecēm
no Rīgas. Savukārt par 3. – 4. vietu spēlēs
Daugavpils un «Ropaži/MSĢ» volejbolistes. Pirmās divas spēles notiks Rīgā šodien un rīt, bet trešā un ceturtā, ja tādas
būs nepieciešamas, notiks Jelgavā.

Jelgavā notika 2010. gada Latvijas čempionāts stieņa spiešanā guļus, kurā sacentās 25 Latvijas un kaimiņvalstu spēcīgākās
komandas. Jelgavu pārstāvēja sporta kluba «Apolons» sportisti, kuri saņēmuši vairākus čempiona titulus. Mūsu sieviešu komanda – J.Jansone, K.Krūze, L.Januškeviča,
L.Tkačova, L.Ritikova – atzīta par Latvijas
čempionēm. Vīru grupā čempionu titulu
izcīnīja J.Lasmanis, A.Smelovs, A.Pampe,
P.Kijanovs, U.Salmanis, M.Voitkevičs,
I.Raukens un M.Neiders. Sudraba medaļas – O.Illarionovam, M.Vinteram,
J.Vītoliņam, R.Tetērinam, D.Burčam,
H.Petrauskim, P.Vaitkevičam, I.Grēnam,
U.Meimeram, E.Jansonam. Bet bronzas medaļas – V.Čivčam, J.Ribakovam,
A.Sproģim, G.Reinholdam.

Sestdien
uz Lielupes
notika Jelgavas atklātais
čempionāts
zemledus
makšķerēšanā. Tajā piedalījās 44 makšķernieki no
Jelgavas, Rīgas un Dobeles puses. Bļitkotāji
gan atzina, ka šī nebija īstā diena makšķerēšanai. Tikai vienam izdevās «pārkāpt»
kilograma slieksni – 1,045 kilogrami zivju.
Tos finišā nogādāja Jānis Volkovs no Rīgas.
Viņš 2. vietā atstāja jelgavnieku Anatoliju
Miņinu, kura loma svars bija 0,990 kilogrami, bet trešā vieta Ivaram Krūmiņam ar
0,845 kilogramiem zivju. Uzvarētāji saņēma
organizatoru gādātas dāvanas.

Nedēļas nogalē Tukumā notika Latvijas
J.K.A. karatē-do čempionāts, kurā Jelgavu pārstāvēja klubs «Shinri». Mūsu 43
sportisti šajās sacensībās izcīnīja 44 medaļas – 12 zelta, 15 sudraba un 17 bronzas. Zelta medaļas ieguva Ilze Dagile
(divas), Edgars Dukaļskis (divas), Madara
Stankus, Kristīne Kasprova, Elizaveta
Larionova, Inese Jermakova, Marks Rozenbergs, Jurijs Rodionovs, Kims Petrovs
un Deniss Krivenkovs. Kluba «Shinri» vadītājs Aleksejs Bistrovs īpaši vēlas uzteikt
trīspadsmitgadīgo I.Dagili, kura izcīnīja
četras medaļas – divas zelta, vienu
sudraba un vienu bronzas. Jaunos
sportistus sacensībām gatavoja treneri
tēvs un dēls Alekseji Bistrovi, kā arī
Vitālijs Mišins.

Līdzjutēji par februāra populārāko sportistu atzīst
peldētāju Viktoru Vovruško
 Ritma Gaidamoviča

«Protams, ka mans audzēknis
šo titulu ir pelnījis, esmu gandarīta par viņa panākumiem.
Neskatoties uz to, ka Viktors
šobrīd ir Spānijā, viņš turpina
strādāt pēc manis sagatavotās
programmas, un zinu, ka viņš
to dara rūpīgi. Jā, nevaru labot
viņa tehniku, taču to darīsim,
kad viņš būs Jelgavā,» teic
februāra populārākā sportista
peldētāja Viktora Vovruško
trenere Astra Ozoliņa.
Šonedēļ sveikti februāra labākie sportisti. Tiesa, to vidū šoreiz nebija neviena
laureāta, tikai Latvijas Republikas čempioni, kuri saņēma Jelgavas Sporta servisa
centra sarūpētus Pateicības rakstus. Šajā
reizē sveikts nu jau otrais populārākais
mēneša sportists šogad, kuru portālā
www.jelgavasvestnesis.lv nosaka tieši līdzjutēji. Par populārāko februāra sportistu
ar 405 balsīm atzīts divkārtējais čempions
peldēšanā treneres A.Ozoliņas audzēknis
V.Vovruško. Pats čempions gan pēc balvas
nebija ieradies, jo šobrīd atrodas Spānijā.
Tur viņš intensīvi trenējas un nodarbojas
arī ar triatlonu. «Viktoru es trenēju jau
17 gadus. Šobrīd strādājam, sazinoties ar
interneta starpniecību. Esmu izstrādājusi
viņam īpašu programmu, pēc kuras viņš

Līdzjutēji peldētāju Viktoru Vovruško atzinuši par mēneša populārāko
Atgādinām, ka aprīļa sākumā portālā
sportistu.
www.jelgavasvestnesis.lv būs iespēja balgatavojas sacensībām. Viktors nākamo sot par marta populārāko sportistu.
Par sasniegumiem februārī otrdien
reizi Latvijā būs jūnijā, kad startēs
Latvijas čempionātā peldēšanā,» stāsta sveikta arī peldētāja Ilona Badune. Atzinības raksts arī Mārtiņam Vikštremam
A.Ozoliņa.
Jāpiebilst, ka aiz V.Vovruško ar 264 bal- par 1. vietu Latvijas Republikas meistarsīm otrais populārāko sportistu balsojumā sacīkstēs sambo cīņā jauniešiem svara
šoreiz palika Andrejs Rebrovs – Latvijas kategorijā līdz 65 kilogramiem (treneris
čempions sambo cīņā. A.Rebrovs atzīst, Kims Usačevs), Andrejam Rebrovam par
ka sākumā pat bijis priekšā peldētājam, 1. vietu Latvijas meistarsacīkstēs sambo
taču, viņaprāt, šeit nospēlējis fakts, ka cīņā jauniešiem svara kategorijā līdz 75
konkurentam ir draugi ne tikai Latvijā, kilogramiem (treneris K.Usačevs), Vitābet arī Spānijā. «Laikam man ir mazāk lijam Abramovam par 1. vietu Latvijas
to līdzjutēju nekā Viktoram, taču arī teju meistarsacīkstēs sambo cīņā jauniešiem
300 balsis ir daudz. Man prieks par tādu svara kategorijā līdz 52 kilogramiem
(treneris Sergejs Vasjkovs), Ņikitam Majelgavnieku atbalstu,» tā A.Rebrovs.
Balsojums liecina, ka šomēnes aptaujā tosovam par 1. vietu Latvijas Republikas
iesaistījušies par 200 balsotājiem vairāk. meistarsacīkstēs sambo cīņā jauniešiem
Par janvāra sportistiem tika saņemtas svara kategorijā līdz 60 kilogramiem
aptuveni 600 balsis, bet šomēnes jau 815. (treneris S.Vasjkovs), Marekam Štolcer-

Par februāra
sporta laureātu
kļuvis arī mūsu
bokseris Valērijs Mikalausks
(centrā), kurš
ieguvis Latvijas čempiona
titulu Taizemes
boksā svara kategorijā līdz 66
kilogramiem.
Foto: Ivars
Veiliņš
manim, kurš ir Latvijas čempions ziemas
kartingā, Vilmāram Krivadam, kurš ir
Latvijas čempions ziemas autosprintā,
un Valērijam Mikalauskam – viņš ieguvis
Latvijas čempiona titulu Taizemes boksā
svara kategorijā līdz 66 kilogramiem.

«Pasaciņai» – 35
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» jubilejas pasākumi
notiks no 6. līdz 11. aprīlim
Aspazijas ielā 18.
6. aprīlī plkst.11 – aicināti iestādes bijušie
darbinieki – pensionāri.
7. aprīlī plkst.15 – aicināti bijušie audzēkņi.
8. aprīlī plkst.15 – aicināti bijušie darbinieki.
10. aprīlī plkst.14 – aicināti lūgtie viesi.
Būsim pateicīgi, ja par savu piedalīšanos
informēsiet iepriekš pa tālruni 63027245.

Sporta pasākumi
 19. martā pulksten 19.30 – Latvijas
regulārais čempionāts basketbolā veterāniem (Sporta hallē).
 19. un 20. martā – 63. Latvijas skolēnu
sporta spēles (1991. dzimšanas gads un
jaunāki) (LLU baseinā).
 20. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības novusā «Veselības
dienas 2010», 2. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 20. martā – Latvijas sporta veterānu
(senioru) 47. sporta spēles, sacensības
peldēšanā (LLU baseinā).
 20. un 21. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 20. un 21. martā pulksten 10 – Sporta veterānu turnīrs volejbolā (Sporta
hallē).
 21. martā pulksten 12.30 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem, 2. grupa (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 24. martā pulksten 19 – LBL spēle: «Zemgale» – «Ķeizarmežs» (Sporta
hallē).
 25. – 28. martā – Eirolīgas 3. sabraukums U-16 zēniem (Ukrainā).
 26. martā pulksten 13 un 27. martā pulksten 11 – Jelgavas 2010. gada
atklātās meistarsacīkstes boksā (Sporta
hallē).
 27. martā pulksten 12 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO», apbalvošanas ceremonija (1. ģimnāzijā).

Meklē darbu
Jauna sieviete meklē jebkuru darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus.
Tālrunis 63025409; 28250704.
Vīrietis (38 gadi) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 26381274.
Meklēju darbu. Ir liela pieredze un prakse
celtniecībā. Izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 27115310.
Piedāvāju kvalitatīvus juridiskus pakalpojumus.
Konsultācijas. Tālrunis 29959902.
Kvalificēts santehniķis. Apkure, ūdensapgāde,
kanalizācija. Tālrunis 29681585.
Pasniedzējs meklē papildu darbu krīzes laikmetā. Privātstundas: vācu, krievu, latviešu valodas.
Apmācība un tulkošana. Darbi vēsturē, kultūrā,
mākslā, sociālajās zinātnēs. Novadpētniecība
studentiem. Tālrunis 26872900.
Meklēju darbu mēbeļu pārvilkšanā.
Tālrunis 26728914.
Urbjam spices un tīrām akas.
Tālrunis 25905024.
Divi vīrieši meklē darbu – iztīrīs sniegu vai veiks
jebkurus citus darbus. Izskatīsim visus darba
piedāvājumus.  Tālrunis 28866836.

Aizsaulē aizgājuši
GEORGS DOMBROVSKIS (dz. 1948. g.)
Izvadīšana 13.03. plkst.13 Bērzu kapsētā
ROZĀLIJA BLAŽEVIČA (dz. 1917. g.)
JŪLIJA DZĒRVĀNE (dz. 1951. g.)
Izvadīšana 13.03.plkst.15.30 Meža kapsētā
MARTA BĒRZIŅA (dz. 1915. g.)
VALENTĪNA ARHANGEĻSKA (dz. 1938. g.)
VERA PETRIKOVA (dz. 1927. g.)
ZELMA STRAUTNIECE (dz. 1927. g.).
ARKĀDIJS IGNAŠĀNS (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 18.03. plkst.12 Meža kapsētā.
VLADIMIRS SMEDO (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 18.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
HELMUTS CĪRULIS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 19.03. plkst.13 Meža kapu kapličā.
VERA ŅESTEROVA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 20.03. plkst.15 Zanderu kapsētā.

6
22. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 967.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 78. un 79.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5279.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Japāna».
11.55 «De facto».*
12.35 «Ielas garumā».*
13.20 «P.S. Es mīlu tevi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
15.30 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 7.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 967.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5280.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 80. un 81.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 «Galva. Pils. Sēta».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad».
0.05 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Krievija – Čehija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 48.sērija.
10.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 191.sērija.
11.35 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 15.sērija.
12.05 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Kanāda
– Vācija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 48.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 191.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 15.sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». ASV un Dienvidkorejas dokumentāls seriāls. 2007.g. 3.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Indijā».
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Dimantu mednieki». Drāma. 2001.g. 1.sērija.
24.00 «Krējums… saldais».
0.30 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 32.sērija.
10.05 «Vējš pār upi». Vācijas melodrāma. 2001.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
12.50 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 146.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 70.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 91.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 21.sērija.
23.50 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.45 «Aizstāvis». Piedzīvojumu komēdija. 1985.g.
2.20 «Nikita». ASV seriāls. 40.sērija.
3.10 LNT ziņu Top 10.
4.00 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
4.55 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 181.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 78.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 83.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».

10.40 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 7.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 285.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 5.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 2.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 27.sērija.
16.20 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 26.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 90.sērija.
18.20 Pirmizrāde! «Mana mīļā ragana» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1 un 2.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 163.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 8.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 20.sērija.
1.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 53.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

23. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 968.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 80. un 81.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5280.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.35 «Vīrs ir ar viņu». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 968.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5281.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 82. un 83.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 24.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Kanāda – ASV.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 49.sērija.
10.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 3.sērija.
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 16.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Latvija – Čehija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 49.sērija.
16.45 «SeMS».
18.05 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 16.sērija.
18.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā. Īsā
programma pāru slidojumos. Tiešraide.
23.40 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu. 1.sērija.
0.10 «Autosporta programma nr.1».
0.40 «Zebra».*
0.55 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 33.sērija.
10.05 «Kad svarīga mīlestība». Melodrāma. 2002.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 29.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
15.00 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 147.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 71.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».

18.10 «112». Vācijas seriāls. 92.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Vasara Norsundā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
24.00 «Pasaules pokera turnīrs». 74.sērija.
1.50 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.45 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 21.sērija.
3.45 «Fargo». ASV krimināldrāma. 1996.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 182.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 84.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 40.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 3.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 286.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 54.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 3.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 28.sērija.
16.20 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 27.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 91.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 164.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Izlaušanās 4». ASV seriāls. 80.sērija.
23.55 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 2».
ASV seriāls. 54. un 55.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
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14.25 «Akvanauti». Seriāls. 38.sērija.
14.55 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Īsā programma vīriešiem. 2.daļa.
18.45 «Olimpiāde.lv»
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Izvēles programma pāru slidojumos. Tiešraide.
23.20 «Ziemeļu puse».
23.50 «Ātruma cilts».
0.20 «TV motors».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 31.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 34.sērija.
10.05 «Rīt sapņosim kopā». Vācijas melodrāma. 2002.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 30.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
15.00 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 148.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 72.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 93.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 9.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

24. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 969.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 82. un 83.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5281.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 100.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 969.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5282.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 84. un 85.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Zaļais īpašums».*
24.00 «100 g kultūras».*
0.30 «Galva. Pils. Sēta».*

LTV7
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā. Īsā
programma vīriešiem. 1.daļa. Tiešraide.

23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
0.05 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
1.05 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.00 «Pasaules pokera turnīrs». 75.sērija.
3.40 «Aģente Spāre». Fantāzijas komēdija. 2001.g.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 183.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 85.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 41.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 8.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 287.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 55.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 4.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 29.sērija.
16.20 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 28.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 92.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 165.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). seriāls. 6.sērija.
22.00 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.05 «Apustulis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
0.10 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 12.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

25. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 970.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 84. un 85.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5282.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Laika jautājums». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 101.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 970.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5283.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Agapitova un izglābtie». Dokumentāla filma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 9.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*
0.05 «LTV portretu izlase». Rakstniece Inga Ābele.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Autosporta programma nr.1».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 50.sērija.
10.45 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 17.sērija.
11.15 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Slovākija
– Norvēģija.*
13.15 «Akvanauti». Seriāls. 39.sērija.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Dejas uz ledus. Oriģinālā programma. Tiešraide.
18.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 17.sērija.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Izvēles programma vīriešiem. Tiešraide.
24.00 «Uz meža takas».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 32.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 35.sērija.
10.05 «Līdz pasaules galam». Vācijas melodrāma. 2002.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 31.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
15.00 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 149.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 73.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 94.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
0.15 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
1.15 «Stilīgā vienība». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
2.50 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.40 «Deva». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 184.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 86.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 42.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 288.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 2». ASV seriāls. 56.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 30.sērija.
16.20 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 29.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 93.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 166.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 3». ASV seriāls. 58.sērija.
22.00 «Valsts ienaidnieks». ASV trilleris. 1998.g.
0.35 «Kinomānija».
1.05 «Lasvegasa 3». ASV seriāls. 67.sērija.
1.55 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 6.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
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TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

26. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Nezūdība». Dokumentāla filma.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5283.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Omāru valstība». Dokumentāla filma.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 102.sērija.
15.35 «Būs jau labi!»
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 3.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5284.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 86. un 87.sērija.
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.05 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 12.sērija
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «TV motors».*
10.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā. Īsā
programma sievietēm. 1.daļa. Tiešraide.
14.10 «Olimpiāde.lv»*
14.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā. Īsā
programma sievietēm. 2.daļa.
18.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
23.15 «Zveja» (ar subt.).
23.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 33.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 36.sērija.
10.05 «Sapņu paradīze». Vācijas melodrāma. 2003.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 32.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
15.00 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 150.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 74.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 95.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Tomasa Krauna afēra». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
23.20 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
0.15 «Nevainojamais». ASV traģikomēdija. 1999.g.
2.15 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.15 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
4.10 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.55 «Ekstrēms tuvpānā». ASV dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 185.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 87.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 43.sērija.

8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Nozieguma skelets 3» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 289.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 57.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 6.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 31.sērija.
16.20 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 30.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 94.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija. 2001.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 35.sērija.
0.25 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.00 «Sen miris». Lielbritānijas un Francijas trilleris. 2002. g.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

27. marts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 49.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zaļais īpašums».
11.20 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 12.sērija.
13.00 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 9.sērija.
13.55 «Dailes teātrim – 90». G.Priede. «Tava labā slava».
Dailes teātra izrāde.*
16.45 «Laika jautājums». Dokumentāla filma. 2008.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Tērbatas iela. 2.daļa.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 6.sērija
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Debesu mala». Drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Izvēles programma sievietēm. Tiešraide.
18.05 «1000 jūdzes Indijā».
18.35 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 20. (noslēguma) sērija.
19.25 «Mīlestība ir viena» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
21.00 «Krējums… saldais».*
21.30 «Mērijas Braiantas neticamais ceļojums». Austrālijas un Lielbritānijas drāma. 2005.g. 2.sērija.
23.10 «Bikini meitenes ASV». Seriāls. 5., 6. un 7.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 35.sērija.
6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.40 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
10.10 «Ju-Gi-O». Piedzīvojumu animācijas filma bērniem. 2004.g.
12.05 «Klifords». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
13.55 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
15.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 24.sērija.
15.55 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*

TV programma
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 21. un 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
23.05 «Nāvējošais tango». Krimināldrāma. 2002.g.
1.15 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.15 «Nevainojamais». ASV traģikomēdija. 1999.g.
5.05 «Klifords». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 186.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 6.sērija.
8.55 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 342. un 343.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 163. un 164. sērija.
11.30 «Dinozauru mednieki 3». 8.sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Dejo ar zvaigzni 3». Muzikāls šovs. 6.sērija.
16.05 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija. 2001.g.
17.50 «Meklējot Nemo». Animācijas ģimenes komēdija. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.20 «Debesu valstība». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
0.10 «Smēķēt atļauts». ASV komiska drāma. 2005.g.
1.55 «Meitene ar divām sejām». Dokumentālā filma. 2008.g.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi». Seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Izsole».
13.30 «Berija» (ar subt.). Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Ko vēlas sievietes» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV komēdija. 2000.g. Režisore N.Meijersa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.35 «Žeņa, Žeņečka un katjuša» (ar subt.). Krievijas
traģikomēdija. 1967.g. Režisors V.Motiļs.
23.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
24.00 «Izsole».
0.15 «Erotiskie stāsti. Karstais klubs Kalifornija».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

28. marts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 50.sērija.
10.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Lasvegasa».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.25 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 6.sērija
Slepkavība trīs cēlienos.
17.00 «Omāru valstība». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». Reģiona ļaudis.
19.00 «Monogāmija iesācējiem». Romantiska komēdija. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.25 «Manas melleņu naktis». Romantiska drāma. 2007.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Ziemeļu puse».
23.45 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 24.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Olimpiāde.lv».*
12.45 «Mīlestība ir viena» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
14.20 «Akvanauti». Seriāls. 40.sērija.
14.45 «Relikviju medniece». Seriāls. 22.sērija.
15.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Paraugdemonstrējumi. Tiešraide.
18.00 «Basketbola spēļu apskats».*
18.30 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu.
2.sērija.
19.00 «Mājas, mīļās mājas» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
20.40 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 10.sērija.
21.25 «Pūķa dēls». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.
g. 2.sērija.
22.55 «Mērijas Braiantas neticamais ceļojums». Drāma.
2005.g. 2.sērija.

7
LNT
6.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.40 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 36.sērija.
7.10 «Mājokļa jautājums».*
8.05 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma.
8.25 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 25.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
10.50 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 5.sērija.
11.50 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
11.55 «Trojas medības». Spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 2007.g.
13.50 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
15.45 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.45 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
16.55 «Patiess draugs». Komiska drāma. 2005.g.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.00 «Hārta karš». ASV kara drāma. 2002.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.45 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 29.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 187.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.00 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 7.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 165. un 166.sērija.

12.05 «Dullais desmitnieks».
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
28.sērija.
13.40 «Leģenda par strēlnieku Fedotu». Pasaku filma. 2008.g.
15.15 «Mafija». ASV kriminālkomēdija. 1998.g.
17.00 «Pēc apokalipses». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Dejo ar zvaigzni 3». Šovs. Tiešraide. 7.sērija.
22.40 F-1. Austrālijas Grand Prix sacīkstes.
1.20 «Amerikāņu psihopāts». Šausmu filma. 2000.g.
3.05 «Tuksneša baltā saule» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma. 1969.g.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi». Seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Izsole».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Zelta drudzis».
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora festivāls.
22.00 «Laimes zvaigzne» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 1975.g.
0.50 «Erotiskie stāsti. Iesācēju klase». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

21. martā plkst.14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde. Federiko Garsija Lorka
«Bernardas Albas māja». Stāsts par traģisku sievietes likteni kādā Spānijas ciematā.

Režisors Ģ.Šolis. Lomās: A.Rokjāne, R.Barona, I.Rimša, E.Apsīte, I.Soika, A.Zača, S.Možaikina,
L.Rancāne, S.Skrūzmane, M.Riekstiņa. Biļešu cenas: Ls 2; 1.
5. aprīlī plkst.17 – koncerts «Tautas laiks». Jāņa Lūsēna dziesmas dzied Kristīne
Zadovska, Ance Krauze, Ingus Pētersons un Zigfrīds Muktupāvels. Programmā izskanēs
atmodas dziesmas kā nesadzirdēta atbilde šodienas haosam. Biļešu cenas: Ls 7; 6; 5; 4.

11. aprīlī plkst.17 – koncerts. Solo Sergejs Jēgers (kontrtenors) un
kamerorķestris «Sinfonietta Rīga». Programmā: Antonio Vivaldi Kantāte Nisi

Dominus RV 608, Kantāte Cessate, omai cessate RV 684, Kantāte O mie porpore piu belle RV
685 (visas trīs kantātes ir kontrtenoram solo un orķestrim). Arkandželo Korelli un Frančesko
Džeminiāni instrumentālie koncerti. Biļešu cenas: Ls 6; 5; 4; 2,50.
23. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde. Biļana Srbļanoviča «Siseņi». Traģikomēdija 2 cēlienos. Režisors – M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa, I.Auziņš vai A.Robežnieks,
A.Skrastiņš, K.Zadovska, N.Geidmane, M.Martinsone vai I.Briķe, H.Spanovskis, J.Strenga,
J.Bartkevičs, A.Siliņš, O.Dreģe . Šeit nav pozitīvo vai negatīvo personāžu. Tie ir ļaudis, kuri grib
iegūt, neko nezaudējot un necik nemaksājot. IZRĀDĒ SMĒĶĒ! Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6; 5.
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Kultūras pasākumi
 18. martā pulksten 17.30 – atceres sarīkojums «Aspazijai 145». Piedalās Jelgavas
Latviešu biedrības dzejas klubs «Pieskāriens», Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi un
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. martā pulksten 17.30 – Krievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Russkie
napevi». Piedalās Kirovas pilsētas kultūras nama kora ansamblis «Rītausma» un tautas
deju ansamblis «Vjatskas suvenīrs». Ieeja – bez maksas (kultūras nama Lielajā zālē).
 20. martā pulksten 15 – «Koru dziesmu pavasaris». Sieviešu korim «Liepa» – 60,
vīru korim «Ozols» – 70 (LLU aulā).
 20. martā pulksten 18 – Vesperes ar Jozefa Gabriela Reinbergera mūziku. Piedalās
mācītājs Aivars Gusevs, Jelgavas vokālais kvartets Gunta Pavilona vadībā, Svētās Annas
draudzes koris. Diriģents Andris Jansons (Svētās Annas katedrālē).
 20. martā pulksten 21 – Latvijas Radio 2 15. dzimšanas dienas svinību balle.
Kompleksās biļetes uz koncertu un balli ir pārdotas, bet ir pieejamas biļetes tikai uz
balli, kurā spēlēs «Roja», «Apvedceļš», «6. jūdze» un «Ornaments». Biļetes nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs. Biļetes cena uz balli – Ls 5 (kultūras namā).  
 21. martā pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde Federiko Garsija Lorka
«Bernardas Albas māja». Stāsts par traģisku sievietes likteni kādā Spānijas ciematā.
Režisors Ģ.Šolis. Kostīmu māksliniece I.Ungure. Lomās A.Rokjāne, R.Barona, I.Rimša,
E.Apsīte, I.Soika, A.Zača, S.Možaikina, L.Rancāne, S.Skrūzmane, M.Riekstiņa. Biļešu
cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 21. martā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. martā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde. Sapņosim un ticēsim savam sapnim muzikālajā Deja Vasermana izrādē «Dons Kihots. Cilvēks no Lamanšas».
Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2. Biļetes
nopērkamas kultūras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs (kultūras namā).
 24. martā pulksten 14 – XIII Integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās» Zemgalē.
Piedalās Zemgales zonas un Rīgas speciālo skolu un internātskolu, bērnunamu un
aprūpes centru bērni un jaunieši (kultūras namā).
 24. martā pulksten 17 – Stīgu instrumentu nodaļas koncerts. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē).
 24. martā pulksten 17 – LLU pašdarbības kolektīvu Pavasara koncerts (LLU
aulā).
 24. martā pulksten 18 – Danču klubs «Iešūpoju Lielu dienu, iedancoju pavasari!».
Dalības maksa – Ls 0,50 (kultūras nama Deju zālē).
 25. martā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
 25. martā pulksten 17 – Ādolfa Alunāna teātra iestudējums Ričards Bahs «Vienoti
telpā». Režisore Lūcija Ņefedova un režisores asistente Kristīne Zotova. Biļetes cena
– Ls 1 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. un 27. martā – 3. Latvijas pūtēju orķestru konkurss (kultūras namā).
 27. martā pulksten 16 – koncerts Pūpolsvētdienā. Piedalās vokālā grupa «Putni»
(diriģente Antra Dreģe), J.Mediņa mūzikas vidusskolas kamerorķestris (diriģents Normunds Dreģis) (Svētās Annas katedrālē).
 28. martā – 1. Baltijas valstu pūtēju orķestru konkurss «Baltic Open». Pēc augstākās grupas konkursa pulksten 18 notiks apbalvošana un augstākās grupas laureātu
koncerts (kultūras namā).

Izstādes
 18. martā pulksten 17 – Gunta Eniņa fotoizstādes «Latvijas dabas pieminekļi»
atklāšana. Izstāde atvērta līdz 18. aprīlim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 31. martam – Birutas Derumas zīmējumu izstāde «Atmošanās» (kultūras
nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – fotogrāfiju izstāde «12. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls
«Apkārt pasaulei»» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – fotokluba «Rīga» fotogrāfiju izstāde «Pilsēta un daba» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 15. aprīlim – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 7. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 30. martam – Jelgavas vispārizglītojošo skolu Vizuālās mākslas olimpiādes
darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 29. martam – tematiskā izstāde «PUPart II». Erotika mākslā (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Anitas Jansones-Zirnītes darbu izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).

 Ritma Gaidamoviča
Sestdien, 20. martā, pulksten 15 nopietnās un reizē jautrās skaņās uz koncertu LLU aulā aicina jubilāri – 60 gadus
svin vienmēr jaunais LLU sieviešu koris
«Liepa», bet 70 gadus – spriganais vīru
koris «Ozols». Koncerts ir bez maksas.
LLU Studentu kluba vadītāja Anita
Prūse stāsta, ka līdz ar jaunas lauksaimniecības augstskolas dibināšanu 1939.
gadā savu darbību pakāpeniski uzsāka
dažādi mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi, tostarp abi kori, kuru aktivitātes pašlaik veido augstskolas lielākos
kultūras pasākumus.
«Senākais no mūsu kolektīviem un reizē viens no vecākajiem vīru koriem Latvijā ir «Ozols», kas dibināts profesora Jāņa
Mediņa vadībā. Bet nu to no 1992. gada
vada Guntis Galiņš,» stāsta A.Prūse. Bet
1950. gadā savu darbību sācis arī sieviešu
koris «Liepa», kuru no 2004. gada sep-

«Ērtas kurpes un spēja atšķirt
labo no kreisās puses»
Izdejot neskaitāmus variantus
tūdaliņam,
tāgadiņam,
plaukstiņpolku
un virkni citu
danču aicināts
ikviens jelgavnieks. Nākamais
lustīgais Danču
klubs – jau 24.
martā pulksten
18 Jelgavas kultūras namā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Tās ir dejas, ko cilvēki no laika
gala dejojuši sadzīvē – ballēs,
kāzās, svētkos. Vienkārši iet
uz plača un dejo, bez īpašiem
mēģinājumiem. Galvenais,
ka dančus var dejot jebkurā
vecumā un te nevienu nedala
grupās. Jaunākie ir bērnudārznieki, bet vecākajam
kungam jau 78 gadi,» tā par
latviešu dančiem teic LLU tautas deju ansambļa «Skalbe»
vadītāja Ina Hercmane un
folkloras kopas «Dimzēns»
vadītāja Velta Leja.

Tieši viņas pagājušajā mēnesī kopīgi
atjaunoja sen piemirsto tradīciju Jelgavā
– Danču klubu, kurā ikviens aicināts
dejot dažādus latviešu dančus, sākot ar
«Tūdaliņ, tāgadiņ» un plaukstiņpolku
līdz «Apaļam mēnesim». «Iedvesmu
deva LTV1 raidījums «Klēts». Ieraudzīju, ka tur runā par danču muzikantiem.
Skatos – tāda ļoti pazīstama kundzīte
teic: «Vajag tik spēlēt!» Protams, tā
runātāja bija mūsu Velta Leja. Nolēmu, ka to nevar atstāt novārtā. Gada
sākumā kolektīvu vadītāju sapulcē
mēs satikāmies, aprunājāmies, un bija
klikšķis, ka jātaisa augšā,» par idejas
attīstību stāsta I.Hercmane. Tieši tālab
pagājušajā mēnesī jau aizvadīts pirmais
iepazīšanās Danču klubs, kurā piedalījās
ap 70 cilvēku ne tikai no Jelgavas, bet
arī Dobeles un Rīgas, neskaitot LLU
studentus, kas ir no malu malām. «Tas
pierāda, ka cilvēkiem gribas dejot. Mums
šeit gāja karsti,» teic V.Leja. To, ka šeit
tiešām «gāja karsti», apliecina arī kāds
negadījums. Proti, gaiss bija tik sakarsis,
ka iedarbojās pat kultūras nama signalizācija. «Sākumā nevarējām saprast, kas
tur svilpj. Vai tiešām šis dancis tik ļoti
patīk? Izrādās, ka lieta pavisam cita,»
smejas V.Leja. Jau 24. martā pulksten
tembra vada Inta Zakenfelde.
18 cilvēki aicināti uz otro Danču klubu
«Jubilejas koncerts iecerēts kā puišu Jelgavas kultūras namā.
un meiteņu apdziedāšana par mīlestības
tēmu. No «Liepām» klausītāji dzirdēs A.Andersone būs deju svētku
tādas dziesmas kā «Dziedat, meitas, koncerta mākslinieciskā vadītāja
vakarā», «Kur tu biji, bāleliņi» un «Nāru Deju studijas «Benefice» vadītāja Annika
dziesma», bet no puišiem – «Lūk, rozes Andersone parakstījusi līgumu, kas apstipzied», «Mirdzi kā zvaigzne» «Mīlestībā rina – viņa būs skolēnu Dziesmu un deju
viļņo krūts». Būs arī kopdziesmas, pie- svētku mūsdienu deju koncerta mākslimēram, «Precību dziesmas»,» komentē nieciskā vadītāja. A.Andersone atzīst, ka
I.Zakenfelde. G.Galiņš skatītāju rindās tas esot darba nopelns kopā ar režisori
jubilejas koncertā cer ieraudzīt abu koru Edīti Ābeltiņu, ar kuru jau iepriekš kopīgi
bijušos dalībniekus, kā arī sen neredzētus veidoti uzvedumi. «Kad Edītei jautāts, ar
draugus un kolēģus. «Šis noteikti nebūs ko vēlas sastrādāties, viņa teikusi, ka ar
tradicionāls jubilejas koncerts ar smagu mani, jo zinot, ko es varu. Daudzus gadus
un garu programmu, bet gan nedaudz jau strādāju ar lielu cilvēku skaitu, tā ir
nenopietnāks uzvedums ar klausītājiem neatsverama pieredze,» teic A.Andersone,
vieglāk uztveramiem skaņdarbiem atbil- piebilstot, ka ir priecīga par tādu novērstoši koncerta tēmai,» stāsta G.Galiņš. tējumu. Viņa atklāj, ka šobrīd gan sāksies
Abus korus pie klavierēm pavadīs Jelga- grūtākais – jau nākamnedēļ paredzēta savas Mūzikas skolas audzēkne koncert- pulce, kurā kopā ar E.Ābeltiņu sāks domāt
meistare Sintija Šteinkopfa. Koncerts ir koncerta stāstu, izvēlēties, kuras dejas tiks
dejotas svētkos, un citas lietas.
bez maksas.

LLU koriem «Ozols» un «Liepa»
apaļas jubilejas

Ceturtdiena, 2010. gada 18. marts

Kāds ir īstais dancis

Kāds tad īsti ir latviešu tūdaliņš, tāgadiņš, esot jānāk un jāskatās uz vietas.
Izrādās, ka par īstiem varot saukt pat
padsmit šī danča variantus, tāpat ir arī
ar plaukstiņpolku un citiem dančiem.
Skaidrs gan viens – Zemgalē plaukstiņu
polkā nesit divreiz plaukstas, pirms
saplaukšķina ar pārinieku, bet tā vietā
sit vispirms plaukstas pa ceļiem, tad
pa krūtīm, tad – labā plauksta, kreisā
plauksta un tā tālāk. «To nevar ne
aprakstīt, ne televīzijā parādīt, tas ir
jāredz. Jau no senseniem laikiem teju
katrā mājā dančus dejoja pa savam, un
tā ir radušies daudzi varianti, ko dejo
arī tagad. Katram ir savas nianses. Tieši
tāpēc jau tie varianti – gan soļi, gan mūzika – ir neskaitāmi. Tāpat kā dziesmai
«Pūt, vējiņi» ir vismaz 30 varianti, arī
tūdaliņam ir vairāki risinājumi. Jānāk
un jādejo!» teic I.Hercmane.

Viss notiek pēc
brīvprātības principa

Kas gan vajadzīgs cilvēkam, lai viņš
dotos uz dančiem? Izrādās, nekā īpaša: ērtas kurpes, bet ne augstpapēžu,
labāk ādas apavi, un spēja atšķirt labo
no kreisās puses. Jā, jā, kādam var
šķist dīvaini – kurš gan neatšķir labo
roku no kreisās, pēc kā arī vadās?! Bet,
izrādās, tā tiešām esot problēma. «Ir
tādi, kuriem slikta koordinācija, un viņi
spēj sajaukt visu,» piebilst I.Hercmane.
Protams, būtu ļoti labi, ja līdzi paņem
arī partneri, taču, ja tāda nav, var iztikt, svarīgāka ir vēlme dejot. «Tāpat
jāatceras, ka nevar nāk iepriekš dūšu
«iestiprinājuši» un neilgi pirms mēģinājuma smēķējuši,» teic I.Hercmane. Arī
vecuma robežu nav. Gaidīti visi, kuri
var pakustēties un grib to darīt. «Te
neviens nav spiests nodejot pilnīgi visus
dančus. Darbojas brīvprātības princips
– kā ballē. Ja tev šī dziesma nepatīk,
nedejo, tāpat ar dančiem – nepatīk vai
esi piekusis, apsēdies, atpūties,» teic
V.Leja.
Par mūziku gādās folkloras kopa

«Dimzēns» un akordeonists Mārtiņš
Pružinskis. Taču V.Leja piebilst, ka
gaidīti ne tikai dejot gribētāji, bet arī
muzikanti, kas spēlē kādu no tautas
instrumentiem, piemēram, vijoli, akordeonu, bungas, un kuri gatavi pievienoties «Dimzēnam».

Tie, kuri kaut cik saistīti ar tautas mākslu, zina, kas ir danči

Taujātas, kur gan iegūtās zināšanas
vēlāk varēšot likt lietā, V.Leja kā piemēru min kāzas, ja muzikanti apķērīgi un
var tādu mūziku nospēlēt, kā arī visos
citos latviešu svētkos. «Biju kāzās, kur
līdz noteiktam laikam spēlēja muzikanti, bet pēc tam bija plānots atskaņot mūziku uz datora, taču to nejauši
aplēja. Par laimi, mums bija vijole, un
rāvām dančus līdz rītam,» stāsta V.Leja.
I.Hercmane piebilst, ka danči būtu labs
turpinājums arī pilsētas svētkos vai
Jāņos. Jautātas, vai, viņuprāt, cilvēki
vispār zina, kas ir danči? Kolektīvu
vadītājas zina teikt, ka tie, kuri kaut cik
saistīti ar tautas mākslu, tradīcijām un
kuriem interesē kas vairāk par naktsklubiem, zina. «Tie, kuriem tik bum,
bum, bum patīk, nemeklēs vārdu «danči» un kas tas ir, bet gan priekšroku dos
vienkārši vārdam «klubs», kas ir skaidri
saprotams,» piebilst I.Hercmane.

Var arī padziedāt

Danču klubā var ne tikai dejot, bet
arī padziedāt, jo skan dažādi latviešiem
pazīstami meldiņi. «Galvenais, ka tas
viss dod ļoti lielu enerģiju. Pat tie cilvēki,
kuri neleca līdz pašām beigām, atzina,
ka visu nedēļu bijuši ļoti pacilāti un
enerģijas pilni,» teic V.Leja. Danču klubs
24. martā sāksies pulksten 18 Jelgavas
kultūras namā un ilgs divas stundas.
Dalības maksa – 50 santīmi. «Te būs
karsti, tāpēc aicinām cilvēkus drošības
pēc paņemt līdzi ko padzerties un maiņas
drēbes. Pagājušā reize pierādīja, ka dejotāji aizraujas līdz pat slapjiem krekliem,»
piebilst V.Leja. Trešais Danču klubs būs
13. aprīlī pulksten 18.

Aigars Meri saņem 7000 latu

Varēs mācīties mezglošanu

Apstiprinājumu Kultūras
ministrijas
projektu konkursā «Profesionālās
mākslas pieejamības nodrošināšana Latvijas reģionos»
saņēmis diriģenta Aigara Meri iesniegtais
projekts. Viņš projekta īstenošanai saņēmis 7000 latu un grasās piedāvāt vismaz
četras lielas un aizraujošas koncertprogrammas. «Kaut arī, iesniedzot projektu,
prasīju daudz lielāku summu, ar saņemto
esmu apmierināts. Tagad tikai jāstrādā,»
teic diriģents A.Meri. Viņš arī min, ka par
piesaistītajiem līdzekļiem iecerēts izveidot
vismaz četras lielas, mākslinieciskas un
nopietnas koncertprogrammas.

27. martā pulksten 11 Jelgavas
kultūras namā darbu sāks otrā Tradicionālā prasmju skola. Šoreiz četras
sestdienas pēc kārtas jelgavniekiem
tiek dota iespēja mācīties mezglot.
Pirmajā reizē paredzēts gūt īsu ieskatu mezglošanas vēsturē, apzināt
mezglu veidus un to sējumu variantus. Nodarbības vadīs tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze» vadītāja Ingrīda Ozolniece. Materiāli tiks
nodrošināti, taču cilvēkiem jāpaņem
līdzi metāla adāmā adata un šķēres.
Pieteikšanās bezmaksas nodarbībām
– pie aģentūras «Kultūra» Mākslinieciskās daļas vadītājas Liānas Krūmiņas pa tālruni 63084675, 29120524
vai pa e-pastu: liana.krumina@
kultura.jelgava.lv.

