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Elektroinstalācija – fiziski
un morāli novecojusi

BEZMAKSAS

Atceres brīdis un lekcija
par masu deportācijām
 Ritma Gaidamoviča

Atceroties 1949. gada
deportācijas un pieminot komunistiskā
genocīda upurus, arī
šogad 25. martā pulksten 15 Svētbirzī notiks svētbrīdis represēto piemiņai. Pieminot
masu deportācijas,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un māk
slas muzejs sagatavojis lekciju par 1949.
gada notikumiem, ko
iedzīvotājiem muzejs
piedāvā apmeklēt 23.,
24., 26. un 27. martā
pulksten 12 un 15.
25. marts Latvijai ir sēru diena,
kad atceramies tos, kas šajā dienā
pirms 60 gadiem tika nežēlīgi
represēti. Svētbrīdī piedalīsies arī
Jelgavas domes vadība un rajona
padomes pārstāvji, lai noliktu ziedus piemiņas vietā. Pēc svētbrīža
Jelgavas politiski represēto apvienības «Staburadze» dalībnieki
sporta un atpūtas kompleksā
«Zemgale» dalīsies atmiņās un
savos pārdzīvojumos.
Savukārt muzejs, pieminot šos
notikumus, šogad ir sagatavojis
īpašu lekciju «Atceroties 1949.
gada 25. marta masu deportāci-

Lai gan daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki visai negribīgi pieņem lēmumus, kas saistīti ar māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu
un naudas izdošanu, daudzdzīvokļu ēkā Meiju ceļā ar iedzīvotāju piekrišanu JNĪP speciālisti novērš elektroietaišu bojājumus,
kas tika konstatēti apkopes laikā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) sāk
informatīvu kampaņu, kuras laikā pievērsīs īpašu
dzīvokļu saimnieku uzmanību tam, kā soli pa solim
un ilgtermiņā domāt par savu īpašumu sakārtošanu.
Nav noslēpums, ka šobrīd iedzīvotāji par remontdarbiem sāk domāt tikai tad, kad notiek avārija,
taču daudzas koplietošanas komunikācijas ēkās ir
morāli un fiziski nolietojušās, un ieguldījumi to uzlabošanai nepieciešami nekavējoties, pirms noticis
kas nenovēršams.
«Regulāri plānojot un veicot
profilaktiskos darbus, iespējams
izvairīties no nelaimes gadījumiem, un, laicīgi ieguldot resursus, arī ietaupīt līdzekļus avārijas
seku likvidēšanai,» skaidro JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis. Tas

ir līdzīgi kā ar zobārstu – labāk
aiziet regulāri vismaz reizi gadā
un novērst bojājumu iedīglī, nevis
problēmu ielaist un tad iztērēt
kaudzi naudas ārstēšanai.
Kā pirmais, ko aktualizē JNĪP,
ir māju elektroinstalācija, kas

daudzviet ir ļoti kritiskā stāvoklī. Šobrīd JNĪP elektrotīklu
apkalpi veic reizi gadā – speciālisti apseko situāciju, iztīra
sadali un kontaktus, novērš
bojājumus, kas rada bīstamību.
Ja tiek konstatēts, ka nepieciešams remonts, par to informē
mājas vecāko. Taču tālākais jau
ir dzīvokļu īpašnieku ziņā, kuri
ir atbildīgi par savas daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpās
izvietoto elektroietaišu tehnisko
stāvokli. Viņiem tad atbildīgi arī
būtu jāpieņem lēmums ieguldīt
resursus elektroinstalāciju pilnīgā vai daļējā nomaiņā. Taču,
kā atzīst J.Vidžis, diemžēl pagaidām bieži vien šī atbildība
par savu kopīpašumu izpaliek.

Deputāti sēdēs izmanto datorus
 Kristīne Langenfelde

plaši izmantota. «Pašreizējos
taupības apstākļos, kad būtisks
Šonedēļ Jelgavas dokatrs ietaupījums, šo ērtību sames deputāti pirmo
glabāt nevar,» atzīst pašvaldības
reizi komiteju sēdēs
izpilddirektors.
strādāja ar datoriem,
Turpmāk gan komiteju sēdēs,
kas turpmāk ļaus būgan domes sēdēs deputāti strādās
tiski ietaupīt uz papīra
ar datoru, kurā būs pieejama visa
rēķina, jo vairs nebūs
informācija par sagatavotajiem
nepieciešamība katru
lēmumprojektiem.
lēmumprojektu sagataArī paši deputāti šonedēļ atzivot papīra formā.
na, ka, iespējams, būs nepieciešams kāds laiks, kamēr pieradīs
Jelgavas pašvaldības izpilddi- pie jaunās kārtības, taču ikviens
rektors Gunārs Kurlovičs skaid- uzsvēra, ka tas ir pozitīvs solis.
ro, ka līdz šim šāda prakse nebija «Jā, es savā darbā visu dienu

ar datoru nestrādāju, tāpēc būs
vajadzīgs brīdis, lai pielāgotos.
Protams, ja pierasts dokumentus
lasīt drukātā formā, atšķirība
sākumā būs jūtama, taču katrā
ziņā tas noteikti būs daudz efektīvāk nekā strādāt ar papīriem,»
spriež domes deputāts Andrejs
Garančs.
Arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis uzskata, ka deputātiem savā darbā
ir jāiet līdzi laikam un it sevišķi
šobrīd, kad taupīt nepieciešams
visās jomās. «Tie ir ievērojami papīru kalni, kas tagad vairs nebūs

Šobrīd tie ir atsevišķi gadījumi,
kad dzīvokļu īpašnieki piekrīt
apsaimniekotāja slēdzienam par
vērienīgiem remontdarbiem un
ir gatavi ieguldīt finansējumu.
Piemēram, daudzdzīvokļu ēkā
Meiju ceļā apkopes laikā tika
konstatēti bojājumi, kas tagad
ar iedzīvotāju piekrišanu tiek
novērsti.
NĪP inženieris-elektriķis Viktors Ivanovs uzsver, ka saskaņā
ar Latvijas Būvnormatīvu, lielākajai daļai elektroietaišu vidējais kalpošanas laiks ir 10 – 20
gadu, savukārt daudzdzīvokļu
mājas galvenokārt būvētas 20.
gadsimta 60. – 80. gados un ir
vismaz 20 gadus vecas.
(Turpinājums 3.lpp.)

ISSN 1691-4201

jas no Latvijas». Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietnieks
Gints Putiķis stāsta, ka lekcija
paredzēta prezentācijas veidā
ar foto materiāliem un tā ilgs
aptuveni 40 minūtes. Lekcijas
laikā klausītāji tiks iepazīstināti ar notikumiem un situāciju
šajā laikā Latvijā, tāpat lektors
sniegs priekšstatu par to, kā
masu deportācijas norisinājās
Jelgavas apriņķī. Lekciju lasīs
muzeja Vēstures un izglītības
nodaļas vadītāja Inese Stikute
un šīs nodaļas speciālists Ivo
Butkus.
«Domājam, ka šīs lekcijas
vienā reizē varētu apmeklēt 10
līdz 20 cilvēku, tāpēc pirms tam
interesentiem lūdzam iepriekš
pieteikties pa tālruni 63023383.
Šobrīd esam ieplānojuši, ka
pirmās prezentācijas notiks 23.,
24., 26. un 27. martā pulksten
12 un pulksten 15, taču pēc
tam pastāv iespēja vienoties arī
par citu laiku, ja radīsies šāda
interese,» skaidro G.Putiķis.
Maksa par vienu lekciju vienam
cilvēkam ir 30 santīmu.
G.Putiķis piebilst, ka muzeja
darbinieki labprāt brauktu un
šo prezentāciju rādītu arī skolās,
ja tās var nodrošināt tehnisko
risinājumu prezentācijas vajadzībām.

Arī tu vari palīdzēt!
Ziedosim Jelgavas slimajiem bēniem!

22. martā plkst.15

Jelgavas kultūras namā labdarības koncerts

«BŪT PAR STIKLIŅU DIEVNAMA LOGĀ»
Biļetes uz Kristus ciešanu laika ekumēnisko labdarības koncertu
«Būt par stikliņu dievnama logā» pret ziedojumiem iespējams saņemt
kultūras nama kasē, Jelgavas Sv.Annas ev. luteriskajā draudzē,
Jelgavas Sv.Vienības ev. luteriskajā draudzē,
Jelgavas Romas katoļu draudzē, Jelgavas Baptistu draudzē,
Jelgavas Sv.Annas un Simeona pareizticīgo draudzē.
Līdzekļus piecām ģimenēm var ieskaitīt
Jelgavas domes Finanšu nodaļas ziedojumu kontā:
a/s «SEB banka» LV 14 UNLA 0008000142580 ar norādi «Palīdzība bērnam».
Ja persona vēlas palīdzēt kādai konkrētai ģimenei, veicot pārskaitījumu,
jānorāda arī ģimenes uzvārds.
Sīkāku informāciju iespējams iegūt
pa tālruni 63084674; 63005567 vai 63084679 (kultūras nama kase).
Ziedojumi nonāks Beloborodovu, Kociņu, Baļu, Kozirevu un Morozu ģimenes
bērniem – pieciem mazajiem jelgavniekiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Foto: Ivars Veiliņš
nepieciešami,» tā A.Rublis.
Jāpiebilst, ka domes deputātiem portatīvie datori izsniegti
lietošanai uz deputātu pilnvaru
laiku jau 2005. gadā, tā ka šobrīd,
ieviešot jauno kārtību, papildu
resursi nebija nepieciešami. Savukārt no 2007. gada Jelgavas
pašvaldības iekštīkls nodrošina
iespēju deputātiem strādāt ar digitālajiem domes dokumentiem.
G.Kurlovičs vēlreiz apstiprina, ka
tādējādi tiks taupīti pašvaldības
finanšu resursi un vienlaikus
tas ir ieguldījums arī vides aiz- Domes deputāti sēdēs vairs neizmantos uz papīra drukātus lēmumsardzībā.
projektus, bet dokumentus skatīs datorā, tā taupot līdzekļus.
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«Nauda nav pašmērķis»
 Anna Afanasjeva

«Biznesā nekā apskaužama nav. Nepiederu pie tiem,
kuru pašmērķis ir vienīgi naudas pelnīšana. Šajā ziņā
reizēm rodas zināma disharmonija, jo jebkura biznesa
galvenais mērķis ir pelnīt, bet mani vairāk saista biznesa izveide. Daudzie biznesā aizvadītie gadi ļāvuši
uzkrāt nozīmīgu pieredzi, lai sevi varētu dēvēt par
starptautiskās klases speciālistu biznesa inženierijā.
Zinu, kā strādā globālie procesi, ko citi nesaskata. Tas
gandarī. Esmu kompānijas vadītājs, bet paša galvenais
dzinējspēks ir radīšanas process. Vadīt ne visai patīk,
bet nekas cits neatliek,» tā sarunu par autorūpnīcas
projektu, autobusu komplektēšanu, biznesa un dzīves
filozofiju aizsāk Aviācijas ielā topošās autorūpnīcas
«Amo Plant» valdes loceklis un uzņēmuma «Ferrus»
akcionārs Aleksejs Maslovs.
Biznesa pieredzi esat uzkrājis kopš pārbūves laikiem.
Satelīttelevīzijas sistēmu uzstādīšana, metāllūžņu laiks,
traktoru komplektēšanas
uzņēmums «Ferrus», tagad
autorūpnīca. Pēc katra posma
esat nonācis jaunā. Kādas ir
galvenās dzīves mācības?
Kad valsts juka, kļuva skaidrs,
ka jāmācās dzīvot no jauna. Bija
augstākā izglītība, zināma pieredze darbā ar aviācijas tehniku.
Lieliski sapratu, ka šīs zināšanas
un pieredze vismaz tuvākajā laikā
nevienam nebūs vajadzīgas. Sākām ar vienkāršām lietām. Uz sevi
nevaram attiecināt stereotipu, ka
90-to gadu sākumā nopelnītajai
naudai ir apšaubāmas izcelsmes
piegarša. Pirmo lielo naudu nopelnījām legālā ceļā, neko nevienam
neesam atņēmuši, prihvatizējuši.
Metāllūžņi, traktori, autorūpnīca pieder pie evolūcijas posmiem.
Kad savienība izjuka, bija pajukušas saimnieciskās sadarbības
saites. Sākām šos sarautos posmus
starp Kazahstānu, Baltkrieviju,
Ukrainu, Krieviju, Latviju un
citām valstīm atjaunot. Braucām
uz rūpnīcām, centāmies izprast
problēmu būtību. Kad pirmo reizi ieradāmies Minskas traktoru
rūpnīcā, atklājās, ka sarežģījumi
saistīti ar noieta un norēķinu
problēmām Eiropā un ASV. Devāmies tās risināt.
Izveidojām Rīgā savu traktoru
centru, kur Minskas rūpnīcai
piedāvājām atbilstoši tirgus vajadzībām pilnveidot tās produkciju,
lai tālāk realizētu produktu, pēc
kura ir pieprasījums. Tā sākām
strādāt ar Somiju, Norvēģiju, Čehiju, Franciju, Spāniju. Ražot to,
kas ir nepieciešams, un tik daudz,
cik vajadzīgs – tāds ir šodienas
biznesa nosacījums.

ieguldījusi savu artavu projekta tālākajā virzībā. Ar rūpnīcu saistītā
dokumentācija, kas līdz šim tapusi, aizņemtu pieklājīgu skapi.
Kā īsti sanāca, ka rīdzinieku īstenotu un Maskavas
finansētu autorūpnīcu būvē
Jelgavā?
Pats pirmo reizi par to presē
izlasīju, Maskavas pārstāvji bija
ieminējušies par RAF atdzīvināšanu. Nodomāju – tā ir utopija.
«Ferrus» tolaik strādāja ar Vladimiras traktoru rūpnīcas produkcijas pielāgošanu rietumu tirgum.
To zināja Krievijas vēstniecībā.
Saņēmu piedāvājumu iesaistīties
autorūpnīcas projektā. Atteicos.
Kad nākamreiz Maskavas delegācija ieradās Rīgā, atkal uzaicināja tikties ar ministru Jevgēniju
Panteļejevu. Viņš man kā cilvēks
ļoti iepatikās un pārliecināja mūs
pamēģināt.
Maskavai bija vienalga, kur
rūpnīcu būvēt. Izspriedām, ka
Rīga rūpnīcai nebūs īstā vieta. Vilināja gan uz Ventspili un Liepāju,
gan uz Daugavpili, bet nolēmām
atbraukt uz Jelgavu, te tomēr
bija RAF. Jelgavas pašvaldība
tolaik jau bija sākusi domāt par
infrastruktūru, domē priecājās par
projekta iniciatīvas grupu, uzreiz
jutām atsaucību. Tiesa, pirmo
reizi teritorija atstāja drūmu
iespaidu, kaut kas purvam līdzīgs
likās. Vienu gan tolaik stingri
pateicām: ar RAF atjaunošanu
nenodarbosimies. Mūsu mērķis
bija jauna rūpnīca ar mūsdienīgu
koncepciju.

Autorūpnīcas būve salīdzinājumā ar sākotnējām iecerēm būtiski aizkavējusies. Kā
veicas pašlaik?
Aizķeršanās ar rūpnīcas būvniecību vairs nav
Autorūpnīca
tā noHolandes au- gaidāma,
laikam ir dzītiek pēc grafika.
ves galvenais
tobusu ražo - Protams, zināms
projekts. Ja sārisks pastāv:
tājkompānijas neviens nevar
kumā zinātu,
kam nāksies
cik ilgi
vadītājs lika sa- pateikt,
iet cauri, varturpināsies krīprast – līguma ze un kad būtu
būt atteiktos?
Jā, bijuši brīži,
ptimālākais
nebūtu, ja mūsu olaiks
kad rokas nolairažošanas
dušās. Pastāv
starpā nebūtu sākšanai. Savā
robeža, cik lieziņā krīze nāk arī
izveidojusies cil- par labu, jo paver
lu psiholoģisko
un fizisko slodzi
iespējas. Pirms
vēciskā saikne.
katrs spēj iztukrīzes ar tāda
rēt. Projekts ir
maza uzņēmuma
sarežģīts. Rūpnījaudām un resurcu finansē no Maskavas budžeta, siem produkciju daudz grūtāk
katrs solis jāsaskaņo, lēmums būtu bīdīt tirgū un tajā noturēties.
– jāpamato. Arī turienes amatper- Tagad veselas nozares krīt, ASV
sonas tāpat kā mēs visam tam gāja autobūve ir uz bankrota robežas,
cauri pirmo reizi. Kā cilvēkam no rūpnieki pārskata ekonomiskās
biznesa vides projekta laikā nācies darbības un ražošanas modeļus...
apgūt nerakstītos ierēdņu vides Autorūpniecība jau kopš Forda
noteikumus.
laikiem orientējusies uz masveida
Liela nozīme bijusi autorūpnīcas produkciju, uz konveijeru. Tagad
akcionāru savstarpējai kooperāci- šī koncepcija sevi ir izsmēlusi
jai. Ne tikai paši, arī Jelgavas do- – daudz produkcijas nevienam
mes vadība kā mazākumakcionārs vairs nevajag.
vairākkārt devusies uz Maskavu,
Lielāku uzmanību pievērsīsim

«Sākumā «Amo Plant» autorūpnīcas projektam profesionāļus bija grūti piesaistīt, viņiem nebija
ticības. Arī pats sākumā ieceri uztvēru kā utopiju. Tāpēc ar Lielbritānijas speciālistu palīdzību
ķēros pie projekta vizualizācijas, lai arī citi projektam noticētu un izdotos piesaistīt gudrus
prātus. Tas nostrādāja,» atceras «Amo Plant» valdes loceklis un uzņēmuma «Ferrus» akcionārs
Foto: Ivars Veiliņš
Aleksejs Maslovs.
paša izstrādājuma filozofijai. Ne
velti noslēdzām līgumu ar Holandes kompāniju «VDL» par
autobusu komplektēšanu. Šī produkcija ļaus atvieglot transporta
problēmu. Latvija sabiedriskā
transporta izmantošanā no Eiropas atpaliek.
Būtiski, ka mezglus autobusa
komplektēšanai saņemsim ne
vien no Holandes, bet organizēsim to izgatavošanu uz vietas. Ap
pussimts citu uzņēmumu varēsim
iesaistīt un dot tiem darbu. Tas
ir galvenais ieguvums. Ja veiktu
tikai komplektēšanu, sausais
atlikums nebūtu tik liels.
No Jelgavas un apkaimes metālapstrādes uzņēmums «Geor»
ir līmenī, Holandes partneri to
apmeklēja, bija apmierināti arī ar
krāsošanas kvalitāti. Ozolnieku
uzņēmumā «Elks» esam bijuši, ar
radiatoru ražotāju «AKG» sadarbosimies. Potenciāls ir Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcā. Kaut arī Latvija nav liela, tomēr tagad jātaupa
uz visu, arī loģistiku. Tāpēc netālu
no rūpnīcas gribētu redzēt to
apkalpojošo uzņēmumu klāsteri.
Komplektējošo daļu izgatavotājus
neatkarīgi, kurā reģionā tie pašlaik atrodas, gan stratēģiski, gan
izmaksu dēļ izdevīgāk sapulcēt
vienuviet. Tie varētu izvietoties
biznesa parkā RAF teritorijā. Arī
Jelgava no tā tikai iegūtu.
Kā starptautiska mēroga
menedžerim jums ir plašāks
skatījums uz lietām. Kādas
ir jūsu prognozes par krīzes
tālāko gaitu?
Krīzi izraisījis nopietns līdzsvara trūkums starp saražotajām
vērtībām un apgrozībā laistās
naudas daudzumu, dzīšanās no
naudas taisīt jaunu naudu. Tagad
atkarīgs, vai un kā uzpūsto naudas
burbuli izdosies norakstīt kā neesošu un dzīvi sākt no tīras lapas,
ievērojot līdzsvara proporcijas. Tas
prasīs divus trīs gadus un ne visās
valstīs noritēs vienlaicīgi.
Efektīvākais un kvalitatīvākais
pārvaldes modelis darbojas biznesā – konkurence nepārtraukti
liek par to domāt. Valsts pārvalde
šajā ziņā par pārdesmit gadiem
atpaliek. Visvairāk pārsteidz, ka
politiķi un ierēdņi savu nozīmības
statusu nemitīgi cenšas apliecināt
ar materiāliem labumiem – prēmijām, mašīnām... Eiropā, pie kā
piederam, tā nav. Ja būtu tādas
pilnvaras, Ministru kabinetu
noliktu uz citiem nosacījumiem:

atstātu bez algas, toties ar lielām funkcijām vien nepietiek.
Trešais līmenis ir partneri.
pilnvarām. Ja izvirzīto uzdevumu
izdotos sasniegt, viņi varētu sa- Saruna pēc līguma parakstīšanas
ņemt bonusus par rezultātu. Zinu, ar «VDL» apstiprināja personīgo
ka arī profesionāļu vidē atrastos kontaktu nozīmi. Viņš atgādināja,
cilvēki, kas kaut ko sasnieguši un ka parakstīto līgumu kā apdrobūtu ar mieru strādāt konkrēta šināšanas polisi noliks atvilktnē
un neviens tam īpašu uzmanību
mērķa vārdā.
nepievērsīs. ToVē l m a n ā
ties spēkā paliks
skatījumā LatMani pašu par abu uzņēmuma
vijai jāizmanto
stratēģiskā tilta
savējo Krievijā vadības pārstāvju savā starpā
loma sadarbībai
vairs neuzskata, noslēgtā nerakstarp Eiropu un
Krieviju. Mani
vienošanās.
kā latvieti uztver, stītā
pašu par savējo
R.Vermullens
Krievijā vairs
bet krievu attiek- lika saprast, ka
neuzskata, kā
līguma nebūtu,
sme pret Latviju ja mūsu starpā
latvieti uztver,
bet krievu atnebūtu izveidoir ļoti laba.
tieksme pret
jusies cilvēciskā
Latviju ir ļoti
saikne.
laba. Visos laikos tāda bijusi, ja
Darbiniekiem allaž uzsveru, cik
neskaita lietas, kas norakstāmas daudz atkarīgs tieši no savstarpēuz politiķu rēķina. Savukārt jām attiecībām. Reizēm redzu, ka
turienes tirgus paver tiešām cilvēkam šajā jomā nekas nesanāk,
lielas iespējas. Joprojām tur zina esam ieviesuši pat savu terminu
kādreizējos Latvijas brendus. – «ograničeno godnij čelovek».*
Grēks to neizmantot! Šajā ziņā Jā, darbinieku vidū gadās tādi,
arī mūsu uzņēmums domā pa- kas sevi pieskaita pie krutajiem,
plašināt darbības lauku, veicot bet būtībā ne tuvu tādi nav un
informācijas apmaiņu. Jāsaprot, līdz galam nespēj atrast savu
ka kontakti ar Krievijas apgaba- īsto vietu, nodrošināt adekvātu
liem jādibina atsevišķi, arī tur ir atdevi. Dabiskās atlases procesā
savas ambīcijas un specifika, bet viņi atsijājas.
visi vēlas sadarboties ar Eiropu,
un potenciāls ir liels.
Kāda ir jūsu darba diena?
Skaidrs, ka holandieši ar «Amo
Tā iedalāma divās daļās: darbs
Plant» līgumu noslēdza tikai uz vietas un komandējumi. Atvaļitāpēc, ka mums ir sadarbība ar nājumā piecus gadus neesmu bijis.
Krieviju. Koncerna īpašnieks Esot Latvijā, ritms ir standartiatzina, ka vienīgā iespēja, kā no zēts. Dienā sistēmiski risinu opetēva mantoto ražotni padarīt par ratīvos jautājumus. Darbā parasti
pirmā piecnieka uzņēmumu, ir ierodos ap desmitiem. Ceļos agri,
paplašināt noietu. Ar Eiropu vien bet pirms darba svarīgas fiziskās
tam ir par maz.
aktivitātes – skriešana, braukšana
ar velosipēdu, kā kuru reizi. Tas ir
Joprojām biznesā esat ar vienīgais veids, kā uzpildīt savas
cilvēkiem, ar kuriem kopā baterijas, jo slodze, sevišķi psipuds sāls apēsts?
holoģiskā, ir liela. Savulaik kāds
Ir divas grupas: akcionāri un akadēmiķis man iemācīja šo dzīves
menedžeri. Pie pirmajiem pieder formulu: lai sekmīgi strādātu,
cilvēki no Rīgas Civilās aviācijas noteikts laiks jāvelta organisma
inženieru institūta laikiem, ar ko rekreācijai. Pie tās arī pieturos.
sākām biznesu. Daži pievienojās Pie reizes pārdomāju dienā risino metalurģijas uzņēmumiem. nāmos jautājumus.
Menedžeru jeb profesionālā līmeDarbā esmu līdz pusdeviņiem
ņa komanda ir salīdzinoši jaunā- deviņiem vakarā. Pēc sešiem, kad
ka. Kadrus atlasu pats, skrupulozs darbiniekiem darbdiena beigusies,
varu ķerties pie radīšanas procesa
esmu.
Pašam tuvāka ir rietumnie- – idejām, risinājumu apsvēršanas,
ku uztvere. Holandes koncernā kam darba laikā neiznāk pievērs
«VDL» neredzēju izpilddirektora ties.
Apmēram pusi laika atrodos
Rini Vermullena (ar viņu parakstīju līgumu) kabinetu. Viņš pārsva- komandējumos. Pēdējos gados tie
rā cehos risina procesus, arī šofera pārsvarā saistīti ar Maskavu, autoviņam nav. Pašam arī ar vadītāja rūpnīcas projektu. Lai uzturētu tir-

Alekseja Maslova
pieturzīmes
• Dzimis 1962. gadā Krasnojarskā.
Sibīriešiem netipisks tēva vārds – Janovičs. Iespējams, dzimtas saknes
no tēva puses meklējamas Latvijā,
bet represiju tēma pēc tam, kad
ģimene sāka šķetināt vecvectēva
lietu un dabūja ciest, bija tabu.
• Pēc vidusskolas stājies lidotāju
skolā, bet neizturēja mediķu atlasi.
Tā vietā piedāvāts mācīties par
aviācijas inženieri. Tā nonācis Rīgā.
«Latvijā ierados apzinīgā vecumā
un visu laiku kā pret otru dzimteni
esmu izturējies un iemīlējis. Pat
savā dzimtenē Sibīrijā vairs tik labi
nejūtos.»
• Pēc Rīgas Civilās aviācijas inženieru
institūta beigšanas divus gadus
pavadīja armijā Tālajos Austrumos,
jūras karaspēka aviācijas daļā. Pēc
tam atgriezās Rīgā.
• Specialitātei atbilstošu darbu
atrast nevarēja. Pārbūves laikā
pievērsās biznesam. Kopā ar kursabiedriem kā pirmie Rīgā uzstādīja
satelīttelevīzijas sistēmas. Tā pati
domubiedru grupa izveidoja traktoru komplektēšanas centru.
• Pirms pieciem gadiem iesaistījies
autorūpnīcas «Amo Plant» projektā. 2006. gadā no Maskavas mēra
Jurija Lužkova par tolaik izstrādāto
vieglās kravas automašīnas modeli
saņēmis Georgija Pobedonosca
statueti.
• Ģimenē divi bērni. Meita nodarbojas ar modeļu biznesu, kursē
starp Itāliju un Franciju. Biznesā,
kas tēvam īsti nepatīk, pieturas pie
principiem, lai nekaitētu sev un
veselībai. Dēls studē augstskolas
«Turība» juristos, pats sevi uztur,
strādādams vienkāršu darbu. Sieva
Natālija ir tā, kas mājās nodrošina
aizmugures sajūtu.
• Vecāki pensionāri, dzīvo Maskavā.
• Uztur fizisko formu: peld, skrien,
brauc ar velosipēdu.
• Dzīvo privātmājā, kas būvēta ģimenes vajadzībām un nepiederot
pie biezajām būvēm.

gu un attiecības tajā, esmu braucis
arī uz Āfriku, kur «Ferrus» piegādā
traktorus. Ārvalstu komandējumi
nozīmē intensīvu darba ritmu – tikšanās, pārbraucieni. Ļoti piekūstu.
Sevišķi Maskava kā lielpilsēta enerģētiski izsūc. Tā nekādā ziņā nav
mana pilsēta, arī turienes cilvēki
pie tādiem nepieder. Piektdienu
vakaros, kad pēc nedēļas darba
atgriežos Latvijā, jūtos patiešām
laimīgs. Bet bez komandējumiem
neiztikt, viss autorūpnīcas projekts
uz tiem balstās.
Vai klavieres vēl spēlējat?
Spēlēju, bet tikai sev. Mūzika
tāpat kā svešvalodas nemitīgi
prasa atsvaidzināt iemaņas. Tam
pietrūkst laika, tāpēc draugiem
nespēlēju. Mūzika dod iespēju
ieiet sevī, pārslēgt domāšanu uz
citu vilni. Priecājos, ka vecāki
savulaik lika apmeklēt mūzikas
skolu. Sākumā mācījos vijoļspēli,
bet protests no paša puses bija tik
liels, ka pametu. Līdz klavierēm
pats nonācu, neraugoties uz aizņemtību peldēšanas treniņos.
*ierobežoti derīgs cilvēks – no
krievu valodas.
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Šaubās par valsts finansējuma
pieaugumu ielām
 Anna Afanasjeva

Jaunais Ministru kabinets apņēmies pārskatīt
kārtību un aprēķinu
metodiku par mērķdotāciju sadali autoceļu
attīstībai, palielinot pašvaldību ielām un ceļiem
domāto daļu. Jelgavas
pašvaldība tāpat kā pārējās nav pārliecināta,
ka tas dos reālu finansējuma pieaugumu ielām
salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.
«Būtu labi, ja vismaz līdzekļi,
kas pašlaik ielu uzturēšanai no
Valsts Autoceļu fonda atvēlēti,
tiktu arī saņemti. Bet var gadīties,
ka no tā neko papildus neiegūstam vai pat saņemam mazāku
finansējumu kā tagad plānots,» tā
Ministru kabineta ieceri atjaunot
mērķdotācijas autoceļiem sadalījumu starp valsti un pašvaldībām
agrākajā attiecībā 70 pret 30 raksturo aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Valdība pagājušā nedēļā parak
stītajā deklarācijā solīja pārskatīt
kārtību un aprēķinu metodiku
par valsts mērķdotāciju sadali
pašvaldībām un valsts autoceļu
attīstībai, atjaunojot līdzekļu sadalījumu starp valsti un pašvaldībām
attiecībā 70 pret 30. Pagājušā
gada beigās, pieņemot budžetu,
šo proporciju mainīja pašvaldībām
par sliktu, samazinot to ielām un
ceļiem pienākošos daļu no 30 līdz
22,8 procentiem. Savukārt valsts
ceļiem finansējumu no Autoceļu
fonda palielināja līdz 77,2 procentiem. Tā kā pašvaldību ielu un ceļu
kopgarums pārsniedz 39 000 kilometru, bet valsts ceļu kopgarums
ir turpat uz pusi mazāks – 20 180
kilometru, šāds sadalījums uz-

skatāms par nepieņemamu un
netaisnīgu.
Latvijas Pašvaldību savienības
padomnieks tehnisko problēmu
jautājumos Aino Salmiņš vērtē,
ka iepriekšējās valdības laikā pieņemtā lēmuma atcelšana nozīmē
zināma taisnīguma atjaunošanu.
Taču pašvaldībām svarīgi, lai šis
solis dotu arī reālu finansējuma palielinājumu. Diemžēl vēl
nav pārliecības, ka līdz ar proporcijas atjaunošanu tā notiks.
Tiek pieļauts, ka valsts budžeta
grozījumos šī proporcija tiktu
atjaunota ar tādu paņēmienu kā
ceļu mērķdotācijas valsts daļas
samazināšana, pašvaldībām neko
klāt nedodot. Par šādu iznākumu
bažījas arī Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļev
čenoks, jo ne viņa, ne citu pilsētu
kolēģu rīcībā neesot informācijas,
kādu finansējumu par pamatu
ņemot, proporcijas tiks mainītas.
Jautājumu skaidrot solījusi Finanšu ministrija.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns stāsta,
ka atbilstoši pašreizējiem nosacījumiem no Valsts Autoceļu fonda
šogad Jelgavas ielām paredzēts saņemt 917 tūkstošus latu. Pagājušā
gadā no valsts piešķirtie līdzekļi
pārsniedza 1,8 miljonus latu.
Iecerētā proporcijas izmaiņa par
labu pašvaldību ielām un ceļiem
mūsu pilsētai domāto līdzekļu
daļu varētu papildināt apmēram
par 73 tūkstošiem latu. Taču jau
tagad tiek domāts par jauniem
grozījumiem valsts budžetā, tajos
paredzēts arī Autoceļu fonda
kopējo līdzekļu samazinājums.
Ņemot vērā līdzšinējās tendences,
visticamāk, pašvaldību ielām un
ceļiem domātās naudas apjoms
nepieaugs un labi iecerētā lieta
valdības deklarācijā tā arī paliks
tikai uz papīra.

Eiropas veselības
apdrošināšanas karti var
saņemt bez maksas
 Ritma Gaidamoviča

Neilgu laiku arī Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) Zemgales
nodaļā iedzīvotāji bez
maksas var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK),
kas dod iespēju Eiropā valsts medicīnas
iestādēs neatliekamo
vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību saņemt tādā pašā apjomā
un par tādu pašu cenu,
kā to saņem šīs valsts
iedzīvotāji.
Tas nozīmē, ka ieceļotājam nav
jāmaksā pārmērīga summa par
ārstniecības pakalpojumiem, dažās valstīs nav jāmaksā nemaz.
Zemgales nodaļā no šā gada
janvāra līdz martam izsniegtas
jau 569 šādas apdrošināšanas
kartes. VOAVA Sabiedrisko attiecību departamenta preses sekretāre Elīna Skurjate informē, ka
EVAK ir visām Eiropas Kopienas
(EK) valstīm kopīgs dokuments
un šī karte tiek izsniegta bez
maksas, nodrošinot neatliekamās
vai nepieciešamās medicīniskās
palīdzības saņemšanu katrā
Eiropas valstī noteiktajā apjomā
tajās ārstniecības iestādēs, kas
sniedz valsts garantēto veselības
aprūpi.
Šādu apdrošināšanas karti bez
maksas var saņemt praktiski

ikviens iedzīvotājs, kurš tuvākajā laikā nolēmis doties atpūtas,
darba vai mācību braucienā uz Eiropas valstīm. «Apdrošināšanas
karte gan neapmaksā pacienta
iemaksas un transportēšanas
izdevumus smagas saslimšanas
vai nāves gadījumā,» piebilst
E.Skurjate.
Kartes saņemšanai pieteikties
var gan VOAVA centrālajā birojā
Rīgā, gan arī visās reģionālajās
nodaļās, tostarp Jelgavā, vai arī
aģentūras mājas lapā tiešsaistes
režīmā, kā arī nosūtot pieteikuma
veidlapu pa faksu vai pastu. Karti
aģentūra izgatavos 15 dienu laikā. No šā gada 1. janvāra EVAK
izsniedz uz trim gadiem un pēc
rakstiska iesnieguma karti iespējams saņemt arī pa pastu.
E.Skurjate skaidro, ka, esot
šai kartei, valsts apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, kas
sniegti tās iedzīvotājam, uzturoties citā valstī. Pagājušajā gadā
Latvija par iedzīvotāju saņemto
veselības aprūpi EK valstīm samaksāja 790 070,14 latus. Savukārt saņemtā apmaksa no citām
valstīm par EK iedzīvotājiem
sniegto veselības aprūpi Latvijā
ir 18 199,94 lati.
E.Skurjate piebilst, ka ar katru
gadu cilvēku skaits, kuri izmanto
šo iespēju, tikai palielinās. 2007.
gadā šo karti saņēma 39 783
cilvēki, bet pērn jau 50 458 iedzīvotāji. Jāteic gan, ka Kurzemes
un Latgales nodaļā par EVAK ir
lielāka interese nekā Zemgales un
Vidzemes nodaļā.
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Uzslavē labu servisu

Īsi
 Pabeigta logu maiņa Ādolfa
Alunāna memoriālās mājas 2.
stāvā. 1. stāvā tie jau tika nomainīti pērn. Lai iegūtu finansējumu
un logu nomaiņu pabeigtu pilnībā, šobrīd iesniegts projekts
Valsts Kultūrkapitāla fondam.
Tas, vai finansējums tiks piešķirts,
varētu tapt zināms nākamā
mēneša beigās. Memoriālās mājas

vadītāja Maija Matisa stāsta, ka mājas
1. stāvā logi nomainīti jau pērnā gada
augustā, tad arī restaurētas memoriālās
mājas parādes durvis, seši logu slēģi un
nomainītas durvis mājas Dienvidu pusē,
bet pagājušajā nedēļā jauni logi ielikti
arī 2. stāvā. «Taču logu nomaiņa vēl nav
beigusies, jo vēl atlikuši daži nestandarta
lodziņi, par kuriem esam uzrakstījuši
projektu Kultūrkapitāla fondam, lai
saņemtu nepieciešamo finansējumu,»
stāsta M.Matisa. Jāpiebilst, ka arī logiem, kas jau ir nomainīti, finansējums
iegūts no Kultūrkapitāla fonda.

 25. martā pulksten 11 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā ikviens intere«Nu, ko lai saka – forši: apkalpošana ātra, komunikācija patīkama un cena pievilcīga. To visu jau es
sents var piedalīties seminārā
baudu vairākus gadus,» novērtējot apkalpošanas servisu «Tele 2» Jelgavas centrā, saka Ēriks.
par energoefektivitātes atbalsta
Foto: Ivars Veiliņš
programmu. Tā otrajā daļā runās
 Kristīne Langenfelde
ir arī virkne uzņēmumu, kas šim darbam nemaz nav piemē- par daudzdzīvokļu māju siltumnodarbojas Jelgavā, piemēram, ap- rots,» tā G.Riekstiņa.
turības uzlabošanas pasākumiem.
«Ziniet, man jau šķiet,
drošināšanas kompānija «Balta»,
Viņa arī atklāj dažus pašas Atbalsta programma paredz segt līdz
ka uzņēmēji diezgan
mobilo sakaru operatori «Tele 2» paņēmienus, kā noskaņoties labai 50 procentiem no mājas siltināšanai
daudz domā par to,
un «BITE Latvija», būvmateriālu dienai, lai darbs ar klientu būtu iztērētās summas. Vienam namam
kā uzlabot apkalpošaveikals «K-Rauta», sadzīves preču abpusēji patīkams. «Galvenais maksimālais atbalsta apmērs plānots
nu savos uzņēmumos.
veikals «Drogas», nekustamo īpa- – ir jāmīl savs darbs, jāsaprot, līdz 100 000 latu, nepārsniedzot 35
Patiesībā Jelgavā zinu
šumu uzņēmums «Latio», «SEB ka arī tad, ja klients ir neapmie- latus uz kvadrātmetru. Finansējumu
tikai pāris vietas, kur
banka», «Norvik banka» un citi. rināts, viņš savas pretenzijas piešķirs energoaudita, tehniskās apsevarētu vēlēties labāku
Ļ.Jeroščenkova, tikko apkal- neizsaka tev personīgi, bet gan košanas un būvprojekta sagatavošanai,
būvuzraudzības un autoruzraudzības
apkalpošanu – tie ir
pota «Tele 2», atzīst, ka te par runā par konkrētu situāciju. Un
veikšanai un būvdarbu izmaksām
atsevišķi veikali, kur pārattieksmi pret klientu sūdzēties tad jau var panākt, ka arī neap- dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esodevējas dažkārt mēdz
nevar. «Vienmēr laipni cilvēki, un mierināts klients aiziet, saņēmis šajās daļās. Vērtēšanā priekšroka tiks
būt nelaipnas,» spriež
man jau galvenais, ka viss tiek kvalitatīvu pakalpojumu,» spriež dota projektiem, kas par mazākiem
jelgavniece Ļubova Jekārtīgi paskaidrots – un šeit es to G.Riekstiņa.
līdzekļiem varēs sasniegt labākus enerroščenkova, kura atzisaņemu,» saka Ļ.Jeroščenkova.
Jāpiebilst gan, ka «Jelgavas goefektivitātes rādītājus, kā arī mājām
nīgi novērtē šā mēneša
Arī «Tele 2» Jelgavas centra Vēstneša» aptaujātie pircēji un ar lielāku dzīvokļu skaitu. Semināru
akciju «Uzslavē labu
vecākā klientu apkalpošanas spe- klienti atzina, ka viņiem it sevišķi organizē Būvniecības, enerģētikas un
servisu!».
ciāliste Gunta Riekstiņa uzskata, šajos apstākļos ir svarīga ne tikai mājokļu valsts aģentūra (BEMA).
ka pats svarīgākais šajā darbā ir apkalpošanas kvalitāte, bet arī
Kampaņa «Uzslavē labu servi- tas, lai klients aizietu apmierināts. preces cena – vislabākais, ja abas  Zemgales plānošanas reģiona
ES struktūrsu!» tiek rīkota jau piekto gadu, «Pārsvarā visas nepatīkamās šīs pozīcijas ir līdzsvarā.
un visu marta mēnesi klientiem situācijas rodas no neizpratnes.
Visu martu iedzīvotāji var mājas fondu inforir iespēja uzteikt apkalpošanu Labam apkalpojošās sfēras darbi- lapā www.labsserviss.lv arī nobal- mācijas cenkādā no akcijā pieteiktajiem uz- niekam noteikti jābūt ar savu devu sot par labāko apkalpošanas vietu. trā Jelgavā,
ņēmumiem. Starp vairāk nekā 75 pacietības, pozitīvu attieksmi pret Akcijas noslēgumā apbalvos des- Uzvaras ielā,
uzņēmumiem ar 1100 apkalpoša- cilvēkiem un zināmām diplomāta mit apkalpošanas vietas, kas būs ikvienam interesentam
nas vietām, kas startē kampaņā, spējām. Uzskatu, ka kurš katrs savākušas visvairāk uzslavu.
kļuvis pie
ejams jauns bezmaksas izdevums «Rokasgrāmata projektu
 Anna Afanasjeva
mērķtiecīgi strādājusi LPS Fi- teiktās funkcijas nav iespējams iesniedzējiem un īstenotājiem».
nanšu komitejā.
nodrošināt. Tāpēc pašvaldībām Grāmatas veidotāji cer, ka praktiskie
Šodien Latvijas PašLPS kongresā šodien izskata svarīgi panākt, lai valstī pastā- ieteikumi vairāk palīdzēs jaunajiem
valdību savienības 19.
četru rezolūciju projektus. Do- vošie likumi būtu reāli izpil- projektu iesniedzējiem jau pirmajā reizē
kongresā Valsts Prekumenti saistīti ar tiesiskumu dāmi. Neatbilstības vērojamas izveidot konkurētspējīgu projekta iezidents Valdis Zatlers
ekonomiskās krīzes apstākļos, daudzviet. Piemēram, sociālajā sniegumu un arī pēc tā apstiprināšanas
par ilggadēju darbu
valsts minimālajām garantijām jomā likumdošana pašvaldībām projekta ieviešanas procesā novērsīs
pasniegs pateicību Jelpašvaldību pakalpojumu nodro- liedz palīdzēt iedzīvotājiem, kas vienu otru nepatīkamu pārpratumu.
gavas domes priekšsēšināšanai ekonomiskās krīzes saņēmuši jebkāda veida kredītu Rokasgrāmatu bez maksas var saņemt
ES struktūrfondu informācijas centrā
dētājam Andrim Rāviapstākļos, kā arī ar pašvaldī- vai līzingu. Pastāv ierobežojumi Jelgavā, bet tās elektroniskā versija
ņam un viņa vietniecei
bu lomu ekonomiskās krīzes ēku nodošanai ekspluatācijā u.c. pieejama centra mājas lapā internetā
Irēnai Škutānei.
apstākļos un rīcību, ja valdība sfērās. Pašvaldības satrauc arī www.esfondi.zemgale.lv.
neievēros pašvaldību prasības ES struktūrfondu apgūšana, saAtzinību Valsts Prezidents ekonomiskās krīzes apstākļos. runās ar Starptautisko Valūtas  Latvijas Zaļais punkts sadarbīA.Rāviņam pasniegs pēc LatviLatvijas Lielo pilsētu asociāci- fondu nepietiekami akcentētā bā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
jas Pašvaldību savienības (LPS) ja, tiekoties ar Valsts Prezidentu pašvaldību loma krīzes pārva- izsludinājis plakātu zīmēšanas
ierosinājuma par sekmīgu un un Ministru prezidentu, jau rēšanā u.c. jautājumi.
konkursu skolēniem «Šķiro pa
ilggadēju darbu pilsētas attīstī- aktualizējusi virkni jautājumu
Mūsu pilsētas pārstāvji cer, tīro Jelgavā!». Konkursā var piebas un izaugsmes veicināšanā. par pašvaldību darbību. Paš- ka plašā pārstāvniecība LPS dalīties visi Jelgavas izglītības iestāžu
Savukārt I.Škutāne atzinību laik, kad finansējums pašval- kongresā kalpos tam, lai tajā audzēkņi vecumā no sešiem līdz 20
saņems par ieguldījumu Latvi- dībām ievērojami samazinājies izskanējušos pašvaldību priekš- gadiem. Plakātus var izstrādāt gan
jas pašvaldību finanšu sistēmas (Jelgavai par 26 procentiem) likumus valdība ne vien sadzir- individuāli, gan grupās. Lai piedalītos
konkursā, skolēniem ir jāizveido krāattīstībā – viņa daudzus gadus un samazināsies vēl, visas no- dētu, bet arī ņemtu vērā.

Saņem Valsts Prezidenta pateicību

Elektroinstalācija – fiziski un morāli novecojusi
(No 1.lpp.)
Novecojušo elektroinstalāciju
vajadzētu nomainīt pret jaunu,
mūsdienu prasībām atbilstošu.
«Pa šiem gadiem ir palielinājusies
slodze, un vecā elektroinstalācija
to vairs netur. Tas rada nopietnu
bīstamību,» skaidro V.Ivanovs.
Veicot elektrotīklu apkopi, JNĪP
speciālisti konstatējuši dažādus
pārkāpumus un novērsuši daudzas bīstamas situācijas. Viens
no biežākajiem pārkāpumi ir
patvaļīga pieslēgšanās elektrībai
– tā ir gan nelikumīga, gan bīsta-

ma. Tāpat cilvēki, veicot dzīvoklī
remontu, patvaļīgi palielina slodzi,
kā rezultātā var sākt silt vadi un
izcelties uguns nelaime. Jelgavā
jau fiksēti daži šādi gadījumi.
V.Ivanovs skaidro, ka elektroinstalācijas remontu drīkst veikt
tikai sertificēti speciālisti – JNĪP
ir nodrošināts ar šādiem speciālistiem. Ja darbi veikti uz savu roku,
var sākties strāvas noplūde, kas ir
bīstama cilvēka dzīvībai. «Arī šādi
gadījumi Jelgavā neizpaliek – kādā
dzīvoklī radās strāvas noplūde,
blakus dzīvokļa iemītnieks iegāja

vannas istabā un, pieskaroties
krānam, saņēma strāvas triecienu,» stāsta inženieris.
Tāpat problēmas sagādā arī
firmas, kas sniedz interneta pakalpojumus – tās vadus mēdz montēt
pa ventilācijas šahtām un patvaļīgi
pievienoties māju elektrotīkliem.
Tā kā šajā jomā nebūšanu patiesi netrūkst, JNĪP aicina iedzīvotājus būt aktīviem un kopā ar
apsaimniekotāju laicīgi un sistemātiski izvēlēties novērst iespējamos nelaimju cēloņus, tā saprātīgi
ieguldot savus līdzekļus.

sains A3 formāta plakāts, kura mērķis
ir pievērst sabiedrības uzmanību iepakojuma un nolietoto elektropreču
šķirošanai. Plakātā jāattēlo kampaņas
sauklis «Šķiro pa tīro Jelgavā!», kā
arī jāatspoguļo aicinājums piedalīties
«Šķirošanas mēneša» pasākumos vai
akcijās Jelgavā. Plakāts līdz 27. martam
jāiesniedz Jelgavas Izglītības pārvaldē,
kas finālam izvirzīs 30 labākos plakātus.
Konkursa uzvarētājus 1. aprīlī pulksten
13 noteiks jelgavnieki, kuri ieradīsies uz
«Šķirošanas mēneša» atklāšanas pasākumu klubā «Jelgavas Baltie krekli» – tur
tiks izstādīti Jelgavas labākie plakāti.
Balsojot izstādes apmeklētāji noteiks trīs
labākos plakātus, kuru autori saņems
balvas – dāvanu kartes no «Tami Tami»
30, 20 un 10 latu vērtībā.
Ritma Gaidamoviča
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Veikalnieki arī grēko
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan joprojām tirdzniecības vietās tiek konstatēti
dažādi marķējuma pārkāpumi vai neatbilstības, Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD)
speciālisti norāda, ka tirgotāji
kļuvuši apzinīgāki un atklātie
pārkāpumi – mazsvarīgāki.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» kopā
ar PVD inspektoriem Eviju Uļjanovu,
Māri Puķīti un Oskaru Cīruli devās uz
mūsu lielveikaliem, lai šoreiz pārbaudītu
citu valstu izcelsmes produktu marķējumu un derīguma termiņus. E.Uļjanova
norāda, ka šajā reizē lielākoties uzmanība tiks pievērsta precēm, kas ražotas
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā un citur,
jo Latvijas preces jau tiek pārbaudītas
ne vien tirdzniecības, bet arī produktu
ražošanas vietās.

Piena produkti
vai to izstrādājumi

tiek brīdināts par konstatēto pārkāpumu, bet produkta izplatīšana – apturēta.
PVD Jelgavas pārvaldes vadītājs Arnolds
Žilvinskis norāda, ka tirgotāji šāda veida
nepilnības novērš diezgan operatīvi. Viņš
skaidro, ka atbilstošam marķējumam jābūt gan uz iepakojuma, gan uz atsevišķu
produktu iesaiņojuma – ja biezpiena sieriņi tiek iepirkti pakā, tad marķējumam
latviešu valodā jābūt uz katra atsevišķā
sieriņa iesaiņojuma.
Pārtikas inspektoriem, darot savu
darbu, dažreiz gadījies konstatēt pat
smieklīgas kļūdas. Nerunājot nemaz
par vienkārši pieļautām pareizrakstības
kļūdām, inspektore Karina Valiniece
atceras vairākus gadījumus, kas likuši
aizdomāties. Vienā no tiem produkta
nosaukums bijis «Piknik: siera nūjiņas
ar dūmu garšu». Pirmkārt, jau pats
produkts nosaukts neprecīzi, jo tās
bijušas desiņas ar sieru, nevis siera
nūjiņas. Otrkārt, kurš var zināt, kāda ir
dūmu garša un kādu dūmu? Savukārt
otrs gadījums, kas arī prasījis precīzāku
nosaukumu – «Viltotais zaķis». Lai gan
šis nosaukums ir tautā lietots, inspektore
uzskata, ka produkta sastāvu vajadzētu
precizēt, lai nerastos pārpratumi.

Viens no pārkāpumiem, kas visvairāk
varētu interesēt patērētājus, ir nepareizi
norādīts produkta nosaukums. Mēdz būt
acīmredzamas neatbilstības, uz kurām
pircējs, iespējams, neuzķeras, piemē- Aizrāda arī par «sīkumiem»
Protams, ir arī tādi pārkāpumi, kas
ram, ja uz paciņas, kurā iekšā ir rīvēts
siers, marķējumā norādīts «dabīgais lielai daļai pircēju neko neizsaka un
jogurts», pircējs diez vai sajauks abus šos patērētāju nemaldina. Viens no tādiem
produktus un visdrīzāk preci novērtēs ir nepilnīgi norādīta produkta enerģētiskā vērtība. Kā
adekvāti. Tomēr
skaidro E.Uļjanova
ir kāda nianse, kas
– ja uzturvērtība ir
attiecas uz piena
norādīta kilokaloproduktiem, bet
rijās (kcal), tad tai
ko varbūt visi nejābūt norādītai arī
zina – ja tā sastāvā
kilodžoulos (kJ), taču
ir augu tauki, tas
ar to tiek grēkots.
vairs nav piena
Tas īpaši svarīgi ir
produkts, bet tikai
cilvēkiem, kas seko
tā izstrādājums.
līdzi produktu uzturM.Puķīte atzīmē,
vērtībai, piemēram,
ka tas attiecas
sportistiem, cilvēuz visiem piena
kiem, kam noteikta
produktiem, kuru
ārsta diēta, bērniem.
nosaukumi ir aizLaiku pa laikam insargājami – pienu,
spektori aptur kādu
biezpienu, sieru,
produktu, kura marsviestu, krējumu.
ķējumā enerģētiskā
Šādu pārkāpumu
vērtība nav norādīta
inspektori konstaprecīzi. Arī šoreiz
tēja arī tad, kad
– sieru, kura marķē«Jelgavas Vēstnejumā fiksētas tikai
sis» piedalījās pārInspektors Oskars Cīrulis salicis ratiņos
kalorijas.
baudē: uz marķēvairāku veidu biezpiena sierus «Rama
Līdzīgs pārkāpums
juma norādīts procreme Bonyours» ar dažādām piedeir tas, ja uz marķējudukta nosaukums
vām, kuru marķējumā norādīts neatma nav sastāvdaļu
«salātu siers», bet
bilstošs produkta nosaukums un trūkst
procentuālās norātā sastāvā ir augu
sastāvdaļu procentuālā sastāva.
des, piemēram, uz
tauki. M.Puķīte
skaidro, ka šo produktu nāksies apturēt jogurta ar rozīnēm marķējuma nav
– apturēt tā tirdzniecību, līdz netiks norādīts rozīņu daudzums procentos.
novērstas marķējumā konstatētās ne- Lai gan tas ir viens no biežāk izplatīpilnības. Katrs inspektors, izvērtējot tajiem pārkāpumiem (no desmit piena
konstatētos pārkāpumus un to bīstamī- produktiem, kas apturēti nedēļas laikā,
bu cilvēku veselībai, izlemj, vai produktu astoņiem konstatēts tieši šis pārkānepieciešams izņemt no apgrozības pums), pircēji tam uzmanību tikpat
vai pietiek tikai ar konkrētā produkta kā nepievērš. «Aptuveni 30 procenti
tirdzniecības apturēšanu uz laiku, līdz patērētāju tam nepievērš uzmanību,
un viņu izvēli tas neietekmē. Tomēr ir
tiks novērstas nepilnības.
cilvēki, kam tas ir būtiski, piemēram,
cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kādu no
Smejies vesels!
Būtisks pārkāpums ir tas, ja uz pro- produkta sastāvdaļām, cukura diabēta
dukta iepakojuma vispār nav marķējuma slimniekiem, kam ir būtisks cukura prolatviešu valodā. Tādās reizēs tirgotājs centuālais sastāvs produktā,» paskaidro

PVD inspektori tirdzniecības vietās ne tikai pārbauda pārtikas produktu marķējumu, bet arī to, vai produkti tiek uzglabāti atbilstošā temperatūrā.

Pēc rūpīgas pārtikas produkta
apskatīšanas PVD
valsts inspektori
Evija Uļjanova un
Māris Puķīte secināja, ka sieram
«Roqueford» marķējuma latviešu
valodā vispār nav.
Viņi nolēma apturēt produkta tirdzniecību uz laiku,
līdz tiks novērstas
konstatētās nepilnības.
Foto: Ivars Veiliņš
A.Žilvinskis. Tas varētu būt saistoši arī
tiem, kuri vēlas zināt, vai produktam
tikai klāt stāvējušas, piemēram, tās pašas
rozīnes vai tomēr to īpatsvars produktā
ir salīdzinoši augsts.
Inspektora M.Puķītes vērīgā acs pārbaudē vienā no lielveikaliem pamana
arī šķietami mazsvarīgu neatbilstību uz
piena produkta tetrapakas. Marķējumā
latviešu valodā norādīts, ka produkts
jāuzglabā temperatūrā no nulles līdz astoņiem grādiem, bet uz iepakojuma oriģinālvalodā ražotājs informē, ka produkts
jāuzglabā temperatūrā no diviem līdz
desmit grādiem. «Ražotājs katru savu
produktu pārbauda un nosaka optimālo
temperatūru, kurā tas uzglabājams – tas
ir objektīvs rādījums, kas balstās uz produkta ražotāja pētījumiem. Marķējuma
tulkojumam jābūt precīzam,» paskaidro
M.Puķīte.

Bīstami veselībai

Arī derīguma termiņu produktam
nosaka tā ražotājs, pamatojoties uz pārbaudēm un pētījumiem, tāpēc ir būtiski
to ievērot. Protams, ne visi produkti,
beidzoties uz marķējuma norādītajam
derīguma termiņam, vairs nav lietojami,
bet no aprites tie jāizņem. To nosaka
Pārtikas aprites uzraudzības likums.
Ir dzirdēts, ka daži tirgotāji produktus, kam beidzies derīguma termiņš,
pārdod par zemāku cenu, norādot,
ka šis termiņš beidzies. A.Žilvinskis
uzsver, ka šādus pārtikas produktus
tirgot aizliegts. «Nosakot produkta
derīguma termiņu, vērā tiek ņemts tā
nekaitīguma kritērijs. Beidzoties derīguma termiņam, produkts var izmainīties kvalitātes ziņā, kā arī var notikt
izmaiņas tā mikrobioloģiskajā sastāvā.
Piemēram, var mainīties produkta
skābums vai sadalīties taukvielas,»
skaidro A.Žilvinskis. Derīguma termiņus var norādīt divējādi. Minimālais
derīguma termiņš norādīts ar vārdiem
«Ieteicams līdz». Tas ir datums, līdz
kuram ražotājs nes atbildību par to,
ka šīs pārtikas preces saglabā savas
specifiskās standartizētās īpašības, un
tālāka preces lietošana uzturā ir patērētāja ziņā. Šāda tipa derīguma termiņš
ir atrodams uz bakalejas precēm, šokolādes batoniņiem u. tml.
Turpretim vārdi «Izlietot līdz» norāda
preces galīgo derīguma termiņu, līdz
kuram to drīkst lietot, ja tiek ievērots
ražotāja noteiktais uzglabāšanas re-

2009. gadā sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli
Pārkāpums
janvāris februāris
Higiēnas un veterināro prasību pārkāpšana
3
2
Noteikto pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasību pārkāpšana
1
0
Pārtikas uzglabāšanas un marķēšanas prasību pārkāpšana
2
5
Preču derīguma termiņa neievērošana
1
8
Juridiskas personas par šiem pārkāpumiem var sodīt ar brīdinājumu vai naudas sodu
10 – 500 latu apmērā.
Avots: PVD

žīms. Šāda veida norāde tiek pielietota starptautisks tirdzniecības un ražošadzīvnieku izcelsmes pārtikas precēm, nas uzņēmums vēlas ieviest sistēmu,
kas ātri bojājas.
lai vienas receptūras produktiem,
ražotiem paralēli vairākās ražotnēs,
Pagarina marķējuma
izmantotu vienotu iepakojuma malietošanas laiku
teriālu ar skaidru un nepārprotamu
Vēl šajā pārbaudē tika atrastas vai- informāciju par ražotnes identifikāciju,
rākas pudelītes kokteiļa mērces, kuru kurā norādītu visu produkta ražotņu
marķējumā konstatētas nepilnības identifikācijas marķējumu kodus burtu
– produkta uzturvērtība norādīta tikai veidā, bet par burtu kodiem ražotājs
kalorijās, nepieminot džoulus. Inspektori informētu katra produkta specifikācijā.
produktu atlika malā, lai noskaidrotu, Šifrs ļautu izvairīties no situācijas, ka,
vai produktam nav pagarināta šāda veikalā nonākot precei no dažādām
marķējuma lietošanas atļauja. «Ja mēs ražotnēm, ražotājs vai nu nav norādīts
konstatējam pārkāpumus, produkta vispār, vai sajaukts.
izplatīšanu apturam, un to nedrīkst
tirgot tik ilgi, līdz nepilnības marķējumā Septiņi marķējuma grēki
nav novērstas. Tāpēc gan ražotāji, gan
Pārskatot PVD konstatētos pārkāputirgotāji ir kļuvuši apzinīgāki un šādās mus, sanāk, ka ir septiņi marķējuma grēsituācijās raksta PVD iesniegumu ar ki. Pirmais – nav iespējams noskaidrot
lūgumu ļaut iztirgot produktus ar nepre- produkta vai izejvielu derīguma termicīzo marķējumu,» stāsta E.Uļjanova. «Ja ņu. Tas savukārt neļauj precīzi noteikt
šāda atļauja ir izsniegta, protams, mēs produkta nekaitīgumu. Otrs – neprecīzi
produktu neapturam,» viņa piebilst.
norādīts produkta nosaukums. Tas
PVD Jelgavas pārvaldes vadītājs galvenokārt attiecas uz jau minētajiem
skaidro, ka parasti atļauja iztirgot pro- piena produktiem, kuru nosaukumi ir
duktu tiek dota, bet ar vienu nosacījumu aizsargājami. Trešais – nav sastāvdaļu
– blakus neprecīzajam marķējumam procentuālās norādes. Tas attiecas uz
jābūt uzlīmei, kurā izlabota konstatētā produktiem, kuriem uzsvērta kāda no
neatbilstība. Viņš atceras, ka jau 2007. sastāvdaļām. Ceturtais – nav marķējugada beigās PVD saņēmis pirmos lū- ma latviešu valodā. Piektais – nepilnīgi
gumus pagarināt termiņu marķējumā norādīta produkta enerģētiskā vērtība.
pieļauto nepilnību novēršanai, bet kopš Sestais – nepareizs tulkojums. Dažreiz
pagājušā gada otrās puses uzņēmēji šajā ir tā, ka oriģinālvalodā dotās norādes ir
ziņā kļuvuši jo aktīvi.
skaidri saprotamas un neprecizitātes ir
acīmredzamas. Septītais – nav norādīts
Uzņēmēji kļuvuši apzinīgāki
produkta ražotājs vai izplatītājs. PVD
Uzņēmēji, kas iesniedz PVD lūgumu Jelgavas pārvaldes speciālisti gan nevar
ļaut turpināt realizēt produktu, kura norādīt, kurš no šiem grēkiem ir visizmarķējumā konstatēti pārkāpumi, līdz platītākais, bet konstatēti tiek visi.
marķējuma etiķešu izlietošanai, parasti
PVD Jelgavas pārvaldes inspektori šā
nepilnības novērš. Līdz šim PVD Jel- gada pirmajos divos mēnešos kopā sastāgavas pārvaldes praksē vēl nav fiksēts dījuši jau 22 administratīvo pārkāpumu
gadījums, ka uzņēmējs kļūdas nebūtu protokolus. 16 no tiem – pārtikas izplaizlabojis.
tīšanas uzņēmumiem, četrus – sabiedrisDaži uzņēmēji paši izstrādā me- kās ēdināšanas vietām, divus – pārtikas
hānismus, lai pēc iespējas izvairītos ražošanas uzņēmumiem. Kopā piemēroti
no pārkāpumiem. Piemēram, kāds naudas sodi 2130 latu vērtībā.

Lai gan ne pārāk bieži, tomēr gadās konstatēt aplamības. Arī šoreiz Tā kā reizēm burtiņi uz marķējuma mēdz būt ļoti maziņi, inspek– paciņā, kuras marķējumā norādīts «dabīgais jogurts», atrodas tori ņem talkā lupu, lai pārliecinātos, ka marķējums noformēts
rīvēts siers. Tas ir pietiekams iemesls, lai produkts tiktu apturēts. atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ceturtdiena, 2009. gada 19. marts

izklaide

Droša un kvalitatīva atpūta jauniešiem
«Jau pēc pirmās jauniešu organizācijas
«Minerva» pasākuma nonācām pie
secinājuma – 12 līdz 16 gadus veciem
skolēniem Jelgavā nav, kur izklaidēties.
Lielie koncerti sākas pulksten 22, mazie
uz tiem nevar iet, naktsklubos viņus
neielaiž – jādomā alternatīva. Tagad vismaz reizi mēnesī no pulksten 18 līdz 21
aicinām skolēnus izklaidēties «Jelgavas
Baltajos kreklos», kur uzstājas gan jaunie
mūziķi, gan dejotāji, gan dzejnieki un
var padejot dīdžeja pavadībā,» tā par
radīto iespēju pilsētas skolēniem teic
«Minervas» vadītāja un Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolotāja Signe Lūsiņa.
Jau no pērnā gada nogales pilsētas skolēni
var ne tikai piedalīties skolas pasākumos
vai sapņot par ballītēm nakts klubā, kad
viņam paliks 18 gadu, bet vismaz reizi
mēnesī justies nedaudz lielāki un doties
uz «Jelgavas Baltajiem krekliem», kur no
pulksten 18 līdz 21 kopā ar pārējiem vienaudžiem iespējams klausīties dažādu grupu
sniegumu, padejot un iepazīties ar citiem
skolēniem. Šādu iespēju skolēniem gādā
Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas,
literatūras un sociālo zinību skolotāja Signe
Lūsiņa un ģimnāzijas jauniešu organizācija
«Minerva».
«Lai cik tas dīvaini nebūtu, aizsākums
meklējams Muzeja svētkos Lielvārdē pagājušā gada septembrī, kur ar skolēniem
sapratām, ka Jelgavā ir daudz jauniešu,
kuri raksta dzeju un labprāt savu veikumu
parādītu arī citiem. Jā, doma pulcēt vien-

kopus bija tikai tuvākos, taču kāpēc gan
slēpt sveci zem pūra un nepastāstīt par
to arī pārējiem vienaudžiem? Taču ne jau
tikai jaunie dzejnieki palikuši novārtā, arī
jaunajām grupām nav daudz iespēju, kur
uzstāties, tāpēc apvienojāmies. Tā radās
pirmais koncerts «Jelgavas Baltajos kreklos»
– «Zemenes sniegā», pēc kura secinājām,
ka tas ir tieši tas, ko jaunieši vēlas. Un nu
beidzot var teikt, ka ārpus skolas jauniešiem
vecumā no 12 līdz 16 gadiem arī ir iespēja
padejot, neformāli atpūsties klubā,» ideju
skaidro S.Lūsiņa.
Jā, iespējams kādam vecākam klubs «Jelgavas Baltie krekli» varētu raisīt pārdomas, jo
tas taču ir klubs pieaugušajiem, maziem šeit

nav ko darīt. «Nē, šeit skolēniem patiešām
ir droši, jo iekšā par viņu drošību atbildam
mēs – te nav ne alkohola, ne smēķēšanas,
un tas attiecas ne tikai uz jauniešiem, bet
arī uz pieaugušajiem, kuri tajā brīdī šeit
atrodas. Turklāt visu notiekošo uzrauga
apsargi,» stāsta vadītāja. Nākamais pasākums paredzēts jau 24. martā, kad notiks
koncerts «Zefīrs šokolādē», kurā uzstāsies
vairākas roka un repa grupas, tostarp
«Layabout», «On the roof», «Feedback»,
hip-hopa apvienība «Ekstāze» un citas,
kurās spēlē un dzied Jelgavas, Ozolnieku
un Rīgas jaunieši, bet par koncertu iekasētā
nauda tiks novirzīta jauno dzejnieku dzejas
grāmatas izdošanai.
Taču tas vēl nav viss. Jau aprīlī plānots uzsākt vērienīgu projektu kopā ar vairākiem
Latvijā zināmiem hip-hopa mūziķiem,
Jelgavā rīkojot Latvijas hip-hopa jauno
izpildītāju festivālu «Hangout», kas varētu
kļūt par mūsu pilsētas tradīciju. «Mūsuprāt,
šī skolēniem ir droša un kvalitatīva atpūta,
protams, žēl, ka kaut kas tāds var notikt
tikai pirmdienās un otrdienās, taču brīvdienās ir pieaugušo pasākumi. Šī noteikti
ir lieliska iespēja jaunajiem parādīt savu
talantu, jo esam atvērti, un, ja ir kāds, kurš
vēlas darboties apvienībā «Minerva», vai
jaunās grupas, kuras vēlas uzstāties, droši
var pieteikties un parādīt savu talantu,»
tā vadītāja. Viņa arī min, ka šobrīd notiek
aktīvs darbs, lai veidotu sadarbību ar kādu
no Eiropas valstīm un jau vasarā kāda jaunā
grupa varētu doties pieredzes apmaiņā
ārpus mūsu valsts.

5
Kā jūs vērtējat jauno iespēju
bērniem atpūsties ārpus skolas?
Ainārs Tamisārs, kluba «Jelgavas Baltie krekli» direktors:
«Skatījāmies, ka citas iestādes un arī skola uz skolēnu izklaidi
raudzījās negribīgi, tāpēc nolēmām dot iespēju. Saprotams, ka
tas nav biznesa projekts, bet kāpēc gan nepalīdzēt, ja ir cilvēki,
kuri to visu apņemas organizēt? Arī mans puika mācās 9. klasē,
apmeklē šos pasākumus un ir ļoti apmierināts par iespēju. Skaidrs,
ka visu pasaules naudu nenopelnīsi, gribas jau arī izdarīt kaut ko
labu, noderīgu pilsētai, tāpēc tapa šis projekts. Mums jau ar 4.
pamatskolu veidojusies laba sadarbība – katru gadu 6. klase šeit
rīko izlaidumu, taču tagad esam izauguši līdz vidusskolas līmenim.
Katrā gadījumā bērni mums netraucē un māk uzvesties, neradot problēmas ne mums,
ne paši sev.»
Sarmīte Vīksna, biedrības «Vecāki Jelgavai»
metodiskā konsultante:
«Vērtējot ideju – kādēļ gan nē? Uzteicami, ka jaunieši ir izrādījuši iniciatīvu, negaidot, lai kāds parūpētos par viņu brīvā laika organizēšanu,
bet dara paši. Mēs, vecāki, labprāt veidotu dialogu ar organizatoriem,
domājot tieši par drošības jautājumiem, jo vienmēr pastāv bažas par
to, ka laba ideja praksē var realizēties savādāk. Vecākiem visvairāk
rūp jauniešu drošība un vide, kurā savu brīvo laiku pavada viņu bērni.
Domāju, jo vairāk būs informācijas par šo aktivitāšu saturu un norisi,
jo lielāka izpratne sagaidāma no vecāku puses.»
Gunta Auza, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja:
«Pasākumu vērtēju pozitīvi, jo jauniešiem ir nepieciešams atpūsties
arī ārpus skolas un, manuprāt, šī vide ir droša un sakārtota, kā arī
piemērota šāda veida pasākumiem. Liels paldies noteikti jāsaka arī
uzņēmējam Aināram Tamisāram, kurš atbalsta jauniešus un redz,
ka viņi var atbildīgi strādāt, jo diezin vai, ja šeit rastos nekārtības,
uzņēmējs sadarbību turpinātu. Jauniešiem atpūta ir vajadzīga
un, ja vēl sakarīga organizācija, tas ir tikai apsveicami. Vēlētos,
lai jauniešu interese par to tikai palielinātos un lai tā būtu laba
iespēja izpausties arī jaunajiem māksliniekiem. Man kā pieaugušam
cilvēkam ļoti svarīgi, lai šī vieta būtu droša. Katrā ziņā, lai veicas.»

Skolēni: «Saturīgi pavadīts vakars»
 Ritma Gaidamoviča

Dejas, priekšnesumi un kulturāla skolēnu
atpūta bez alkohola un smēķēšanas, un to visu
uzrauga apsargi.
Jāteic, ka skolēni
neapmierinātību
par šādu kārtību
neizrāda, tikai
viņi labprāt vēlētos, lai līdzīgi
pasākumi notiktu biežāk un uz
tiem uzaicinātu
arī populāras
grupas.
Foto: Ivars
Veiliņš

Deju zālē skolēni no 12 līdz
17 gadiem, stendu ar dienas
piedāvājumā esošajiem stipro
dzērienu kokteiļiem nomainījuši uzraksti «Limonāde – 60
santīmi», «Sula – 50 santīmi».
Jā, jā – šāda kombinācija vismaz reizi mēnesī vērojama
naktsklubā «Jelgavas Baltie
krekli», kur no pulksten 18 līdz
21 norisinās ballīte skolēniem.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā
ieskatīties, kā notiek izklaide
skolēniem, un uzzināt, ko
paši jaunieši domā par šādu
iespēju.
Otrdienas vakarā, kad lielākajai
daļai darba diena beigusies, «Jelgavas
Baltajos kreklos» netipiski šai stundai
sākas rosība. Pie durvīm izkārtais plakāts vēsta, ka uz to var ierasties cilvēki
bez vecuma ierobežojuma – tātad arī
skolēni. Lai arī šī pamatā ir skolēnu
ballīte, nekādas diži lielās atšķirības no
pieaugušo pasākumiem nav. Pie durvīm
sagaida apsargs, kurš iekasē samaksu
par pasākumu un ļauj jaunietim doties
uz otro stāvu, kur norisinās dejas un šajā
reizē papildu tam priekšnesumus sniedz
breika dejotāji un hip-hopa dejotājas no
studijas «Kaprīze».

«Tas ir labāk nekā piedzerties un neša» novērojumi liecina, ka te viss ir vidusskolas un citām –, taču tostarp bija «Jelgavas Vēstneša» novērojumi liecina,
līdzsvarā. Kautrīgi malās pie galda sēdošie arī jaunieši no Ozolnieku vidusskolas un ka krietni liela daļa pilsētas skolēnu vēl
klaiņot no vienas vietas uz otru»

Zaiga Vīndedze, kura mācās Rīgā, bet
dzīvo Jelgavā, šādā pasākumā piedalās
jau otro reizi, šoreiz, lai jautrāk, līdz
paaicinājusi arī draudzeni no Spīdolas
ģimnāzijas – Agnesi Strodi. Lai arī abas
meitenes pēc mūsu novērojumiem nebija
tās aktīvākās dejotājas, atzina, ka šī
beidzot esot iespēja atpūsties vēl papildu
skolas pasākumiem. «Mūsuprāt, šī ir
arī lieliska iespēja iepazīties ar jauniem
cilvēkiem un galvenais – ar skolēniem
no citām skolām, jo parasti jau ir tā, ka
Vairāk nekā 100 apmeklētāju
tie, kuri nedarbojas nekādos pulciņos,
Šis vakars uz kopīgu atpūtu «Jelgavas nedejo kādā kolektīvā vai nedzied koros,
Baltajos kreklos» sapulcinājis vairāk nepazīst vienaudžus no citām skolām,
nekā 100 jauniešu vecumā no 11 līdz taču te ir jaunieši no dažādām skolām,
pat 17 gadiem. Patiesi – skats, uzkāpjot dažāda vecuma un vēl visam piedevām
otrajā stāvā, paveras
te var paklausīties
tāds pats kā nakts
labu mūziku. Katpasākumos pieaurā gadījumā šis
gušajiem – daļa sēž
variants ir daudz
pie galdiņiem, daži
labāks nekā kaut
deju placi vēro no
kur jauniešiem pieskatupunkta, sēžot
dzerties un klaiņot
pie bāra letes, un
no viena tirdzniecīparalēli bārmenim
bas centra uz otru.
lūdz pagatavot salTe viss ir kārtīgi,
dējuma kokteili vai
Pie bāra letes, neskatoties uz to, cik nevar ne smēķēt,
ieliet sulu. Jā, tik
tev gadu, piedāvājums viens – tikai un ne lietot alkoholu,
tiešām bāra plaukvienīgi bezalkoholiskie dzērieni. Jāpie- un visus mūs uztos šajā reizē nestāv
mana apsargi,» tā
bilst, ka skolēni to arī izmanto.
neviens alkoholisks
Zaiga un Agnese.
dzēriens, bet tos nomainījušas krāsainas
sulas pakas, un arī klātesošajiem pieau- Meitenes un zēni līdzsvarā
gušajiem te neviens nedod iespēju šajā
Pieaugušo pasākumos vienmēr bijusi
vakarā iegādāties alkoholu – tas ir stingri problēma – meiteņu pārsvars pār vīriešu
aizliegts.
kārtas pārstāvjiem, taču «Jelgavas Vēst-

puiši no 3. pamatskolas – Kristaps Kalniņš arī Dobeles Amatu vidusskolas. Jāteic
(13 gadi), Roberts Kroģeris (12 gadi), Elvis gan, ka šajā reizē ciemiņi bija ieradušies
Barnauskis (12 gadi) un Alvis Riekstiņš kā viesmākslinieki, bet pārējie – kā viņu
(12 gadi) – «Jelgavas Vēstnesim» stāsta un līdzjutēji, taču jaunieši uzteica jelgavreizē arī pasūkstas, ka viņus uz pasākumu nieku veikumu un atzina, ka ir prieks,
uzaicinājušas meitenes, taču tagad pašas ka ir cilvēki, uzņēmēji, kuri domā par
nenākot ar viņiem dejot. «Mums patīk skolēniem, nevis tikai kā naudu pelnīt uz
šīs dejas (šis vakars
studentiem vai pārēveltīts hip-hopa un
jiem jelgavniekiem.
breika dejām), un
«Jelgavas Vēstneša»
tā ir lieliska iespēuzrunātās meitenes
ja paskatīties, kā
Aleksandra Krekele
citi dejo, pie reizes
un Evelīna Gurjeva
varam pamācīties
atzina, ka, lai gan
kaut ko paši priekš
pasākums skolēniem
sevis,» tā puiši.
notiek jau trešo reiTaujāti, ko labprāt
zi, iepriekšējās reizēs
vēl viņi šeit vēlētos
skolēnu bijis vairāk.
Jā, jā – alkoholisko kokteiļu piedāvāredzēt vai kā vaViņas izsaka minējumu te nomainījuši uzraksti «Sula»
jadzētu papildināt
jumu, ka, iespējams,
un «Limonāde».
pasākumu, puiši
daļa jauniešu tomēr
atzina, ka būtu ļoti priecīgi, ja te uzstātos nevar atpūsties un atraisīties, ja nav iebītboksa grupa «Per», kas plašākai publi- dzēruši kādu devu alkoholisko dzērienu.
kai kļuva pazīstama pēc konkursa «Lat- «Ņemot vērā, ka to te nevar nopirkt,
vijas zelta talanti». «Protams, te ir daudz viņiem nav interesanti, bet iereibušus
labāk, jo ir kvalitatīvāki dīdžeji, piemēram, te iekšā neviens nelaiž. Pieņemu, ka viņi
šodien no Rīgas kluba «Essential», un arī nemaz nenāk riskēt, jo zina, ka tādējādi
smukākas meitenes, nav vairs jāskatās var tikai sagādāt sev problēmas ar politikai uz savas klases meitenēm,» smaidot cistiem,» stāsta Aleksandra.
piebilda Alvis.
Tomēr tie, kas pamēģina izklaidi bez apreibināšanās, atzīst to par lielisku iespēju.
Lielākā daļa skolēnu, iespējams,
Aprunājoties ar jauniešiem, secinām, ka
vēl nezina par šādu iespēju
arī šajā pasākumā labākā reklāma, kā tas
Jāpiebilst, ka lielākā daļa uzrunāto, ir daudzviet, ir no mutes mutē, kad skolēni
protams, bija skolēni no dažādām Jelga- pasaka saviem draugiem, klases biedriem,
vas skolām – Jelgavas Valsts ģimnāzijas, un tad visi satiekas vienuviet. Citi atzina,
Spīdolas ģimnāzijas, 3. pamatskolas, 5. ka par to uzzinājuši arī internetā, taču

nezina par iespēju kulturāli atpūsties kopā
ar vienaudžiem.
Skolēni atzīst, ka labprāt šādus pasākumus vēlētos vismaz divas reizes mēnesī un
regulāri. Jautāti, vai no tā neciestu mācību
kvalitāti, paši skolēni pārliecināti, ka nē, jo
viņiem par to ir sava teorija – tieši otrādi,
atzīmes uzlabojas. «Mamma uz pasākumu
laiž tikai tad, ja ir labas atzīmes, tas nozīmē, ka ir jāmācās, lai nopelnītu vecāku
atļauju un vēl naudu ieejas biļetei uz šo
pasākumu,» to apliecina 3. pamatskolas
5. klases skolniece Agija Vējkāja.

Taksometru vietā mammu
un tētu auto

Pamatā visu laiku skan dziesmas, ko uzliek dīdžejs, taču ik pa laiciņam pasākuma
vadītājs sanākušos uzmundrina, piesakot
kādu deju – breika dejas vai hip-hopa deju
studijas «Kaprīze» meiteņu izpildījumā.
Jaunieši, noskatoties priekšnesumus,
atzina, ka apmeklējums lielā mērā arī atkarīgs no tā, kas šajā vakarā uzstājas – ja ir
kāda pazīstamāka grupa, skolēni nāk, bet,
dzirdot par mazpazīstamākiem jaunajiem
māksliniekiem, vēl padomā.
Skolēnu diskotēka «Jelgavas Baltajos
kreklos» beidzās pulksten 21, laikā, kad
vēl visi līdz pulksten 23, kā to nosaka
likums, var veiksmīgi nokļūt mājās. Ja
pieaugušo pasākumos uz rīta pusi «Jelgavas Balto kreklu» pagalmu aizpilda
taksometri, tad te ik pa brīdim piebrauc
kāda bērna mamma vai tētis un paņem
jaunieti, lai nogādātu mājās. Paši jaunieši
neslēpj – vakars ir pavadīts saturīgi.

6., 7.

tēma

Reklāmas tirgus –
ekonomiski jutīgs
 Ilze Knusle-Jankevica

Reklāmas tirgus ir cieši saistīts
ar visu aktuālo, un to ietekmē
sabiedriskā dzīve. Tā kā Jelgavā
laiku pa laikam atveras kāds
jauns uzņēmums vai iestāde,
kā arī ir ļoti aktīva sabiedriskā
dzīve, aptaujātie reklāmas speciālisti pārliecināti – ir pamats
runāt par reklāmas tirgu kā
patstāvīgu jomu. Lai gan šobrīd
reklāmas devēju aktivitāte ir
mazliet pierimusi, reklāmas speciālisti ir pārliecināti – reklāma
būs vajadzīga. Viņuprāt, pieprasījumu pēc reklāmas ietekmē
katra jauna lieta un šogad līdzās
uzņēmumu atklāšanai un dažādu reklāmas kampaņu un akciju
veidošanai tās būs pašvaldību
vēlēšanas.
Lai gan daudzās jomās Jelgavas tuvumu
Rīgai min kā ieguvumu, ar reklāmas nozari
ir pretēji – reklāmas uzņēmuma «Media
Jelgava» projektu vadītāja Dace Birzmale
uzskata, ka reklāmas tirgus Jelgavā vēl ir
attīstības stadijā, jo tam traucē tuvā atrašanās galvaspilsētai. Līdzīgi domā arī SIA
«Maconi» valdes locekle Laima Šmelde
– Jelgavas reklāmas tirgus ir, mazs, bet ir.
«Pārsvarā tas ir vides un poligrāfijas izstrādājumu tirgus, kur ir pāris reklāmas uzņēmumu no Rīgas un daži spēcīgākie vietējie
spēlētāji. Tomēr ir tāda sajūta, ka reklāmas
tirgus ir Rīgā un Jelgava ir tāds «meitas
uzņēmums», kas veiksmīgi darbojas, bet

tomēr lielākos, biezākos un vērtīgākos klien- to – tā aicinot transporta un gājēju plūsmu.
tus atdod Rīgai,» tā L.Šmelde. Viņasprāt, arī Īslaicīgām akcijām, tādām kā cenu atlaicitās nozarēs Jelgavā ir tāpat.
des, jauna prece vai pasākumi, reklāma
visbiežāk tiek pieprasīta mazajos jeb akciju
Vides reklāma – iecienīta
stendos. Savukārt reklāma uz lielformāta
Reklāmas speciālisti arī novērojuši, ka stendiem un ēku fasādēm nes informāciju
uzņēmēji arvien vairāk apzinās, ka bez par ilgstošāku procesu. Ļoti bieži reklāma
reklāmas produktam nav noieta. Pat visma- uz ēkas sienas kalpo kā norāde uz konkrētu
zākā bodīte nevar iztikt bez kādas norādes objektu,» skaidro D.Birzmale. Viņa norāda,
– vai tā būtu vizuālā reklāma, piemēram, ka uzņēmēji nebūt nav konservatīvi un
izkārtne, logā ielīmēts teksts vai telefona izmēģina dažādus reklāmas veidus, kaut
numurs, vides reklāma vai kas cits. Jau- vai lai pārbaudītu, kā tas strādā.
tājums ir tikai par to, cik daudz līdzekļu
klients gatavs reklāmā ieguldīt, kādu atdevi Nenovērtē iespējas
no reklāmas cer sagaidīt un cik lielu un
2007. gadā Hercoga Jēkaba laukumā tika
kādu auditoriju vēlas informēt. Ir daudz uzstādīts vides reklāmas nesējs – gaismas
dažādu reklāmas veidu, un piemērotākais diožu ekrāns. Vēl līdz pagājušā gada beigām
tiek izvēlēts atkarībā no tā, kādai mērķau- uzņēmums par klientu trūkumu nevarēja
ditorijai reklāma domāta.
sūdzēties, bet tagad domas par nākotni
Par vides reklāmu sauc tādu reklāmu, ir diezgan drūmas. «Pērn pirmajos divos
kas izvietota pilsētvidē, piemēram, stendos, mēnešos mums bija jau kādi seši klienti,
pie ēku fasādēm, sabiedriskā transporta bet šogad esam izpildījuši labi ja desmit
pieturās, ceļmalās. Reklāmas speciālisti procentus no tā apjoma,» atzīst SIA «Street
uzskata, ka tās galvenā priekšrocība ir tā, ka Media» mārketinga menedžeris Aleksandrs
šī reklāma uzrunā nepārtraukti, bet nav tik Balabko. Lai gan daži reklāmu projekti top,
uzbāzīga, neielaužas cilvēku privātajā telpā kopumā uzņēmēju aktivitāte ir panīkusi un
un nepiespiež sevi uzlūkot – tā netiek iemes- samazinājies reklāmu izvietošanas laiks.
ta pastkastītē, neizlec acu priekšā, atverot «Vai nu viņi ir pierimuši, vai bankrotējuši,»
kādu interneta mājas lapu, netiek piedāvāta lakoniski nosaka A.Balabko.
pa telefonu... Turklāt tā piesaista ne tikai
Zināmas cerības uzņēmums saista ar
vietējos iedzīvotājus, bet arī viesus, jo nereti gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, bet tas
kalpo kā orientieris, kas norāda: te atrodas pasūtījumus nodrošinās tikai līdz jūnijam.
tāds veikals vai salons, te ir iespējams sa- «Kā būs tālāk – redzēsim. Tāpēc apsveram
ņemt tādu vai citādu pakalpojumu.
pat iespējas ekrānu pārvietot – aizvest uz
Arī vides reklāma ir pakārtota mērķim, ārzemēm – vai pārdot,» atklāj A.Balabko.
ko klients vēlas panākt. «Atverot jaunu Viņš uzskata, ka Latvijā klienti līdz galam
veikalu, uzsvars tiek likts uz reklāmu neapzinās un nenovērtē gaismas diožu
konkrētā objekta tuvumā un virzienā uz ekrāna piedāvātās iespējas. Piemēram,
ārzemēs 30 – 40 procentus raidlaika pērk
Vietumis Jelgavalsts un pārraida gan ziņas, gan dažādu
vas ielās var papasākumu translācijas. Kā galveno šāda
manīt arī slietņus
reklāmas nesēja plusu SIA «Street Media»
– uz ietves vai
pārstāvis min ātrumu – reklāma uz ekrāna
ielas novietotus
tiek pārraidīta caur datoru, līdz ar to pietiek
statīvus informādatorā izveidot maketu un to jau var raidīt,
cijas izvietošanai.
nevajag vest uz tipogrāfiju un gaidīt, kamēr
Tajos izvietotā
materiāls tiek uzdrukāts uz papīra.
informācija visArī SIA «Maconi» pārstāve pamanījusi,
biežāk vēsta par
ka Jelgavas uzņēmēji ar zināmu piesardzību
pakalpojumu ceizturas pret inovatīvām reklāmām, jo bažīnām, akcijām vai
jas, vai uzņēmums neizskatīsies smieklīgs
vienkārši, ka šeit
citu acīs.
tiek piedāvāts
kāds konkrēts
Paradumi mainās lēni
pakalpojums vai
Lai gan reklāmas tirgu tieši ietekmē
prece.

Ceturtdiena, 2009. gada 19. marts

«Līdz aplausiem vēl tālu»

Reklāmas tirgus ir cieši saistīts ar ekonomisko situāciju, un var pat
teikt – ir tās spogulis. Ja uzņēmējdarbība iet uz grunti, arī reklāmas
tirgus apsīkst, un otrādi – ja ekonomika plaukst un zeļ, arī pieprasījums pēc reklāmas pieaug un tirgus pieņemas spēkā, piedāvājot
arvien jaunus un jaunus risinājumus. «Jelgavas Vēstnesis» centās
noskaidrot, kāda ir situācija mūsu pilsētā – vai mēs varam runāt
par Jelgavas reklāmas tirgu un kā varam vērtēt reklāmu mūsu
pilsētvidē.

Sarūk arī to skaits, kas vēlas pārraidīt
reklāmu Hercoga Jēkaba laukumā izstādītajā ekrānā. Tāpēc uzņēmums, kam
ekrāns pieder, apsver pat iespējas ekrānu
aizvest uz ārzemēm vai pārdot.
sabiedriskā dzīve, var teikt, ka reklāmas
devējiem ir izveidojušies paradumi, kurus
tie nemaina. Ir uzņēmumi, kas reklamējas
kampaņveidīgi, kā arī tādi, kas nemitīgi rūpējas, lai reklāma būtu. Gan vieni, gan otri
pieturas pie saviem paradumiem, kaut gan
izmantotie reklāmas veidi var atšķirties.
Ir divu veidu klienti – vieni zina, ko grib,
otri to meklē. «Ir tādi klienti, kas atnāk ar
skaidri noformulētu ideju, gatavu maketu.
Mums atliek vien izdrukāt materiālu un
izvietot savos stendos. Citi nāk un saka:
«Mums atvēries veikals, vajag reklāmu!»
Tad nu liekam galvas kopā un ķeramies
pie darba – zīmējam maketus, vienojamies
par reklāmas vizuālo izskatu un materiālu,
un tad jau atliek vien tehniskie darbi – kā
to visu izveidot un izvietot,» klientus raksturo D.Birzmale. Tiesa, ne vienmēr ir tik
viegli sastrādāties. «Reklāmas darbnīcas»
īpašnieks Agris Červinskis novērojis, ka ir
tādi klienti, kas uzskata: mana nauda, kā
gribu, tā tērēju. Lai gan pēc būtības tā tas
arī ir, A.Červinskis uzskata par savu pienākumu norādīt klientam, ja risinājums nav
īsti veiksmīgs. Viņš atzīst – šī iemesla dēļ
nācies zaudēt arī pa kādam pasūtījumam.
«Dažreiz klienti nāk ar savu uzstādījumu
par krāsu un šriftu izvēli, kas ne vienmēr
iederas konkrētajā vidē. Tādos gadījumos
nereti jebkurš speciālista piedāvājums tiek
noraidīts. Kāds klients pēc manis piedāvātajiem risinājumiem tomēr palika pie sava un
savu ieceri realizēja citur. Pēc pāris gadiem
ievēroju, ka viņš tomēr atgriezies pie manis
ieteiktā krāsu toņu salikuma,» atceras
«Reklāmas darbnīcas» vadītājs.

Georgs Svikulis, Jelgavas pilsētas
galvenais mākslinieks:
«Izvērtējot pilsētā izvietotās reklāmas
situāciju kopumā, jāsaka, ka līdz aplausiem vēl ļoti tālu. Bet pamatkoncepcija
par to, ko gribam redzēt savā pilsētā,
ir, un tā ir ļoti vienkārša. Katrai maģistrālajai ielai, gar kurām galvenokārt
cenšas izvietot reklāmas, būtu jāizstrādā
vienota stilistika un jācenšas pie tās pieturēties. Tā būtu reklāmu samērošana
pēc kāda no to veidojošajiem komponentiem – pēc izmēra, krāsas, formas vai
kā cita. To, protams, ir grūti realizēt,
jo tas ir saistīts ar naudas izdošanu,
turklāt daudzi uzņēmumi izvieto savus
logo, kas vispār nepakļaujas izmaiņām.
Tāpēc, manuprāt, vajadzētu veidot vienotu joslu, kurā cita citai seko vienāda
izmēra izkārtnes, kā tas ir Lielajā ielā 16.
Vietās, kur par to nav piedomāts, nereti
reklāmas ēdas, nesader kopā.
Protams, vienotas koncepcijas ieviešana
ir ilgstošā laika periodā veicams darbs,

Bez reklāmas nevar

Lai izvietotu reklāmu pie daudzdzīvokļu sienas, vispirms jāsaņem piekrišana no dzīvokļu īpašniekiem. Ja vienošanās tiek panākta, nomas maksa, kas ienāk par
reklāmas izvietošanu, tiek pieskaitīta mājas apsaimniekošanas naudai un iztērēta īpašuma labiekārtošanai. Cik liela ir maksa par reklāmas izvietošanu uz mājas
sienu – par to katrā gadījumā individuāli vienojas reklāmas izvietotājs ar mājas iedzīvotājiem. Te galvenais nosacījums – lai tas būtu abpusēji izdevīgi.
Foto: Ivars Veiliņš

nereti pasūtītājs reklāmas saturu izdomā
pats, maksājot tikai par maketa izstrādi,
reklāmas izgatavošanu vai reklāmas laukuma nomu. Savukārt tie, kam nepieciešami
dārgi, augstas kvalitātes pakalpojumi, tos
visbiežāk meklē Rīgā, jo vai nu Jelgavā konkrētais pakalpojums nav pieejams, vai arī
uzņēmējs nav informēts, ka tas ir pieejams
tepat – vietējā tirgū.
Reklāmas speciālisti apgalvo, ka Jelgavā
reklāmu cenas ir zemākas nekā galvaspilsētā. Uzņēmumi savu cenu politiku cenšas
veidot tādu, lai viņu sniegtie pakalpojumi
būtu pieejami vietējiem uzņēmējiem. Neskatoties uz to, ir klienti, kas par reklāmu
nav gatavi tērēt naudu. «Ir klienti, kas
taupa, jo viņiem tiešām tajā brīdī nav tik
daudz brīvu līdzekļu, bet citi vienkārši
uzskata, ka reklāmā nav jāiegulda, un
Lētāk nekā galvaspilsētā
Reklāmas tirgū visdārgākā ir ideja, tāpēc neuztver to kā sava uzņēmuma vizītkarti.

Jebkurš mēģinājums piedāvāt oriģinālāku
ideju, kvalitatīvāku risinājumu tiek uztverts ar aizdomām, un līdz ar to radošais
process tiek paralizēts. Protams, vairākumā
gadījumu izdodas atrast kopīgu valodu un
tiek sasniegts vēlamais rezultāts,» novērojis
A.Červinskis.
Reizēm pasūtītājs grib ietaupīt uz materiālu vai kvalitātes rēķina, bet ne vienmēr
tas ir izdevīgi. L.Šmelde pieļauj, ka Jelgavā
reklāmas pakalpojumu kvalitāte tiktu vērtēta augstāk, ja vien uzņēmumi izvēlētos
dārgākus reklāmas materiālus, jo, kad
«taupības» vizītkarte nonāk citas personas
rokās, liekas, ka konkrētais vizītkartes
izgatavotājs kvalitāti nepiedāvā.

lāgojas situācijai, tāpēc viņi ir vienisprātis
arī par to, ka Jelgavā ir vēl neapgūti reklāmas veidi. Diemžēl pagaidām reklāmas
uzņēmumi jaunus risinājumus nepiedāvā,
jo šobrīd vairāk jādomā par to, lai noturētu
klientus. «Jauni risinājumi prasa ieguldījumus, bet tas, savukārt, sadārdzina
reklāmas izmaksas klientam, ar ko šobrīd
ir ļoti jārēķinās. Brīvo apgrozāmo līdzekļu
trūkums bremzē jaunu risinājumu ieviešanu,» atzīst «Media Jelgava» pārstāve.
Viņa atklāj, ka dažas idejas ir padomā, bet
to īstenošana atlikta uz labākiem laikiem.
Jaunu lietu ieviešanai traucē arī savstarpējā konkurence – ir daži uzņēmumi,
pasūtītāji, kam patīk «aizņemties» citu
idejas, skices un piedāvājumus.
Neapgūtie resursi
Ne vienmēr jāizdod kaudze naudas.
Reklāmas speciālisti uzsver, ka reklāma L.Šmelde uzskata, ka Jelgavā ļoti maz izreiz ir tā joma, kas nemitīgi mainās un pie- manto bezmaksas, slēpto un citu nestandar-

ta reklāmu. «Kā vienu no netiešās reklāmas
veidiem varu minēt uzņēmuma sakoptību
un apkalpojuma kvalitāti. Bieži vien Jelgavas uzņēmums uztaisa lielas un skaistas
reklāmas, bet prece vai pakalpojums netiek
piedāvāts atbilstošā kvalitātē.»

Publika nav gatava

Lai gan uzņēmēji dažādas reklāmas un
it īpaši vides reklāmas izmanto labprāt,
reklāmas speciālisti ar nožēlu atzīst, ka Jelgavas publika tām vēl nav gatava. Reklāmu
objekti bieži tiek sabojāti, sasisti, saplēsti,
un zaudējumus sedz reklāmas firmas.
«Mūsu objekti regulāri tiek sabojāti – sasisti
gaismas stendu stikli, sagriezti baneri...
Vairākkārt esam vērsušies policijā, bet līdz
šim neviens vainīgais vēl nav atklāts. Tāpēc
zaudējumus sedzam paši,» atzīst «Media
Jelgava» projektu vadītāja.

Sava kārtība, kas jāievēro, lai nenonāktu līdz sodam
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmajā martā beidzās termiņš, kad reklāmu īpašnieki
varēja pārapstiprināt Jelgavas
pilsētā izvietotās reklāmas,
kas uzliktas iepriekšējos gados. Tiem, kas ikgadējo pārapstiprināšanu nav veikuši un
reklāmu nav arī demontējuši,
būs jārēķinās ar administratīvo sodu.

Sandris Miezis, kura darba pienākumos
ietilpst pārbaudīt, vai reklāmas un
izkārtnes Jelgavā izvietotas atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Uzlīme uz reklāmas ir jālīmē tāpēc, lai
apsekotāji jebkurā laikā varētu pārbaudīt, vai reklāma izvietota sankcionēti. Šie
noteikumi attiecas gan uz juridiskām,
gan uz fiziskām personām.

Ikviens materiāls jāapstiprina

«Lai gan, piemēram, par veikala vai
uzņēmuma izkārtnes izvietošanu nav
Pārapstiprinot jau esošu reklāmu jāmaksā, to nedrīkst izvietot patvarīvai saņemot apstiprinājumu jaunas gi. Jebkura reklāma, izkārtne un cits
reklāmas izvietošanai, pēc pašvaldības informatīvais materiāls ir jāsaskaņo
nodevas nomaksāšanas īpašniekam tiek ar pilsētas galveno mākslinieku. Tikai
izsniegta stingrās
tad, kad saņemts akuzskaites hologram- Pašvaldības gada nodeva par
cepts, materiālu var
ma, kas jāuzlīmē uz reklāmu izvietošanu pilsētā
izvietot pilsētā,»
reklāmas vai reklāinformē Jelgavas
mas nesēja. «Uzlī- Telpiska reklāma – 15 Ls/m2
domes izpilddirekmes neuzlīmēšana ir Telpiska izgaismota reklāma – 10 Ls/m2
tora vietnieks Vilis
viens no biežākajiem
Ļevčenoks. Tāpat
Avots: Jelgavas pašvaldības ir ar reklāmām, kas
pārkāpumiem, un
saistošie noteikumi nr. 185 tiek izvietotas uz
par to var sastādīt
administratīvā pārprivātas zemes – arī
kāpuma protokolu. Nepietiek ar to, ka par to izvietošanu nav jāmaksā, bet masamaksā nodevu un saņem uzlīmi, tai ir teriāls pie galvenā mākslinieka tomēr
jābūt uzlīmētai uz reklāmas vai reklā- jāsaskaņo. Ja izvietotais materiāls nav
mas nesēja, nevis iešūtai grāmatvedības vizuāli saskaņots, tas ir pārkāpums, par
dokumentos vai ieliktai galda atvilktnē,» kuru arī var piemērot sodu.
uzsver Jelgavas Pašvaldības policijas PilKā stāsta S.Miezis, ne vienmēr ir viegli
sētas iecirkņu grupas vecākais inspektors atšķirt reklāmu no izkārtnes. Saistošajos

noteikumos rakstīts, ka izkārtne ir vizuāla informācija par veikala, uzņēmuma
vai cita attiecīga objekta nosaukumu,
fiziskas vai juridiskas personas darbības
veidu un darba laiku. «Ja uz izkārtnes
ir norādītas cenas vai cita komerciāla
rakstura informācija, tā jau uzskatāma
par reklāmu,» tā S.Miezis. Tomēr šajā
gadījumā soda sankcijas tiek piemērotas
neatkarīgi, vai izvietotais materiāls ir
reklāma vai izkārtne, jo īpašnieks tiek
sodīts nevis par materiāla saturu, bet par
nesaskaņotu un nesankcionētu materiāla
izvietošanu publiskā vietā.
Reklāmas izvietotājiem jāzina, ka arī
pats reklāmas nesējs reizi trijos gados jāapstiprina no jauna. Tas jādara tāpēc, lai
konstatētu, vai tas nav saliekts, sarūsējis
vai kā citādi kļuvis vizuāli nepievilcīgs.

Uzņēmēji kūtrāki nav kļuvuši

Jelgavas pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis skaidro, ka šogad
pārapstiprinātas ap 80 reklāmām, bet
no jauna vizuālā saskaņošana veikta
pieciem materiāliem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir ļoti daudz, jo pērnā gada
pirmajos divos mēnešos saskaņošanai
vai apstiprināšanai bija iesniegti vien
desmit pieteikumu. G.Svikulis norāda,
ka šobrīd reklāmas nav pārapstiprinājusi
vien neliela daļa reklāmu devēju. Tomēr
nevar teikt, ka uzņēmēju aktivitāte
būtu apsīkusi – viņi tikpat aktīvi meklē

iespējas informēt par savu uzņēmumu,
nodarbošanos un piedāvātajiem pakalpojumiem. Ja vēl nesen G.Svikulis pieļāva,
ka daļa reklāmas nesēju kļūs nerentabli
un tiks noņemti, viņa prognozes nav piepildījušās – pagaidām neviens reklāmas
uzņēmums to nav izdarījis.

Soda, ja nenovērš nepilnības

Pašvaldības policijas pārstāvis atzīst,
ka reklāmu īpašnieki vispirms tiek brīdināti, ja apsekošanā konstatēti pārkāpumi. Tātad policijas darbinieki apseko
reklāmas objektus, nofotografē un sastāda apskates protokolu. Tajā fiksē, ar kādu
fotoaparātu izdarīts uzņēmums un kas
redzams attēlā. Kad tas izdarīts, var sākt
meklēt vainīgo – reklāmas izvietotāju vai
reklāmas nesēja īpašnieku. «Mums taču
jānoskaidro, kāpēc tā noticis. Ne vienmēr noteikumi neievēroti ļaunprātīgi,
varbūt cilvēks smagi saslimis un nespēj
ne pārvietoties, ne koordinēt darbus,» paskaidro S.Miezis. Kad sastādīts apskates
protokols, noskaidroti lietas apstākļi un,
ja nepieciešams, savākti pierādījumi, policija var uzlikt par pienākumu konkrētā
laika posmā nepilnības novērst, piemēram, noteikt, ka nedēļas laikā pie mājas
sienas izvietotā reklāma jāsaskaņo. Un
tikai tad, ja policija konstatē, ka konkrētajā laikā dotie norādījumi nav izpildīti,
tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols, ko izskata Jelgavas pašvaldī-

bet mēs uz to ejam. Panākt jau esošu
izkārtņu un reklāmu izmainīšanu tikpat
kā nav iespējams, bet es runāju par tiem,
kas reklāmas plāno nomainīt, kā arī par
tiem, kas tās vēl tikai izvietos.»

bas Administratīvā komisija un lemj par
soda piemērošanu. Saskaņā ar Jelgavas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr. 184 «Par reklāmas nesēju, reklāmu,
izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jelgavā»
fiziskai personai var piemērot sodu līdz
250 latiem, bet juridiskai personai – līdz
1000 latiem.

Jānoņem laikus

Pašvaldības saistošajos noteikumos
norādīts, ka reklāmas un izkārtnes, kas
nav apstiprinātas vai citu iemeslu dēļ
kļuvušas neaktuālas, kā arī neapstiprinātie reklāmas nesējstendi jānoņem
to īpašniekam. Tas jāizdara septiņu
darbdienu laikā pēc tam, kad tur esošā
informācija kļuvusi neaktuāla. Ja reklāma netiek laikus noņemta, to demontē
pašvaldība, izdevumus piedzenot no
reklāmas īpašnieka. Tiesa, līdz šim vēl
nevienu reizi pašvaldībai nav nācies to
darīt, jo reklāmu īpašnieki tikuši galā
pašu spēkiem.

Šogad sodīts viens

Lai gan pašvaldības policija regulāri
dodas apgaitās un apseko gan reklāmas,
gan izkārtnes, šogad par saistošo noteikumu neievērošanu sodīta viena persona.
Tiesa, apskates protokoli, kuros fiksēti
pārkāpumi, sastādīti vairāki.
Gada sākumā policija konstatējusi, ka

Nesaskaņota izkārtne izvietota arī Langervaldes ielā – uz
tās rāmja nav uzlīmēta hologramma. Pašvaldības policisti
skaidro, ka būs jānoskaidro izkārtnes vai zemes īpašnieks
un jāuzdod viņam par pienākumu izkārtni saskaņot. Un
tikai tad, ja tas netiks izdarīts, varēs sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu.
pie kādas ēkas sienas Raiņa ielā reklāma
izvietota nelikumīgi. Sazinoties ar reklāmas īpašnieku, noskaidrots, ka reklāma
pasūtīta pagājušajā gadā un samaksāts
par vienu mēnesi. Šī gada pirmos divus
mēnešus tā nostāvējusi tāpat, bez maksas
un bez hologrammas. Īpašnieks norādījis, ka apmaksājis vienu mēnesi tāpēc,
ka vēlāk gribējis izvietot citu reklāmu,
bet kaut kā nav sanācis to izdarīt. Tā kā
minētā reklāma netika novākta, februārī
policija sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu. «Pārkāpums ir tas,

Jelgavas pašvaldības policija regulāri apseko pilsētā izvietotos informatīvos materiālus un pārliecinās, vai tie ir
saskaņoti pašvaldībā. Ja policisti konstatē pārkāpumus,
viņi sastāda apskates protokolu. «Izkārtnei un reklāmai
jābūt saskaņotai arī tad, ja tās izvietotas privātā īpašumā,»
norāda pašvaldības policijas pārstāvji. Šajā reizē pārkāpums
fiksēts Rīgas un Skautu ielas krustojumā, kur nesaskaņoti
izvietota «OZO halles» reklāma.

kā reklāma nebija pa jaunu saskaņota
un arī nodeva par to nebija samaksāta.
Tā bija vai nu jāsaskaņo pa jaunu, vai
jānoņem, bet īpašnieks nebija izdarījis
ne vienu, ne otru,» skaidro S.Miezis.
Lai gan nedēļu vēlāk īpašnieks reklāmu
novācis, administratīvā pārkāpuma
protokols nodots izskatīšanai Jelgavas
pašvaldības Administratīvajai komisijai,
kas lems par soda sankciju piemērošanu
vai nepiemērošanu.
Nenorādot uz minēto situāciju, S.Miezis
pieļauj, ka lielākoties reklāmas īpašnieki

šādā veidā cenšas izvairīties no pašvaldības nodevu maksāšanas – izmanto saistošajos noteikumos pārapstiprināšanai
paredzēto laiku, lai paturētu izvietoto
reklāmu, pat ja zina, ka turpmāk to vairs
neapmaksās un neizvietos. Tomēr, izvērtējot kopējo situāciju Jelgavā, ar reklāmu
un izkārtņu izvietošanu saistīto pārkāpumu ir maz, vēl mazāk ļaunprātīgu. Un
tas ļauj domāt, ka Jelgavā reklāmu izvietošanas noteikumi ir gana demokrātiski,
lai izvietot vides reklāmas būtu izdevīgi
abām pusēm.

M a r i k a
Dravniece,
tūrisma firmas «Juniversal» direktore:
«Agrāk mēs
reklamējāmies daudz
vairāk, galvenokārt preses
izdevumos
– avīzēs un žurnālos, bet tagad arī
no baneriem interneta portālos esam
atteikušies. Šobrīd šāda veida reklāma
vairs īsti nenostrādā un nav gaidītās
atsaucības. Varētu teikt, ka nevaram
īsti saprast, kāda veida reklāmas vislabāk darbosies. Bet, tā kā pavisam bez
reklāmas iztikt nevaram, meklējam
lētākos variantus. Secinājām, ka pa to
pašu naudu var ievietot reklāmu avīzē vai reklāmas stendā. Izvēlējāmies
stendus. Avīzi cilvēks izlasa un izmet,
tāpēc reklāma ir mazāk efektīva.
Stendā reklāma stāv ilgāk par to pašu
naudu. Esam izvietojuši reklāmu stikla stendā pie ēkas, kurā atrodas mūsu
birojs, un pie laternām gar Rīgas ielu.
Tur notiek kustība un cilvēki ievēro
mūsu firmas nosaukumu. Tūrisma
nozarē tas ir būtiski, jo, tā kā daudzas
firmas izkrāpj no klientiem naudu un
bankrotē, cilvēki izvēlas uzņēmumus,
kas darbojas ilgāku laiku.
Esam izdevuši arī skrejlapas, ko
iedzīvotājiem iemet pastkastēs – tas
bija kā atgādinājums, ka mēs esam.
Mēs paši uz datora taisījām maketu
un izdrukājām melnbaltas. Tādā veidā
izdevās ietaupīt līdzekļus.
Protams, tūrisma nozarē vislabāk
darbojas tā dēvētie «klusie telefoni»
– kāds klients izmanto mūsu pakalpojumus, aizbrauc ceļojumā, pēc tam pastāsta draugiem un arī viņi atnāk pie
mums. Bet to jau mēs nevaram citādi
ietekmēt, kā vien sniedzot kvalitatīvus
pakalpojumus.»
Ludmila
Po t a p o v a ,
«Zemgales
īpašumi»
pārstāve:
«Mēs piedāvājam darījumus ar nekustamo īpašumu, mainām
un pārdodam
īpašumus, noformējam kredītus. Bet šobrīd šajā
nozarē ir gandrīz vai sasalums, ko
ietekmē situācija valstī. Cilvēkiem nav
naudas, un viņi nevar atļauties iegādāties īpašumus vai kārtot kredītus,
tāpēc nav jēgas reklamēties.
Agrāk mums bija izvietota reklāma
Rīgas ielā, bet to mēs pagājušā gada
beigās jau noņēmām – tā kļuva nerentabla. Arī lielais plakāts, aptuveni
2,5 x 6 metri, pie ēkas sienas Pasta

ielā mums ir pēdējo mēnesi. Tas tur
atradās trīs gadus un visu to laiku
atmaksājās. Bet tā kā tas nav lēts
prieks, tagad ir pienākusi situācija,
kad reklāmas pakalpojumi ir pārāk
dārgi un neatmaksājas. Vienīgais, kas
mums paliek, ir baneris pie ēkas, kurā
atrodamies, bet arī to plānojam noņemt – jelgavnieki jau zina, ar ko mēs
nodarbojamies un kur mūs atrast.
Tomēr es esmu pārliecināta, ka
nekustamā īpašuma nozarē šobrīd
nestrādā nekāda veida reklāmas.»
A i n ā r s
Keišs, «Cita
autoskola»
valdes loceklis:
«Mēs esam
jauns uzņēmums un katram jaunam
uzņēmumam
ir būtiski paziņot par savu
eksistenci. Vissvarīgāk ir panākt
atpazīstamību, jo klienti bieži vien
izvēlas zināmu, dzirdētu uzņēmumu.
Un tad sava reputācija jāapliecina
darbos.
Pirmo soli spērām pagājušā gada
novembrī – aplīmējām savas mācību
automašīnas. Tas tobrīd bija gan lētākais, gan ātrākais variants, turklāt
visvairāk iedarbojās uz mūsu mērķauditoriju. Cilvēki, kuri grib iegūt
autovadītāja apliecību, vairāk pēta
mācībniekus, turklāt mašīnas nestāv
uz vietas, bet pārvietojas pa pilsētu.
Pāris dienu laikā mūs ievēroja. Decembrī reklāmu pārraidījām uz ekrāna,
kas atrodas Hercoga Jēkaba laukumā
– apmēram mēnesi atgādinājām par
sevi vairākas reizes dienā. Mērķis
bija padarīt atpazīstamu mūsu logotipu, ko izmantojam arī uzņēmuma
nosaukumā. Pēc tam aptuveni divus
mēnešus reklamējāmies uz pilsētas
sabiedriskā transporta. Lai gan bija
iespējams izvietot reklāmu stendā autobusa iekšpusē, izvēlējāmies ārpusi, jo
tā reklāmu redz vairāk cilvēku. Esam
reklamējušies arī avīzēs, bet sapratām,
ka mūsu mērķauditorija avīzes pērk
un lasa reti.
Tie bija apzināti, īslaicīgi soļi, lai
reklamētu logotipu. Esam veikuši
arī dažus ilglaicīgākus pasākumus.
Pirmkārt, ievietojām autoskolas logos
vizuālo reklāmu. Otrkārt, ievietojām
informāciju par savu uzņēmumu uzziņu portālos. Tajos informācijas ievietošana ir bez maksas, bet mēs izvēlējāmies papildu maksas pakalpojumus
– pievienojām logotipu, piesaistījām
savu mājas lapu. Treškārt, veidojam
paši savu interneta mājas lapu.
Tagad varu teikt, ka reklāma ir
atmaksājusies, jo esam pamanīti. Bet
tas nenozīmē, ka no reklāmas var atteikties – konkurence ir liela, un visu
laiku par sevi jāatgādina.»

8
23. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2.» Vācijas seriāls. 737.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 45.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5030.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Klods Monē». Dokumentāla filma.
11.35 «De facto».*
12.10 «Ielas garumā».*
12.40 «Ezera sonāte».
Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 18.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 737.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5031.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 31. un 32.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 5.sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.). *
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 126.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 472.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle.*

16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 126.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.
Tiešraide.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Atgriezties rītdienā».
ASV daudzsēriju trilleris. 4.sērija.
23.15 «Krējums… saldais».
23.45 «Anekdošu klubs».*
23.50 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
0.35 «24 stundas». Seriāls. 21.sērija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 137.sērija.
10.00 «Miljoni». Kriminālkomēdija. 2004.g.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 15.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 28.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 91.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.sērija.
22.05 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
23.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «LNT ziņu Top 10».*
0.55 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
1.50 «Kaislību tīmeklis». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Supernatural». ASV seriāls. 22.sērija.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 28.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 32.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 52.sērija.

tv programma
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
8.35 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.).
1.sezonas speciālizlaidums. Raidījums.
9.35 «Māmiņu klubs».
10.15 «Glābējkomanda Cepums».
10.45 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.). 36.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 56.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
24.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 69.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 267. un 268.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 111. un 112.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 6.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 12.sērija.
21.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 12.sērija.
22.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 12.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 8.sērija.
1.30 «Kobra». Seriāls. 56.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 29.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

24. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 738.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 46.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5031.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Marks Šagāls». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
12.45 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 19.sērija.
15.43 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 738.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5032.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 33. un 34.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras.»*
0.10 «Garīgā dimensija.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 6.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 127.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 473.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 127.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». Seriāls.15.sērija.
20.10 «Vāvere, kāpelētāja». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «Anekdošu klubs».*

Ceturtdiena, 2009. gada 19. marts

23.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
23.55 «24 stundas». Seriāls. 22.sērija.
0.40 «112 hronika».*

25. marts, trešdiena
LTV1

LNT

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 739.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 47.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5032.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «…Un Igarka (Cerība un Taurenis)»
. Dokumentāla filma.
11.40 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.20 «Kā mēs tagad dzīvojam».
Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
13.15 «Jauna nedēļa».*
14.00 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Tumes pagasts.*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 20.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 739.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5033.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Sveiciens no Sibīrijas». Dokumentāla filma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 37.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 138.sērija.
10.00 «Andrē». ASV ģimenes piedzīvojumu filma. 1994.g.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 91.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 16.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 29.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 92.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brauciens uz Rimini».
Vācijas romantiska komēdija.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 18.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls 12.sērija.
0.50 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
1.45 «Slepenās izpriecas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 6.sērija.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 29.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 267. un 268.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 53.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 111. un 112.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 57.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
25.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 70.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 269. un 270.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 113. un 114.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 7.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 10.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 18.sērija.

22.50 «Slaisti». ASV kriminālfilma. 1996.g.
1.35 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 9.sērija.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 30.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.35 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 7.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 128.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Frizētavu tīkla menedžeris». Dokumentāla filma.
12.30 «TV motors».*
13.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumā.
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 128.sērija.
16.50 «SeMS».
17.40 «olimpiade.lv»
17.55 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumā. 1.daļa.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 5.finālspēle.
Tiešraide.
Ja spēle nenotiek, turpinās daiļsļidošanas sacensības!
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumā.
Pārraide no Losandželosas.*
2.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 38.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 139.sērija.
10.00 «Misters Aukle». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 92.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 17.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 30.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 93.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Komisārs Reksis 9».
Vācijas un Austrijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «Vēstneši». ASV un Kanādas šausmu filma. 2007.g.
23.55 «Draugi 7». ASV seriāls. 13.sērija.
0.25 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
1.25 «Izmanīgais mīlnieks». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Airisa». ASV un Lielbritānijas mākslas filma.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.sērija.

26.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 71.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 271. un 272.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 115. un 116.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 8.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Krievijas detektīvseriāls. 1.sērija.
21.50 «Apvērsuma diena» (ar subt.).
Krievijas spraiga sižeta filma.
23.50 «Spiegiem jāmirst!» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
0.50 «Kobra». Seriāls. 58.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 31.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.35 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

26. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 740.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 48.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5033.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Pukpuki – Amazones klaberkastes».
Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 21.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 740.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5034.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 35. un 36.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 52.sērija.
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas
daudzsēriju melodrāma. 2.sērija.
24.00 «100 g kultūras.»*

LTV7
7.15 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 8.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 129.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.30 «Vāvere, kāpelētāja». Dokumentāla filma.
12.30 «Nākotnes parks».*
13.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumā.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 269. un 270.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 54.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 113. un 114.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 58.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.

16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 129.sērija.
16.50 «SeMS».
18.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumā. Pirmā daļa,
kurā vēl neslidos paši spēcīgākie dueti.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).

tv programma
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19.25 «112 hronika».
19.40 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumā.
21.30 «Uz meža takas».
22.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Oriģinālā programma dejās uz ledus. Tiešraide.
2.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 39.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 140.sērija.
10.00 «Censoņas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
12.05 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 93.sērija.

12.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 18.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 31.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 94.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.05 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 24.sērija.
23.05 «Patruļa» (ar subt.). Krievijas detektīvfilma. 2006.g.
0.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.55 «Mīlnieks». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Vēstneši». ASV un Kanādas šausmu filma.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 31.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 271. un 272.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 55.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 115. un 116.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 59.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
27.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 72.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 273. un 274.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 117. un 118.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 9.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 2.sērija.
21.50 «Izvirdums». Kanādas katastrofu filma. 2006.g.
23.35 «Lasvegasa». ASV seriāls. 20.sērija.
0.30 «Kobra». Seriāls. 59.sērija.
1.25 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 22.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 32.sērija.

27. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 741.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 49.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5034.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Izdzīvošana uz Manilas ekspreša sliedēm».
Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 22.sērija.*
15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 741.sērija.*
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5035.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 37. un 38.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Skaistākie gadi». Vācijas drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Skaistākie gadi». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 9.sērija.
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 130.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.25 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 12.sērija
Sadursme uz skrejceļa, Tenerife, 1977.gads.
12.15 «Sporta studija».*
13.05 «Frizētavu tīkla menedžeris». Dokumentāla filma.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumā.
17.40 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma sieviešu vienslidojumā. Tiešraide.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 6.finālspēle.
Tiešraide.
Ja spēle nenotiek, turpinās daiļsļidošanas sacensības!
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 6.sērija.
23.25 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».*
0.20 «Anekdošu klubs».
0.25 «112 hronika».*
0.35 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 40.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 141.sērija.
10.00 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 94.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 19.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Ģenerālsekretāri» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Trešais Reihs. Operācija NLO» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs».
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.35 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

28. marts, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 37. un 38.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 36.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Skaistākie gadi». Vācijas drāma. 2005.g.
12.30 «Tibo dzimta». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
14.20 «Akmeņi debesīs». Dokumentāla filma.
15.00 «Līdzās» (ar subt.).
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 36. un 37.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Pukpuki – Amazones klaberkastes».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Hospitāļu iela.
19.00 «Parāds mīlestībā». Rīgas kinostudijas drāma. 1984.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Teātra žurka 99 jeb Kornēlija Eiropā».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.*
22.55 Nakts ziņas.
23.00 «Kinobaudītājiem». «Betija». Francijas drāma.

LTV7

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.35 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 117. un 118.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 60.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
28.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 73.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 275. un 276.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 119. un 120.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Billijs Medisons». ASV komēdija. 1999.g.
22.05 «Atļauts smieties» (ar subt.).
0.05 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.35 «Sekss darbavietā». Dokumentāla filma.
1.35 «Kobra». Seriāls. 60.sērija.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 32.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).
23.00 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
0.55 «Vecmāmiņas puisītis». ASV komēdija. 2006.g.
2.50 «Baudu hotelis». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.05 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 32.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 273. un 274.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 56.sērija.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
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 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumā.
16.30 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».
17.30 Pasaules kausa atlases spēle futbolā.
Luksemburga – Latvija. Tiešraide.
20.10 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
0.10 «Emanuela». Laiks sapņiem.
1.40 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.55 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 54.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».

9
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzimis brīvībai».
ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija.
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Oss 117. Kaira – spiegu perēklis».
15.00 «Latvijas zelta talanti 2».* Šovs.
18.00 «Komisārs Reksis».
Vācijas un Austrijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuālā spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Mežonīgie Rietumi». ASV piedzīvojumu filma.
23.15 «Divu mēnesstaru saplūšana». ASV erotiska filma.
1.20 «Satīrs». Erotiska mākslas filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.10 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 275. un 276.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 57.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 27.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 14.sērija.
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 3. un 4.sērija.

10.20 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
11.00 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 6. un 7.sērija.
12.05 «Merlins – varenais burvis».
Lielbritānijas fantastikas seriāls. 4.sērija.
13.05 «Dziesmu duelis». Muzikāls šovs.
14.10 «Atļauts smieties» (ar subt.).
16.05 «Billijs Medisons». ASV komēdija.
17.50 «Garāža» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1979.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Sindbads: Leģenda par septiņām jūrām».
ASV animācijas filma.
22.00 «Prezidenta meita». ASV romantiska komēdija.
24.00 «Mārtins un Lūiss». Mākslas filma.
1.45 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 1.sērija.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
15.30 «Laikmeta anekdotes. Jeļcins» (ar subt.).
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Trešais Reihs. Operācija NLO» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
21.00 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.50 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
22.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
«SMS ar iepazīšanos».

29. marts, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ģimenes svētki».
Francijas daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 38. un 39.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Izdzīvošana uz Manilas ekspreša sliedēm».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». Cilvēcības nekrīze.
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.15 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Stouna kundzes Romas pavasaris».
ASV drāma.
23.20 Nakts ziņas.
23.25 «Ziemeļu puse».*
23.55 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide. Medicīna. Mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas 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 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 Primal Scream koncerts Londonā.
14.00 «LTV7 labākās sporta pārraides».*
16.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumā.
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 7.finālspēle.
Ja spēle nenotiek, tad:
19.30 «Tikai elpot». ASV drāma.
21.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 8.sērija.
21.50 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.
22.20 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 7.sērija
23.05 «TV motors».*
23.35 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.55 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
ASV dokumentāla programma. 4.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 3.sērija.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Miss Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
12.45 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
13.45 «Uz pilnu klapi». ASV romantiska komēdija.
15.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
15.55 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.25 «Boriss un Nataša». ASV piedzīvojumu komēdija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Vācijas un Austrijas seriāls. 14.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 LNT ziņas; Laika ziņas.
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2». Šovs.
23.50 «Kara likumi». ASV trilleris. 2003.g.
1.50 «Melnais bambuss». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Mežonīgie Rietumi». ASV mākslas filma.
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 58. un 59.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.05 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.50 F-1 Austrālijas Grand Prix izcīņa. Tiešraide.
11.00 «Superbingo». TV spēle.
11.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 8. un 9.sērija.
13.00 «Garāža» (ar subt.). Krievijas komēdija.
15.00 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
16.50 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 4.sērija.

17.50 «Kobra». Seriāls. 33.sērija.
18.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 1.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.40 «Ātrs un bez žēlastības 2».
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
22.50 «Muzeju laupītāji». ASV un Spānijas krimināldrāma.
0.45 «Mīlestības krāsa: Džeisijas stāsts». Mākslas filma.
2.20 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 4.sērija.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «17 pavasara mirkļi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
22.20 «Ģenerālis» (ar subt.). Krievijas kara drāma.
0.05 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.25 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
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atbildam

Gaisa kvalitāte
atbilst normai
Jelgavniece Indra vēlas noskaidrot, kas un kā kontrolē
gaisa tīrību Jelgavā un vai ir
noteikts, ar ko drīkst kurināt
privātmāju. «Dzīvoju Aveņciemā – netālu no Jelgavas
Gaļas kombināta. Tur ļoti
bieži ir stipri piedūmots gaiss,
dūmi ir diezgan kodīgi. Man
rūp ne tikai sava veselība, bet
arī pilsētas piesārņotība,»
«Jelgavas Vēstnesim» raksta
lasītāja, jautājot, kur vērsties,
ja, viņasprāt, Jelgavā tiek piesārņots gaiss.
«Līdz šim veiktie mērījumi
apliecinājuši, ka Jelgavā gaisa kvalitāte atbilst normai,»
pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Fēlikss Jasens
norāda, ka vairākās vietās
pilsētā ar mobilo gaisa kontroles laboratoriju regulāri
tiek veikti gaisa kvalitātes
mērījumi. Pašlaik ar aparatūru iespējams noteikt slāpekļa
dioksīda, kā arī putekļu daudzumu, un līdz šim veiktie
mērījumi apliecinājuši, ka
jelgavniekiem satraukties par
piesārņotu gaisu nav pamata
un rādījumi iekļaujas normās,

ko paredz Ministru kabineta
noteikumi Nr. 588 «Noteikumi
par gaisa kvalitāti».
F.Jasens piebilst, ka noteikumi, kas reglamentē mājas
apkurei izmantojamos materiālus, nav izstrādāti, taču
vismaz Jelgavā šajā ziņā problēmu nav. «Lielākoties gaisa
piesārņojums rodas nevis kurināmā, bet gan automašīnu
dēļ. Proti, slāpekļa dioksīdu
rada autodegviela, taču arī tā
koncentrācija gaisā ir vairāk
nekā uz pusi mazāka par pieļaujamo,» tā civilās aizsardzības speciālists, papildinot, ka
arī Aveņciemā būtisks gaisa
piesārņojums nav fiksēts. «Ja
iedzīvotājiem radušās aizdomas par piesārņotu gaisu,
viņi par to var mani informēt,
zvanot pa tālruni 63005512,»
teic F.Jasens.
Pa š l a i k g a i s a k v a l i t ā t e s
mērījumi vismaz piecās vietās
pilsētā tiek veikti ik nedēļu,
un ar rezultātiem ikviens var
iepazīties arī portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

RAF neslīgst tumsā
«Dzīvoju Loka maģistrālē 9,
uz kurieni pavisam nesen pārcēlos no Rīgas. Jelgavu mūsu
ģimene izvēlējās labprātīgi, jo
mums patika šī pilsēta un jo
projām neesam vīlušies. Tomēr
ir viena problēma, par ko es
esmu neizpratnē, – visā RAF
dzīvojamo māju masīvā nav āra
apgaismojuma, nedeg pilnīgi
neviena lampa. Vēl vasarā domāju: lampas nedeg, jo naktis
ir ļoti īsas. Tagad dienas ir ļoti
īsas, bet joprojām nedeg neviena
lampa. Jelgava pieder pie lielajām pašvaldībām – vai tiešām
nevar atrast finansējumu, lai
ieskrūvētu kādu lampu? Ja nav
naudas visām, varbūt var ieskrūvēt vismaz vienu uz visu pagalmu?!» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Evija. Viņa, protams,
priecājas, ka izgaismota ir Jelgavas pils, baznīcas, arī Rīgas
iela, kas «ir vienās ugunīs», taču
ļoti vēlētos, lai arī RAF masīvam
nav jāslīgst tumsā.
Pašlaik situācija RAF dzīvojamā masīvā ir nedaudz uzlabojusies – diennakts tumšajā
laikā tur apgaismojums ir nodrošināts. «Pēc mājas vecākā lūguma apgaismojumu nodrošina
spuldzes pie ieejām kāpņu telpā,

kā arī divi apgaismes stabi,» teic
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes tehniskais direktors
Uldis Lazdiņš, piebilstot, ka
apgaismes stabi savesti kārtībā
sadarbībā ar pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība».
Taču U.Lazdiņš norāda uz
kādu būtisku problēmu. Proti,
vairāku RAF māju iedzīvotāji,
tostarp arī no Loka maģistrāles
9, pauduši savu neapmierinātību
par to, ka pagalmā nakts stundās deg apgaismojums. «Viņi pat
draudējuši, ka izsitīs spuldzes, ja
apgaismojums turpinās degt,»
situāciju atklāj U.Lazdiņš. Tiesa
gan – līdz šim, par laimi, nekas
tāds vēl nav noticis.
Jāatgādina, ka apgaismojums
daudzdzīvokļu namu pagalmos
tāpat kā to labiekārtošana ir pašu
iedzīvotāju ziņā, jo katrai mājai
ir iezīmēta noteikta funkcionālā
zemes platība, par kuru solidāri
atbildība jāuzņemas dzīvokļu
īpašniekiem. Tiesa gan – apgaismojuma sakārtošana prasa
būtiskus līdzekļu ieguldījumus, jo
jāņem vērā, ka, pat lai apgaismes
stabā nomainītu lampiņu, nepieciešams pacēlājs, cilvēks, kas to
var izdarīt, turklāt nereti atklājas
tīkla bojājumi.
Sagatavoja Sintija Čepanone

SIA «Mītavas Elektra»

privātā pirmsskolas izglītības iestāde
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Meklē darbu
Mīļa, gādīga auklīte (38 g.) meklē
auklītes darbu. Ir pieredze bērnu
auklēšanā. Tālrunis 26022007.
Meistars palīdzēs ar darbiem
mājsaimniecībā, ja Jums nav laika,
neprotat vai nav vēlēšanās tos
veikt. Tālrunis 27841250.
Skolotājs piedāvā privātstundas
vācu un krievu valodā (kā svešvaloda). Tulko. Palīdz ar mājas darbiem
un referātiem. Tālrunis 26872900.
Krāvēja, palīgstrādnieka. Izskatīšu
jebkurus citus piedāvājumus.
Tālrunis 29587674.
Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.
Pieredzējis celtnieks-būvnieks veic
darbus ar reģipsi, santehniku, flīzē,
krāso. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 26051338.
Jauniete, jelgavniece, vēlas atrast
pieklājīgu un labi atalgotu darbu.
Ir labas komunikācijas prasmes.
Būšu ar mieru pieņemt jebkuru darba piedāvājumu, izplatīšanu
un intīmpakalpojumus nepiedāvāt.
Tālrunis 27530720 (Egija).

Aizsaulē aizgājuši

AINA PĪLUPA (dz. 1958. g.)
SILVIJA ZIKMANE (dz. 1931. g.)
VLADIMIRS JEVSEJEVS
(dz. 1932. g.)
ANDREJS KONOPĻOVS
(dz. 1924. g.)
ANDRIS MASKIS (dz. 1949. g.)
RAIMONDS KREIPĀNS
(dz. 1954. g.)
JĀZEPS GRIŅOKS (dz. 1924. g.)
ZINAIDA ŽURAVEĻA (dz. 1920. g.)
LEONORA LAGZDIŅA (dz. 1942. g.)
ZENTA MILDA VEIDMANE
(dz. 1932. g.)
JANINA JESEMČIKA (dz. 1923.g.)
NADEŽDA BOGDANOVA
(dz. 1957. g.)

Pašvaldības izglītības
iestāde «Sprīdītis»
Tērvetes ielā 6, Jelgavā,

martā uzsāk
komplektēt grupas

(apmācības latviešu un krievu
valodā) nākošajam mācību gadam
bērniem ar redzes traucējumiem,
dzimušiem 2003.-2007.g.

Uzziņas pa tālruni:
26813960 vai 26812955.

Sieviete (33 g.) – jebkādu saimniecisku darbu, palīgstrādnieces darbu
vai darbu laukos (ar dzīvošanu
laukos). Tālrunis 26711358.
Meklēju darbu celtniecībā. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 26711358.
Meklēju galdnieka darbu (mīksto
mēbeļu tapsētājs, restaurators).
Tālrunis 63027358, 29659962.
Meklēju auklītes darbu darbdienās no
7.30 līdz 18.00. Tālrunis 26827048.

Piedāvā darbu:
Meklējam auklīti. Tālrunis 29660497.

Aicina darbā
frizieri un manikīri
ar darba pieredzi,
klientūru.
Mēs piedāvājam labus
darba apstākļus.
Raiņa iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63025322; 20220533.

«VARAVĪKSNE»
ar 1. aprīli uzsāk

bērnu uzņemšanu no 1 gada vecuma
JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
aicina absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas
90. gadadienas svinībām 2009. gada 25. aprīlī.

ar latviešu un krievu valodas apmācību.

Adrese: Vaļņu iela 6. Tālrunis: 63021000, 27221402

Svētku programma:
• no plkst. 14.00 dalībnieku reģistrācija,
• plkst. 14.00 aizlūgums Sv. Annas baznīcā,
• plkst. 17.00 svinīgais koncerts,
• plkst. 20.00 svētku balle.
Dalības maksa Ls 7. Līdzi jāņem groziņi.
Informācija pa tālruni 63045548.

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola

(Jelgava, Institūta iela 4)
paziņo, ka 2009. g. 12. maijā no plkst. 9 – 14 skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija izglītojamiem
ar skoliozi un kustību traucējumiem uzņemšanai
no 1. – 9. klasei 2009./2010. m. g.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pieraksts uz komisiju
darba dienās no plkst.10 – 12 un 13 – 15.
Tālrunis sekretārei 63029514.

Jelgavas Amatniecības vidusskola
piedāvā 9. klases skolēniem apmeklēt
interešu profesionālos pulciņus
izglītības programmās:
• Būvdarbi (kvalifikācija – apdares darbu tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija – mēbeļu galdnieks),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Autotransports (kvalifikācija – automehāniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (19.; 26.) –
aprīlis (2.; 9.; 16.; 23.; 30.);
• Ēdināšanas pakalpojumi
(kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Sekretariāta un biroja darbs (kvalifikācija – sekretārs),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Datorsistēmas (kvalifikācija – datorsistēmas tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.).
Nodarbības notiks
Jelgavas Amatniecības vidusskolā no plkst.15.30 līdz 17
(Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,
tālrunis 63025628; 63025620).
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā –
pie Jelgavas Amatniecības vidusskolas sekretāres.
Tālrunis 63027410, e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.

Sports
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Gross F1 startēs vienā komandā
ar pasaules čempionu

Īsi
 Noslēdzies boulinga turnīrs pilsētas
banku darbiniekiem «Ķeglis labākajai
Jelgavas bankai 09». Sīvā cīņā uzvarēja
Hipotēku un zemes bankas komanda
«Hipo Ripo», tikai par 7 punktiem apstei-

 Arturs Neikšāns

Jelgavnieks, ātrumlaivu pilots,
Uģis Gross šosezon atkal startēs F1 Pasaules čempionātā
ūdens motosportā, turklāt
vienā komandā ar vistitulētāko čempionāta pilotu no
Itālijas Gvido Kapelīni. Itālietis,
kurš šosezon cer izcīnīt savu
desmito pasaules čempiona
titulu karjerā, par komandas
biedru «Zepter Team» komandā uzaicinājis tieši sportistu no
Jelgavas.
Kā laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
teic 37 gadus vecais ūdens motosportists,
pasaules čempions viņu piebiedroties savai komandai uzaicinājis pēc jelgavnieka
uzvaras Formula 2000 Eiropas čempionātā, un pilnas sezonas starts F1 Uģim
Grosam ir jauns izaicinājums. U.Gross
F1 jau debitēja 2007. gada nogalē, kad bez
aizvadītiem treniņiem Abu Dabī posmā
spēja izcīnīt 10. vietu. Jāpiebilst, ka Abu
Dabī ir tā pati vieta, kurā 2001. gadā
traģiski gāja bojā Latvijas komandā startējošais krievu sportists Viktors Kuņičs,
kurš savulaik trenējis arī jelgavnieku. «Tā
bija briesmīga sajūta – Viktors bija mans
pieredzējušākais treneris, tāpēc nolēmu,
ka vismaz par godu savam trenerim ir jāpierāda, ka viņa ieguldītais darbs ir nesis
augļus,» tā U.Gross. Panākumi neizpalika
– 2004. gadā Jelgavas sportists tika kronēts par pasaules čempionu motorlaivu
S-550 klasē, 2007. gadā kļuva par Eiropas
čempionu F2 klasē, kā arī daudzkārt kāpa
uz goda pjedestāla pasaules kausa izcīņas
posmos un citās nozīmīgās sacensībās. Tagad tikai atlicis sevi pierādīt F1 Pasaules

Uģis Gross
skaidro, ka
šogad F1 ir
mainījies sacensību formāts
– turpmāk viena
posma ietvaros
būs jāaizvada
divas sacensības, būs arī viena kvalifikācija
un katru dienu
tikai pa vienam
brīvajam treniņam, tādējādi
pieaugs fiziskā
slodze.
Foto no Uģa
Grosa personīgā
arhīva
čempionātā ūdens motosportā, kas ūdens
motosportistiem, līdzīgi kā visā pasaulē
populārais F1 čempionāts autosacīkšu
pilotiem, ir augstākā pilotāža.
Arī šosezon Uģa Grosa mehāniķi būs
pašreizējie palīgi Ričards Kalnciems, Pēteris Ukrins, Ints Sniķeris, taču palīdzēs arī
G.Kapelīni komanda. Jelgavnieks sacensībās brauks ar itālieša doto DAC laivu,
bet dzinēji paliks savējie. Jautāts, kādas ir
galvenās atšķirības starp F1 un F2 klases
ātrumlaivām, U.Gross uzsver, ka F1 laivas
motora jauda ar 420 zirgspēkiem ir divas
reizes lielāka nekā F2 braucamrīkam,
tādējādi tiek iegūts krietni straujāks
paātrinājums, kā arī pieaug maksimālais ātrums, taisnēs krietni pārsniedzot

pat 200 km/h, kas uz ūdens ir milzīgs
ātrums. Interesanti, ka F1 ātrumlaivas
izmanto aviodegvielu, bet F2 laivas – 98.
markas benzīnu. «Kopumā uzbūves ziņā
nav lielas starpības, protams, ir dažādi
knifi un noslēpumi, taču, braucot ar F1,
ir maksimāli jākoncentrējas un jābūt vēl
uzmanīgākam. Nedrīkst aizmirst, ka
uz motorlaivām bremžu nav,» norāda
sportists.
U.Gross arī piebilst, ka šogad F1 ir
mainījies sacensību formāts – turpmāk
viena posma ietvaros būs jāaizvada divas
sacensības, būs arī viena kvalifikācija un
katru dienu tikai pa vienam brīvajam
treniņam, tādējādi pieaugs fiziskā slodze. 2009. gada F1 Pasaules čempionātā

ūdens motosportā būs deviņi posmi – pirmais notiks jau 5. aprīlī Portugāles pilsētā Portimao, bet Latvijai tuvākie posmi
būs 6. jūnijā Sanktpēterburgā (Krievijā)
un 13. jūnijā Lahti (Somijā). U.Gross arī
atklāj, ka pirms došanās uz Krieviju un
Somiju ar Gvido Kapelīni esot pārrunāta
iespēja pāris dienas patrenēties arī Latvijā, kā vienu no iespējamiem variantiem
minot tieši Jelgavu. «Protams, es būtu
tikai priecīgs treniņus aizvadīt tepat,
savās mājās. Jelgavas dome šajā ziņā
vienmēr ir bijusi saprotoša, arī Sporta
servisa centrs mani ir allaž atbalstījis,
tāpēc nav izslēgts, ka drīzumā F1 bolīdu treniņus varēs vērot arī uz Lielupes
ūdeņiem,» teic U.Gross.

Jaunie hokejisti
turpina pārsteigt

«Jelgava/LU» volejbolistes – bez
piecām minūtēm čempiones

 Arturs Neikšāns

 Arturs Neikšāns

«Liepājas metalurga», kas ir izcīnījis
uzvaras visās spēlēs. Šajā vecuma grupā
Jelgavas Ledus sporta skolas
visspilgtāk izpaužas vienas komandas
(JLSS) audzēkņi ar teicamām
pārsvars – diemžēl arī jelgavniekiem pasekmēm turpina dalību Latgaidām nav izdevies liepājniekiem izrādīt
vijas Hokeja federācijas ornopietnu pretestību, ko apliecina arī pēdēganizētajās 2009. gada Orbit
jās savstarpējās spēles rezultāts 2:10. Vēl
Latvijas bērnu un jaunatnes
gan ir jānosargā ieņemtā 2. vieta.
meistarsacīkstēs hokejā sešās
Savukārt U10 grupa šogad ir sadalīta
vecuma grupās. Čempionāts
trīs apakšturnīros. Tas tādēļ, ka spēles
tuvojas noslēgumam, un šotiek aizvadītas uz mazākiem laukumiem,
brīd vislabāk sokas mūsu
līdz ar to spēlē piedalās mazāk hokejistu
jaunākajiem spēlētājiem, kuri
un hokeja skolām ir iespējams nokomvairākās vecuma grupās cīnās
plektēt vairāk komandu. Izcīnot 2. vietu
par augstākajām medaļām.
savā apakšgrupā, JLSS tagad sacentīsies
par 4. – 6. vietu čempionātā.
Kā laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
Diametrāli pretēja situācija ir vērojateic Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja ma vecākajās grupās. U16 otrajā grupā
trenere Lolita Andriševska, kuras pārziņā jelgavnieku kontā ir tikai viena uzvara
ir jauno hokejistu vecumā no 12 līdz 14 20 spēlēs, savukārt U17 grupā veicas
gadiem apmācība, jelgavnieki ir pārstāvēti mazliet labāk, tomēr arī te viņi izcīnījuši
praktiski visās vecuma grupās, taču patī- tikai vienu uzvaru. L.Andriševska skaidkami pārsteiguši tieši
ro, ka abās Jelgavas
jaunākie. «Pavisam Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS) joprojām komandās spēlē ganesen U12 grupā uzņem dažāda vecuma bērnus nodarbībām dos jaunāki hokejisti,
pirmo reizi sezonā daiļslidošanas un hokeja grupās, piedāvājot viņiem jāsacenšas ar
pārspējām «Liepā- vispusīgas nodarbības kvalificētu treneru vecākiem un fiziski
uzraudzībā. Lai pieteiktos hokejam, zvanīt
jas metalurgu», kas
spēcīgākiem. «Piepa tālruņiem 63007222 vai 20384690, bet
ir jauniešu hokeja daiļslidošanai – pa tālruni 26431233 vai redze un panākumi
skolu flagmanis. vērsties personīgi JLSS telpās Krājbankas nāk ar laiku,» pieTagad čempionātā ledus hallē, Rīgas ielā 11.
bilst trenere.
atrodamies 1. vietā,
«Protams, katrā
taču priekšā vēl daudz svarīgu spēļu,» tā mūsu komandā ir savi līderi, taču vispirms
hokeja trenere.
es vēlos uzteikt komandas darbu, no kā
Čempionāts lieliski uzsākts arī U13 ir atkarīgi panākumi. Redzot degsmi, ar
grupā, kurā mūsējie ar ogrēniešiem sīvi kādu spēlē mūsu puikas – cepuri nost,
cīnās par 1. vietu. Lai noskaidrotu čem- viņu azarts mani vienkārši aizrauj! Lai arī
pionu, abām komandām šosezon būs jā- mūsu hokeja skolai nav apritējis vēl pat
aizvada vēl divas savstarpējās spēles, taču gads, jau tagad mēs atrodamies Latvijas
nedaudz labākas izredzes varētu būt tieši jauniešu hokeja augšgalā un pretinieki
mūsējiem, jo pēc papildrādītājiem turnīra ar mums nopietni rēķinās,» nākotnē optabulā jelgavnieki atrodas 1. vietā.
timistiski raugās Lolita Andriševska. Kas
U14 grupā Jelgavas hokejisti atrodas 2. zina, varbūt jau tagad jauno jelgavnieku
vietā, taču jāatzīst, ka diezgan pārliecinoši rindās spēlē kāds no nākamajiem Latvijas
atpaliek no pašreizējā čempionāta līdera izlases spēlētājiem.

Izcīnot uzvaras visās trīs pēdējās kārtas spēlēs Daugavpilī,
tai skaitā pret pēdējo gadu
čempionēm un vissīvākajām
konkurentēm «SVK Rīga»,
«Jelgava/LU» volejbolistes
praktiski ir nodrošinājušas
uzvaru Latvijas sieviešu nacionālajā čempionātā. Pēdējām
spēlēm būs formāls raksturs.
«Es šo brīdi gaidīju veselus astoņus
gadus – paldies mūsu atbalstītājiem Latvijas Universitātei, Jelgavas domei un
Jelgavas rajona padomei, kuru atbalsts
deva iespēju piepildīt sen lolotu sapni,»
gandarīts par panākumu ir «Jelgava/LU»
kluba prezidents Vladislavs Beitāns.
«Iepriekšējos čempionātos mēs vienmēr
palikām otrie vai trešie, allaž piekāpjoties tieši rīdziniecēm, komandai, kurā
parasti spēlēja 90 procenti no Latvijas
sieviešu izlases. Ja meitenes savstarpējā
spēlē «SVK Rīga» komandai būtu piekāpušās, mēs vienalga atrastos turnīra
tabulas galvgalī, taču tādā gadījumā vēl
būtu jāaizvada saspringtas pēdējā riņķa
spēles Rīgā, galveno konkurentu mājās.
Tāpēc Daugavpilī savstarpējā cīņā izcīnītā
uzvara, kad pēc nospēlētiem trīs setiem
atradāmies zaudētājos, ir divtik salda!» tā
V.Beitāns. Lai arī Jelgavas komandai vēl ir
jāaizvada trīs spēles, maz ticams, ka būs

izmaiņas kopvērtējumā, jo «Jelgava/LU»
pārsvars ir pārāk ievērojams.
Ņemot vērā, ka šogad Latvijas čempionātā finansiālu apsvērumu dēļ piedalījās
tikai četras komandas, tika nolemts mainīt turnīra nolikumu, izspēlējot četru apļu
turnīru, katrai komandai noorganizējot
vienu turnīra riņķi savās mājās. Šoreiz
Jelgavas komanda mājas spēles aizvadīja
Svētes sporta hallē, jo, pēc V.Beitāna teiktā, bija problemātiski atrast brīvas divas
dienas Jelgavas sporta halles kalendārā.
Kā norāda V.Beitāns, šosezon ļoti
būtisku lomu spēlēja arī apstāklis, ka
pirmo reizi komandai ir arī savs ārsts un
menedžeris. «Šajā čempionātā praktiski
visas komandas ir vienlīdz spēcīgas,
varbūt izņemot Daugavpils komandu
«Ezerzeme», kas ir mazliet vājāka, jo sezonas vidū divas komandas līderes devās
uz ASV. Uz Daugavpili braucām ar domu
izdarīt visu iespējamo, lai rūpes par čempionu titula izcīnīšanu nebūtu jāatliek
līdz pēdējām spēlēm, visa komanda bija
labi noskaņojusies, un izdevās! Īpaši vēlos
uzteikt komandas līderes Anci Auziņu un
Līgu Lejiņu, kuras diktēja spēles tempu,
tomēr godam cīnījās arī pārējās meitenes
un bez komandas panākums nebūtu bijis
iespējams,» teic V.Beitāns.
Čempionāta pēdējās spēles Jelgavas
volejbola komanda aizvadīs šo sestdien un
svētdien Rīgas volejbolistu skolas sporta
zālē, Cieceres ielā 9, turnīra sākums paredzēts pulksten 14.

Latvijas sieviešu nacionālais čempionāts volejbolā
Komanda
Jelgava/LU
SVK Rīga
Ropaži MSĢ
VK Ezerzeme

Spēles		
Uzvaras Zaudējumi
8
1
5
4
5
4
0
9

Seti		
Uzvarēti Zaudēti
26
11
22
17
18
18
7
27

Punkti*
23
16
13
2

*Par uzvaru 3:0 un 3:1 piešķir 3 punktus, par uzvaru 3:2 uzvarētājam piešķir 2 punktus,
zaudētājam 1 punktu.

dzot otrās vietas ieguvējus. Turnīrā 2. vietu ar
513 punktiem ieguva «Parex» bankas komanda «Parexmeņi». Labāko trijnieku noslēdza
«Nordea» bankas komanda «One Nordea
Team». Šī komanda savāca 506 punktus. Finālā piedalījās arī «GE Money Bank» komanda
«Ge Star» (491 punkts un 4. vieta), «Swedbank» komanda «Ģirts un beibes» (484 punkti
un 5. vieta) un SEB bankas komanda «SEB»
(442 punkti un 6. vieta). Boulinga turnīrā, ko
organizēja boulings «Crash», kopā piedalījās
19 komandas no 7 Jelgavas banku filiālēm.

 Šajā nedēļas nogalē Jelgavā notiks
Latvijas sporta veterānu 46. Sporta
spēles. Veterāni sacentīsies peldēšanā, šahā,
basketbolā un volejbolā. Sestdien, 21. martā,
pulksten 11 LLU Meža fakultātē – sacīkstes
šahā; LLU Sporta zālē (Tērvetes ielā 91 d)
– sacensības basketbolā; Jelgavas Sporta
hallē, Jelgavas Sporta servisa centra zālē un
LLU Sporta namā (Raiņa ielā 1) – volejbolā.
Pulksten 14 LLU peldbaseinā būs sacensības
peldēšanā. Savukārt 22. martā pulksten 9
turpināsies sacensības volejbolā sporta zālē
Tērvetes ielā un LLU Sporta namā. Jelgavas
sportisti piedalīsies šahā un peldēšanā.

 Sporta Servisa centrs noteicis šā
gada pirmo divu mēnešu labākos
sportistus, kuri uzrādījuši teicamus rezul-

tātus Eiropas un Latvijas čempionātos. Par
janvāra sporta laureātu atzīts karatists Kalvis
Kalniņš, kurš ieguvis 1. vietu Eiropas karatē
čempionātā junioru grupā svara kategorijā
līdz 61 kilogramam. Savukārt februārī 15
sportisti un komandas labus rezultātus uzrādījuši Latvijas čempionātos. Pateicības rakstus
saņēma Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkne Ilona Badune, kura izcīnījusi
2 zelta medaļas LR 2009. gada ziemas peldēšanas čempionātā, cīņas kluba «Milons»
pārstāvji Arturs Švalkovskis (1. vieta Latvijas
meistarsacīkstēs brīvajā cīņā junioriem) un Laimonis Švalkovskis (1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs brīvajā cīņā veterānu grupā), 11 sporta
kluba «Apolons» audzēkņi par izcīnītajiem LR
čempiona tituliem pauerliftingā. Pateicības
rakstu saņēma arī sporta kluba «Jelgavas
roņi» komanda, kam 1. vieta «International
relay» stafetē 4x25 metri brīvajā stilā ziemas
peldēšanas atklātajā čempionātā Somijā.

Sporta pasākumi
 20. martā pulksten 16 un 21.
martā pulksten 11 – LR Skolēnu sporta
spēles peldēšanā (LLU peldbaseins).
 20. martā pulksten 18.30 – LBL
1. divīzijas spēle «Barons/LMT» – BK
«Zemgale» (Rīgas 49. vidusskolā).
 25. martā pulksten 18.30 – LBL
2. divīzijas spēle «Ķeizarmežs U21»
– «Zemgale/Juniors» (Ķeizarmežs).
 27. martā pulksten 13 un 28.
martā pulksten 11 – Jelgavas 2009.
gada atklātais čempionāts boksā (Jelgavas Sporta hallē).
 28. martā pulksten 10 – atklātās
galda tenisa sacensības «Veselības
dienas 2009», 4. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 28. martā pulksten 12 – orientēšanās kluba «Alnis» pavasara pārgājiens
(reģistrēšanās no 10.30 Kalnciema
vidusskolā).
 30. un 31. martā pulksten 18
– SEB Studentu basketbola līgas
čempionāts «Final 4» (Jelgavas Sporta
hallē).
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notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Evija Lagzdiņa, Jelgavas Mūzikas vidusskolas vokālā pedagoģe:
«Es jūtos pilnīgi piederīga Jelgavai
un iederīga šajā pilsētā. Nevaru iedomāties sevi citur. Jelgava ir vieta,
kur nav lielās Rīgas burzmas, bet tā
atrodas pietiekami tuvu galvaspilsētai,
un tas ļauj visur piedalīties, būt iekšā
procesos... Es lepojos ar visu, kas ir
Jelgavā – ar cilvēkiem, kuri te dzīvo,
strādā, kuri daudz ko ir sasnieguši,
kuri iznes Jelgavas vārdu Latvijā un
pasaulē. Ar Jelgavas pili – tā ir ļoti
skaista, vēsturiska un slavena ēka, tā ir
Jelgavas simbols. Ar zaļajām ielām un
svaigo gaisu. Ar upēm, kas plūst cauri
Jelgavai. Es lepojos ar mūsu pilsētas
teātriem un it īpaši ar Ādolfa Alunāna
teātra režisori Lūciju Ņefedovu. Un,
protams, ar mūziku – ar daudzajiem
mūsu pilsētas koriem, ar orķestriem,
īpaši ar «Jelgavas Kamerorķestri», ko
diriģē jaunais un talantīgais Aigars
Meri – rīdzinieks, kurš varētu ne tādu

Ceturtdiena, 2009. gada 19. marts

Teātra dienu sveiks ar
dziesmām no izrādēm
«Galvenais
– kopā ar dziedātājiem vēlamies cilvēkos
raisīt pozitīvas
emocijas,»
tā par Teātra
dienai veltīto
koncertu,
kas skatītājus
uz Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas
muzeju aicina
27. martā
pulksten 18,
teic kora
«Mītava» un
bērnu vokālā
ansambļa «Rotiņa» vadītāja
Agija Pizika.
Foto: Ivars
Veiliņš

vien orķestri vadīt, bet viņš izvēlējies
mūs, Jelgavu, ar Raita Ašmaņa bigbendu – Raitis ir tik talantīgs mūziķis, kas
uzstājas gan pie mums, gan Rīgā... Tā
varētu uzskaitīt bezgala daudz, jo mūsu
pilsētā noteikti nav nekā tāda, par ko
būtu jākaunas.»

Kultūras pasākumi
 19. martā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra un studijas «Čaika»
izrāde «Trīs māsas» (A.Čehovs) (krievu valodā). Režisors – A.Matisons. Biļešu cena
– Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 20. martā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra izrāde «Princis un
ubaga zēns» (M.Tvens). Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 21. martā pulksten 12 – mazo vokālistu konkurss «Jelgavas Cālis 2009». Biļešu
cena – Ls 1 (pieaugušajiem); Ls 0,50 (bērniem un pensionāriem) (kultūras namā).
 21. martā pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. martā pulksten 15 – Kristus ciešanu laika ekumēniskais labdarības
koncerts «Būt par stikliņu dievnama logā». Savāktie līdzekļi tiks ziedoti pieciem
Jelgavas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biļetes pret ziedojumiem var
saņemt baznīcu draudzēs un Jelgavas kultūras nama kasē (kultūras namā).
 24. martā no pulksten 18 līdz 21 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauniešu apvienības
«Minerva» rīkots koncerts «Zefīrs šokolādē». Ieeja bez vecuma ierobežojuma. Biļetes
cena – Ls 3 («Jelgavas Baltie krekli»).
 25. martā pulksten 12 – koncerts no cikla «Mūzika muzejā». Piedalās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora Andra Arnicāna fagota klases
studenti (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 27. martā pulksten 18 – Teātra dienai veltīts koncerts «Dziesmas no teātru
izrādēm». Piedalās jauktais koris «Mītava» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa».
Mākslinieciskā vadītāja Agija Pizika. Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 28. martā pulksten 18 – Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu tautas deju
ansambļu koncerts «Baltija dejo». Piedalās TDA «Sēja» (Lietuva), TDA «Tērbata»
(Igaunija), TDA «Kalve» un VPDK «Kalves zelta smiltis» (Latvija). Biļešu cena – Ls 1,50;
1 (kultūras namā).
 2. aprīlī pulksten 19 – Olgas Rajeckas un Lielvārdes Violetā kora koncerts. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 4. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate – koncerts. Biļešu
cena – Ls 1 (pieaugušajiem); Ls 0,50 (pensionāriem un bērniem) (kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās Jelgavas Kamerorķestris, kori «Zemgale», «Spīgana», «Vanema». Diriģents – Aigars Meri, Videoprojekcija – K.Apse,
K.Burāne, M.Eihe. Programmā: 1. daļā – S.Bārbers «Adagio», V.Kilars klavierkoncerts, solists Mārtiņš Zilberts; 2. daļā – R.Dubra oratorija «Cantus in Aeternum»,
solisti Ieva Ezeriete (soprāns), Gunta Davidčuka (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Armands Siliņš (baritons). Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 12 – Latvijas Nacionālā teātra izrāde «Teātra žurka 2009 jeb
Kornēlija atgriežas». Biļešu cena – Ls 15; 12; 10; 8 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu
gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 29. martam – Dienas centra «Atbalsts» klientu mākslas terapijā veidoto
darbu izstāde «Pastāvēs, kas pārmainīsies» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. martam – Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde «Ziedi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā mājā).
 Līdz 31. martam – Indras Grasbergas gleznu izstāde «Krāsas un emocijas» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – Latvija Ornitoloģijas biedrības biedra Arņa Dimperāna fotogrāfiju izstāde «Latvijas putni» (kultūras namā).
 Līdz 20. martam – brīvmākslinieces Rasmas Zeilišas personālizstāde-pārdošana
«Zodiaka zīmes, ainavas un dzīvnieku miniskulptūras». Apskatāma darbdienās
no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 28. martam – Rūdolfa Kristapsona gaismas ķermeņu izstāde «Gaismas
etīde». Autortehnikā darinātas galda lampas, stāvlampas, abažūri (modes namā
«Tēma» Elektrības ielā 5a).
 Līdz 30. martam – mākslinieka Jāņa Spalviņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).

Fagotu koncerts, kas reiz skanēja galmā
Nākamtrešdien, 25. martā, pulksten 12 uz fagotu koncertu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā aicina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesora Andra Arnicāna fagota klases audzēkņi. Šī būs reta iespēja noklausīties
fagotu koncertu, kas reiz ierasti skanējis galmā.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka fagots ir koka pūšaminstruments,
mūsdienās tam visbiežāk ir kļavas korpuss, kurā iekonstruēta vārstu sistēma – gaisu pievada
caur dubultmēlītēm (to forma līdzīga obojas mēlītēm, kas piestiprinātas pie metāla pievadcaurulītes). Instruments konstruēts XVI gadsimta pirmajā pusē Itālijā. Līdz mūsdienām orķestra
praksē nostiprinājušies tikai fagots un kontrafagots, kas skan oktāvu zemāk par fagotu.

 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas Teātra diena, un
par godu tai jauniešu koris «Mītava» un bērnu ansamblis «Rotiņa» un viņu
vadītāja Agija Pizika 27.
martā pulksten 18 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā aicina
uz koncertu «Dziesmas no
teātra izrādēm». Koncerts
nozīmīgs arī ar to, ka šajā
vakarā par ieejas biļetēm
savāktā nauda tiks ziedota
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem – Gabrielai
un Robertam – pašvaldības
rīkotajā akcijā «Būt par stikliņu dievnama logā».
Abu kolektīvu un koncerta mākslinieciskā vadītāja Agija Pizika stāsta,
ka doma par šādu koncertu radusies,
jo šajā sezonā abiem kolektīviem nav
jāgatavo obligātā koncertprogramma
Dziesmu un Deju svētkiem. «Šobrīd
esam brīvāki un varam paši izvēlēties
darīt to, kas mums patiktu. Tāpēc nolē-

mām uztaisīt koncertprogrammu, kurā
skanēs dziesmas no dažādām teātra
izrādēm. Galvenais nosacījums bija, lai
mums pašiem interesanti, un man jau
šķiet, ka ir,» tā vadītāja.

tuārā neizpaliks arī solo no «Parīzes
Dievmātes katedrāles», no rokoperas
«Kaupēn, mans mīļais», ko dziedās solists Oskars Stāmers,» stāsta koncerta
mākslinieciskā vadītāja.

Atraduši repertuāru,
ko dziedās koris

Piepildīts ar dvēseliskumu

«Jā, kāds varētu jautāt, kāpēc tieši
teātra mūzika. Mūsu atbilde: tāpēc, ka
tā ir interesanta un ļoti maz dzirdēta,
jo patiesībā arī dziesmu, ko varētu
dziedāt kori, no izrādēm ir ļoti maz.
Taču aizbraucu uz Dailes teātri un pēc
trim stundām, rakņājoties pa lādēm un
skapjiem, kopā ar Juri Vaivodu mums
izdevās un esam atraduši repertuāru,
ko dziedās «Mītava» un «Rotiņa»,»
stāsta vadītāja, piebilstot, ka koncerts
sadalīts divās daļās un tā laikā klausītājiem būs iespēja dzirdēt dziesmas gan
no bērnu, gan pieaugušo izrādēm. «Būs
skaņdarbi no jaunā Nika Matvejeva sacerētā mūzikla «Pifa piedzīvojumi», no
«Pauka un Šmauka», «Sfinksas», «Kaķes», «Trīs musketieriem», «Īkstītes»,
«Zilais putniņš» no izrādes «Princis un
ubaga zēns», skaņdarbs no «Iedomu
spoguļiem». Protams, koncerta reper-

Viņa piebilst, ka kolektīvi ar savu izpildījumu patiesi centīsies piepildīt koncertu ar dvēseliskumu. «Mēs neesam lieli
profesionāļi, taču jau no pagājušā gada
novembra esam ļoti cītīgi strādājuši, lai
tagad parādītu savu veikumu arī citiem,»
tā A.Pizika. Viņa atzīst, ka, protams, teātra izrāžu dziesmas nevar tikai vienkārši izdziedāt, tāpēc būs gan pārģērbšanās,
gan kustības un viss pārējais.
«Gribu piebilst, ka katra dziesma, ko
dziedās «Mītavas» koristi, ir no citas
izrādes, bet «Rotiņai» repertuārā būs
arī vairākas dziesmas no vienas izrādes. Tāpēc vēlos aicināt cilvēkus nākt
un baudīt mūziku, jo te būs sirsnība,
laipnība, mīlestība un harmonija – tas,
kas cilvēkam vajadzīgs, jo visu to esam
centušies ielikt savās dziesmās, lai
radītu skatītājos visnotaļ pozitīvas
emocijas,» tā, aicinot uz koncertu, teic
vadītāja A.Pizika.

Krāsas un emocijas, kas atnes pavasari
 Ritma Gaidamoviča

«Ar savām spilgtajām gleznām
vēlējos atnest pavasari un palīdzēt to sajust arī jums,» tā par
savu gleznu izstādi teic māksliniece, mākslas terapijas pasniedzēja Indra Grasberga, kuras
izstāde «Krāsas un emocijas»
līdz mēneša beigām skatāma
Jelgavas kultūras namā.
I.Grasberga gan domīgi teic, ka, viņasprāt, iespējams, izstāde ir par spilgtu,
taču tā nu ir sanācis, un galvenā vēlme
esot, lai tieši šīs 30 gleznas dotu spēcīgu
pozitīvu emociju devu visiem, kas tās
aplūko. Iespējams, tas viss tāpēc, ka
iepriekšējā izstāde esot bijusi drūma un
daudzi māksliniecei to pārmetuši. «Visas
šīs pavasarīgās gleznas tapušas pēdējā
laikā, gaidot pavasari, un tām iedvesma
smelta no dažādiem notikumiem, iekšējām sajūtām, noskaņojuma, mūzikas, kā
arī dabas,» stāsta māksliniece.
Atklāšanas reizē māksliniece ar klātesošajiem dalījās savās atmiņās arī par
viņas saistību ar Jelgavas kultūras namu.
«Man Jelgavas kultūras nams bijis ļoti
tuvs, un es ļoti priecājos, ka varu te izpausties. Ziniet, kad 1969. gadā ierados
Jelgavā, vēl neizkrāmējusi savu koferi,
skrēju uz kultūras namu un meklēju
kādu dancošanu. Ieskrēju pie Viļa Ozola
– viņš vadīja deju kolektīvu «Jaunība»

–, un viņš mani pieņēma. Bet ziniet,
kāpēc? Tāpēc, ka man mugurā bija tik
smalka forma – sarkani svārciņi, jaciņa
–, un viņš nodomāja, ka esmu no Rīgas
kolektīva «Vektors», jo viņiem bija šādi
tērpi, neviens nedomāja, ka esmu meitene
no Saldus lauku puses,» smejoties nosaka
I.Grasberga. Vēlāk nonākusi arī Jelgavas
Tautas gleznošanas studijā un tagad
atzīst, ka liels paldies arī par šo izstādi
esot jāsaka studijas vadītājam Ivaram
Klaperam, kurš viņu turot, bakstot un
atbalstot. «Kāpēc zīmēju tieši tā, nemāku
izskaidrot, jo man patīk pārsteigumi un
nejaušības,» tā māksliniece.
«Man prātā vienmēr nāk bērnība, kad
dzīvokļa griestos vēroju brūnos ūdens
plankumus, jau tad aizdomājos, izfantazējos visvisādus zīmējumus. Bērnībā

arī sēdēju uz malkas grēdas un lūkojos
mākoņos... Tur man bija gan jūra, gan laivas, gan kuģi, un tas viss aizgāja tālumā.
Bet trakākais piedzīvojums un dullākais
jautājums man bijis māsai, kad viņa mani
pirmo reizi aizveda uz Rīgu, kur ieraudzīju, ka tālumā iela paliek šaurāka un
saiet kopā. Es viņai pajautāju, vai mēs tur
neiesprūdīsim. Ko gan var zināt meitene
no laukiem?» smaidot I.Grasberga.
Mākslinieces 30 gleznas kultūras namā
būs apskatāmas līdz 31. martam.
Jāpiebilst, ka paralēli šai izstādei līdz
29. martam Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā skatāma
I.Grasbergas Dienas centrā «Atbalsts»
vadīto mākslas terapiju nodarbību klientu
darbu izstāde, kurā skatāmi apgleznoti
ķeblīši, to skices un citi veidojumi.

Mākslinieces Indras
Grasbergas
30 gleznas izstādē «Krāsas
un emocijas»
kultūras
namā būs apskatāmas līdz
31. martam.
Foto: Ivars
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