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Pašvaldībā algas jau
pielīdzinātas vienotai sistēmai
 Kristīne Langenfelde

Kamēr valsts vēl tikai
paredz ieviest vienoto
algu sistēmu pašvaldību un valsts darbiniekiem, kas noteiktu,
ka atalgojums nevar
pārsniegt noteiktas likmes, Jelgavas pašvaldībā jau šobrīd strādājošo atlīdzība iekļaujas
plānotajā sistēmā.
Valsts vienoto atalgojuma
sistēmu, kā to paredz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums, sākotnēji vēlējās ieviest
no 1. aprīļa, bet termiņš tiks
pagarināts līdz 1. jūlijam. Tas
nozīmē, ka tikai pēc 1. jūlija,
piemēram, domes priekšsēdētāji
nevarēs saņemt vairāk par 1714
latiem mēnesī, līdz tam algas
griesti ir 1908 lati mēnesī.
Taču, kā uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne, pagājušajā gadā vairākkārt samazinot pašvaldības
darbinieku atlīdzību, mūsu pilsētā jau praktiski gadu pirms

noteiktā termiņa ir ievērots jaunais likums. Piemēram, Jelgavas
mēra alga pašlaik noteikta 1720
lati pirms nodokļu nomaksas.
«Tāpēc šogad mums nav nepieciešams ieviest nekādas būtiskas
izmaiņas algu apmērā, lai izpildītu likumu, – domes priekšsēdētāja alga jāsamazina tikai par
sešiem latiem,» tā I.Škutāne.
Tomēr būtiski uzsvērt, ka jau
kopš februāra mūsu pašvaldībā
ir noteikts saīsināts darba laiks,
tāpēc reāli pašvaldības darbinieki saņem vēl par 15 procentiem
zemāku atalgojumu, lai gan bieži
vien darba apjoms neļauj viņiem
strādāt mazāk. Reāli Jelgavas
mēra alga par februāri pirms nodokļu nomaksas bija 1462 lati.
Šodien Jelgavas domes sēdē
deputātiem būs tikai formāli
jāpieņem lēmums par domes
priekšsēdētāja algas samazinājumu par sešiem latiem, lai,
rēķinot pēc pilna darba laika,
tā atbilstu likumam par vienoto
darbinieku atlīdzības sistēmu.
Pakārtoti mēra algai, visi pašvaldības darbinieki iekļaujas
vienotajā darbinieku atlīdzības
sistēmā.

Apvienojot JRPIC un abas amatu
skolas, veidos Profesionālās
izglītības kompetences centru
Svētes un Platones upes ir mazliet nomierinājušās – ūdens līmenis tik strauji vairs neceļas, taču draudīgāko situāciju šobrīd  Kristīne Langenfelde
rada Lielupe. Tajā ūdens līmenis turpina paaugstināties. Atbildīgie dienesti spriež, ka ūdens līmenis varētu celties līdz pat 3,50
Jelgavā paredzēts izveimetriem, kas ir kritiskā robeža. Dienesti to apzinās un ir gatavi palīdzēt cilvēkiem. Šobrīd Pils ielas malā Lielupe jau ir iznesusi
dot Rietumzemgales
varenus ledus gabalus, kurus cilvēki steidz iemūžināt. Ap bluķiem dažās vietās ir novilkta norobežojošā lenta, un speciālisti
Profesionālās izglītības
Foto: Ivars Veiliņš
brīdina iedzīvotājus aiz tām neiet.
 Ritma Gaidamoviča

«Draudīgākā situācija ir
Sieramuižas apkaimē,
kur arī evakuēti cilvēki.
Svēte jau ir mazliet nomierinājusies, un Būriņu
ceļā, Putnu ielā situācija kļūst stabilāka, taču
Lielupē ūdens līmenis
tupina strauji celties. Tas
nozīmē, ka situācija būs
ļoti nopietna Lietuvas
šosejā, Kalnciema ceļā
un vēl kritiskāka Sieramuižas apkaimē. Esam
sagatavojušies rīcībai, ja
ūdens Lielupē celsies līdz
3,50 metriem, kas pilsētai jau ir ārkārtīgi bīstami. Dienesti ir gatavībā
un zina, kas katram jādara,» par plūdu situāciju
pilsētā teic pašvaldības
civilās aizsardzības speciālists Fēlikss Jasens.
Šonedēļ plūdi sākās dzīvojamos
rajonos, kas atrodas pie Platones
un Svētes upes. Plūdi pirmos pārsteidza Romas ielas, Būriņu ceļa
un Putnu ielas iedzīvotājus. Tiesa,
neviens no viņiem evakuēšanai
nepiekrita. Tie, kuriem ūdens jau
bija ieplūdis mājā, devās pie radiem
un draugiem. Vairākas ielas šo upju
tuvumā vēl joprojām ir slēgtas, un
cilvēki, kuri nevēlas pamest savu

mitekli, uz mājām labākajā gadījumā var tikt ar pašiem garākajiem
gumijas zābakiem. Kārniņu ceļā un
Vircavas ielā iedzīvotāji jau pārvietojas ar gumijas laivām.
Bet otrdienas vakarā draudīgāku
situāciju pilsētā padarīja Driksas
iziešana no krastiem – tā pilnībā
appludinājusi Pasta salu, gājēju
tuneli zem tilta un Pils salu. «Ir
slēgta Pils iela gar Pasta salas pusi,
gājēju tunelis zem Driksas tilta.
Cilvēki aicināti doties uz Jelgavas
pili kājām pa bruģēto gājēju ceļu,
kas uz pili ved no autobusu pieturas «Jelgavas pils»,» teic LLU
direktors Andrejs Garančs. Lielupe
uz Pils ielas ir iznesusi lielus ledus
bluķus. Trešdien pie pils vēl varēja
tikt, nogriežoties pa labi, braucot
no Rīgas puses, taču A.Garančs
lēš, ka nedēļas nogalē, kad pilī paredzēti vairāki pasākumi, cilvēki,
visticamāk, būs spiesti uz turieni
doties kājām, jo Lielupe būs pamatīgi izgājusi no krastiem. F.Jasens
skaidro, ka lielākie spēki šobrīd tiek
koncentrēti uz Driksas un Lielupes
tuvumā esošajām mājām, jo Lielupē ir sakustējies ledus. «Mazās
upes nomierinājušās, taču Lielupe
šobrīd ir draudīgākā, jo ūdens
līmenis turpina celties. Appludināta noteikti būs Kalnciema ceļa,
Sieramuižas un Lietuvas šosejas
apkārtne,» teic F.Jasens. Atbildīgie
dienesti jau apziņojuši šo rajonu
māju iedzīvotājus, darījuši zināmus

tālruņu numurus, lai cilvēki varētu
zvanīt, ja nepieciešams evakuēt vai
sniegt citu palīdzību. Jāpiebilst, ka
pilsētā ap 700 mājsaimniecībām jau
atslēgta elektrība, bet arī citiem ir
jārēķinās ar to, ka elektroapgāde
var tikt pārtraukta. Tieši tālab iedzīvotāji aicināti jau laikus uzlādēt
mobilos telefonus, lai nepaliktu bez
sakariem. Šobrīd Pašvaldības policija vairākiem cilvēkiem un viņu
dzīvniekiem jau palīdzējusi izkļūt
no mājām Melleņu un Veselības
ielā, nogādājot viņus pie draugiem
un radiem. Daži nogādāti LLU
dienesta viesnīcā.
Autobraucējiem jārēķinās, ka
daļa pilsētas applūdušo ielu joprojām ir slēgta, tāpat līdz ar plūdiem
apgrūtināta pilsētas sabiedriskā
transporta kustība.
Tā kā situācija ir ļoti nopietna,
vakar civilās aizsardzības komisijas
sēdē nolemts brīdināt pilsētas skolas, bērnudārzus, sociālās aprūpes
centru, cietumu par iespējamiem
plūdu draudiem. Īpaši situācija tiks
kontrolēta Jelgavas Valsts ģimnāzijas apkaimē. Operatīvo dienestu
pārstāvji brīdinās arī iedzīvotājus,
kas dzīvo 1., 2., 3., 4., 5., līnijās.
Pašvaldība un glābšanas dienesti
aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, nekāpt uz ledus un īpaši
rūpīgi sekot līdzi bērnu gaitām, jo
jau novēroti gadījumi, kad bērni
kāpj uz ledus gabaliem, kas ir ļoti
bīstami.

Kur zvanīt, ja
nepieciešama palīdzība?
Jelgavas Pašvaldības policijas
dežūrdaļa – 63028550
vai VUGD – 112.

Plūdu dēļ slēgtas ielas
Šobrīd plūdu dēļ pilsētā jau slēgtas
vairākas ielas un vietas: Būriņu ceļš,
Bāra ceļš, Vītolu ceļš, Pogu lauku
ceļš (aiz Lakstīgalas ielas), Pasta
sala, Zanderu ceļš, Sniega iela un
tai piegulošās ielas, Lediņu ceļš,
Kārniņu ceļš, Upes iela, 6. līnija, Pils
iela, Staļģenes iela, Straumes iela,
Romas iela no Gatves ielas, Uzvaras
iela, Lielās ielas gājēju tunelis pie
Pasta salas, Uzvaras parks.
Slēgtajos ielu posmos ir izvietotas
braukšanas aizlieguma zīmes. Atbildīgie dienesti seko līdzi plūdu attīstībai,
un vajadzības gadījumā satiksme var
tikt slēgta arī citos ielu posmos. Aktualizētā informācija par slēgtajām ielām
– www.pilsetsaimnieciba.lv.

Sabiedriskais transports
Šobrīd līdz galapunktam nekursē 7. (Kārniņi) un 14. (Atpūta)
maršruta autobusi, bet autobusu
kustība varētu tikt traucēta arī
Bramberģes, Viesturu un Mežvidu
virzienos. Lai noskaidrotu maršrutu izmaiņas, iedzīvotāji aicināti
zvanīt uz Jelgavas Autobusu parka
diennakts dispečeru dienestu pa
tālruni 63045945.

kompetences centru,
kas darbosies kā vienota
profesionālās izglītības
iestāde ar atbilstošu
materiālo bāzi profesionālās kvalifikācijas
ieguvei.

Kā informē Jelgavas pašvaldībā,
līdz 1. februārim tika izveidota darba grupa, kas saskaņā ar Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajām vadlīnijām izstrādāja
Izglītības kompetences centra attīstības un investīciju stratēģiju 2010.
– 2015. gadam, savukārt Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs (JRPIC) izstrādāja Kompetences centra darbības modeli un
definēja veicamos uzdevumus. 15.
martā IZM iesniegta precizēta šīs
stratēģijas redakcija.

Saskaņā ar izstrādāto kompetences centra stratēģiju Jelgavā
esošās abas profesionālās izglītības
iestādes – Jelgavas Amatniecības
vidusskolu un Jelgavas Amatu
vidusskolu –, kā arī JRPIC plānots
apvienot, izveidojot Rietumzemgales Profesionālās izglītības kompetences centru.
Kompetences centrs plānots kā
profesionālās izglītības iestāde,
kurā ir nepieciešamā materiāli
tehniskā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgajās
nozares pamatprofesijās. Centra
uzdevums būs arī sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās
nozares profesiju apgūšanai citām
profesionālās izglītības iestādēm
un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju
apguves vietai gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts,
ka šis centrs pildīs arī eksaminācijas centru funkcijas, tajā skaitā
neformālā ceļā iegūtas izglītības
atzīšanai.
(Turpinājums 3.lpp.)

Plūdi Jelgavā!
Pirmdien, 29. martā, plkst.21.00
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33. kanālā)

TIEŠRAIDE
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks un Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags.

Tālrunis TV studijā – 63094204.
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Energoaudits apliecina – stāvoklis bēdīgs
Jelgavā noslēgusies 36 daudzstāvu dzīvojamo māju tehniskā
apsekošana un energoauditu
sagatavošana. Rezultāti liecina
– lai gan ēku tehniskais stāvoklis
ir apmierinošs, vairumā gadījumu
nepieciešams domāt par siltumnoturības un renovācijas pasākumu
īstenošanu. Projekta gaitā novērtētas 36 daudzstāvu dzīvojamās
ēkas, no tām 11 – 103. sērijas
nami, 3 – 104. sērijas nami, 7 – 316.
sērijas nami, 15 – pēc individuāla
projekta celti nami. Turklāt, ņemot vērā izmaksu samazinājumu,
plānots, ka šopavasar tehniskā
apsekošana un energoauditu
sagatavošana tiks turpināta vēl
apmēram 40 daudzdzīvokļu mājām. Tas viss notiek projekta
«Energoefektīva un saskaņota
darbība pilsētas attīstībā» gaitā.
Projekta kopējais budžets ir 3 768
836 eiro, bet Jelgavas pašvaldībai
paredzēti 303 549 eiro, no kuriem
85 procenti ir ERAF līdzfinansējums, bet 15 procenti – pašvaldības līdzfinansējums. Tehniskās
apsekošanas un energoauditus
laika posmā no 1. oktobra līdz 1.
martam veica uzņēmums SIA «Aspectus», kura finanšu piedāvājums
– 9801 lats – tika atzīts par zemāko

iepirkumā.
Kā atzīst projekta «Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas
attīstībā» vadītāja un pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte,
analizējot sagatavoto dokumentāciju, var secināt, ka ēku nesošās
konstrukcijas ir apmierinošā
tehniskā stāvoklī. «Diemžēl ēku
iekšējās inženierkomunikācijas
– stāvvadi – biežāk ir neapmierinošā stāvoklī un norobežojošo
konstrukciju siltumpretestība
neatbilst Latvijas būvnormatīva
«Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika» prasībām. Turklāt
ēku kopējais tehniskais nolietojums dažādu faktoru un cilvēka
darbības dēļ ir vidēji 40 procenti,»
tā G.Osīte.
Ņemot vērā samērā augsto
tehniskā nolietojuma procentu,
iedzīvotājiem ir jāapzinās ēkas
renovācijas nepieciešamība un
jāplāno energoefektivitātes pasākumu ieviešana. Īpaša uzmanība
būtu jāpievērš veco koka logu
nomaiņai, jāpaaugstina pēdējā
stāva, pagraba, bēniņu pārsegumu
un citu norobežojošo konstrukciju
siltumpretestība, jāveic kanalizācijas un ūdens stāvvadu nomaiņa,

jātīra dabīgās ventilācijas šahtas
un jāaprīko tiešie ventilācijas
kanāli ar ietaisēm, kas nepieļauj
aukstā gaisa tiešu nekontrolētu
nokļūšanu telpās.
Energoauditu rezultāti, kuros
apkopoti arī ieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanai,
apliecina siltumnoturības pasākumu īstenošanas nepieciešamību – apsekotajās ēkās, veicot to

renovāciju, iespējams samazināt
siltumenerģijas patēriņu vidēji
par 53 procentiem, bet oglekļa dioksīda (CO2) emisijas daudzumu
– vidēji par 52 procentiem.
Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijā
turpinās projektu pieņemšana
aktivitātē «Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi», kurā paredzēts līdz
50 procentiem finansējums no ES

Jelgavas
Nekustamā
īpašuma
pārvaldes
apsaimniekoto māju
vecākie jau
sanākuši
kopā, lai
apspriestu
energoauditu rezultātus
un lemtu
par tālāko
rīcību.
struktūrfondiem un valsts līdzekļiem energoefektivitātes projektu
īstenošanai. Tādējādi māju iedzīvotāji, sadarbībā ar nama apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu
sagatavojot projekta pieteikumu
minētajā aktivitātē, var izmantot
šo sagatavoto dokumentāciju.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

«Jelgavas Vēstnesis» jautā: Vai veiktais energoaudits jūsu mājā būs pamudinājums
tam, lai iedzīvotāji beidzot vienotos par konkrētu darbu veikšanu, kas uzlabotu
mājas kopējo tehnisko stāvokli?
Helēna Komarova, Asteru
ielas 4 mājas vecākā:
«Tie mājas iedzīvotāji, ar kuriem es jau esmu runājusi, ir
pozitīvi noskaņoti un atzīst,
ka beidzot tiešām kaut kas ir
jādara. Šobrīd vienīgās šaubas
rada iespējamo darbu kvalitāte
un cena. Cik dzirdēts, ka firmas
pieprasa lielu naudu, bet darbu
paveic slikti. Katrā ziņā veiktais
energoaudits ir ļoti liels ieguvums mūsu mājai, jo jebkurā
gadījumā, ja mēs sasparotos uz
kādiem renovācijas darbiem,
šāds audits būtu nepieciešams,
bet nu to esam ieguvuši, turklāt
bez maksas. Vienīgi man kā
neprofesionālim šķiet, ka dažos
punktos audita slēdziens tomēr
ir pat par maigu. Piemēram,
stāvvadu stāvoklis mūsu mājā
novērtēts kā apmierinošs, taču es
domāju, ka diezin vai tā var būt
– 35 gadus tie stāvējuši, noteikti
ir aizsērējuši.
Pēc iepazīšanās ar audita ziņojumu es redzu virkni darbu, kas
steidzami mūsu mājā būtu jāveic
– jānomaina visi cauruļvadi,
radiatori un pēc tam arī jāsiltina.
Esmu jau apskatījusi renovēto
māju Helmaņa ielā 3 un redzu,
ka tur tagad apkurei ierīkota pavisam cita sistēma – divcauruļu.
Mums arī tādu vajadzētu. Tomēr
es vēlreiz uzsveru, ka cilvēkus
baida darbu kvalitāte un lielie
izdevumi. Ja mūsu mājā tāpat
kā Helmaņa ielā 3 darbu gaitu
uzraudzītu un kontrolētu vācieši,
tad noteikti uzticība un drošības
sajūta būtu lielāka.»

Marika Stumbre, Pasta
ielas 57 mājas vecākā:
«Šajos laikos viss apstājas
pie naudas. Cilvēki ar prātu
saprot, ka māja ir mūsu īpašums un būtu jāveic virkne
darbu, bet iedzīvotājiem nav
tik daudz naudas. Mūsu mājā
ir daudz pensionāru, ģimenes,
kurās šobrīd strādā tikai
viens, citiem paņemti lieli
kredīti. Jau tā ar komunālajiem maksājumiem dažiem ir
problēmas, kur nu vēl papildu
izdevumi! Tāpēc, visticamāk,
pilnai mājas renovācijai mēs
tik drīz nenobriedīsim, bet ir
taču otra iespēja – darbus sadalīt pa daļām. Energoaudits
mums lieliski parāda, kas ir
mūsu mājas vājie punkti, un
varam saprast, pie kā jāķeras
pirmām kārtām. Mājai ir izveidojušies nelieli uzkrājumi,
tāpēc jau šonedēļ remontēsim
durvis, tāpat drīzumā ceram
sakārtot izeju uz jumta, vajadzētu pakāpeniski nomainīt
arī caurules. Tas trakākais
noteikti ir stikla bloki kāpņu telpās – tie neapšaubāmi
rada lielus siltuma zudumus
un būtu jāmaina. Jumta stāvoklis mūsu mājai vēl esot
salīdzinoši labs. Arī dzīvokļos
par siltumu cilvēki nesūdzas
– pat augšējos dzīvokļos šajā
bargajā ziemā bija silti, taču
cita lieta – cik mums jāmaksā
par apkuri. Noteikti, ja māju
nosiltinātu, varētu ietaupīt.
Bet tik lieliem darbiem ir
jāgaida labāki laiki.»

Jānis Zemene, Lāčplēša ielas
19a mājas vecākais:
«Visgrūtākais, lai vienotos par
konkrētu darbu veikšanu mūsu
mājā, ir iedzīvotāju iekustināšana. Interesi izrāda tikai atsevišķi
cilvēki. To apliecina arī mans
aicinājums atsaukties un darīt
zināmu savu e-pasta adresi, lai
varētu nosūtīt viņiem pilnu energoaudita slēdzienu, kas parāda,
kādus darbus mūsu mājā būtu
nepieciešams veikt. Diemžēl jāatzīst, ka kopējais noskaņojums par
mājas renovāciju vai siltināšanu
ir diezgan negatīvs – iespējams,
cilvēkiem nav ticības, ka projektu varētu īstenot kvalitatīvi.
Protams, nopietns šķērslis daļai
ir arī līdzekļu trūkums, taču ir
tādi, kuri joprojām neizprot savu
pienākumu pret īpašumu. Tāpēc, manuprāt, tikai individuāla
situācijas izskaidrošana katram
cilvēkam personīgi var likt mainīt
viņu domas. Protams, var jau gadiem ilgi visus šos darbus paveikt
pa gabaliņam vien, taču daudz
rezultatīvāk un ekonomiskāk ir
veikt pilnu ēkas renovāciju. Ja
cilvēki saprastu, ka, veicot mājas
renovāciju, viņi būs ieguvēji, tas
varētu nostrādāt. Jā, lai segtu renovācijas izmaksas, būtu jāpaaugstina apsaimniekošanas maksa,
taču tajā pašā laikā būtiska būtu
arī ekonomija par apkuri. Un, ja
rezultātā ir jāmaksā mazāk, tad
es neredzu argumentus, kāpēc
mums to nevajadzētu darīt. Vēl jo
vairāk, ja šobrīd šim mērķim ir iespēja piesaistīt līdz 50 procentiem
finansējumu no ES.»

Anita Vīksna, K.Barona ielas
5 mājas vecākā:
«Es kā mājas vecākā sekoju līdzi visam energoaudita veikšanas
procesam, kopā ar speciālistiem
apsekoju māju, un jāatzīst, ka
slēdziens man lielu pārsteigumu
neradīja. Cilvēkam, kas gadiem
dzīvo mājā, jau ir skaidrs, kādā
stāvoklī tā ir. Neapšaubāmi,
mūsu mājai kritiskākais ir jumts
– tam nekas nav darīts kopš ēkas
uzcelšanas 1962. gadā. Šoziem
daudzi augšējos stāvos dzīvojošie
to izjuta – ūdens sāka tecēt pa
griestiem. Viens kaimiņš pat teica
– ja nebūtu regulāri mainījis spainīšus, dzīvoklis noplūstu. Tāda ir
realitāte. Tāpēc mums nevienam
nav šaubu, ka jāveic jumta nomaiņa. Tam piekrīt arī iedzīvotāji
– tagad tikai jāvienojas par noteikumiem. Tāpat noteikti vajadzētu nosiltināt caurules pagrabā un
nomainīt stāvvadus, kanalizāciju,
kas ir kritiskā stāvoklī. Patiesībā
audita slēdziens ir skaidrs: mājas
stāvoklis ir neapmierinošs. Vienīgi sienas ir apmierinošā stāvoklī.
Un tas arī mums liek aizdomāties,
ka varbūt siltināšana mūsu mājai
nemaz nav nepieciešama, jo sienu
biezums ir 54 centimetri, kas
esot pietiekami. Tāpat arī esam
nomainījuši logus kāpņu telpās,
kas arī ir labi paveikts darbs.
Vairumā dzīvokļu ir silts, ja nu
vienīgi tajos, kas atrodas pie gala
sienas, varētu vēlēties augstāku
temperatūru. Tāpēc noteikti
ar iedzīvotājiem vēl jāapspriež
nepieciešamība nosiltināt mājas
gala sienas.»

Anita Lavrentjeva, Kalnciema ceļa 101 mājas vecākā:
«Pagaidām iedzīvotāju
nostāja par jebkādiem remontdarbiem mūsu mājā ir
noraidoša. Ir skaidrs, ka šeit
palīdzēt var tikai individuālas sarunas – pati iešu, mēģināšu pārliecināt, motivēt.
Visi atsaucas uz ekonomisko
situāciju, bet patiesībā ne jau
naudā ir problēma – cilvēku
domāšana ir dīvaina. Visbiežāk man nākas dzirdēt: «Kam
man to vajag?! Man tāpat ir
labi.» Bet mūsu māja, kaut
arī jaunākā Ozolpilī, ir dramatiskā stāvoklī. Patiesībā
nepieciešama pilna renovācija – gan siltināšana, gan viss
pārējais. Es ļoti labi apzinos,
ka šobrīd ir tāda iespēja,
kādas nākotnē nebūs – ES
nodrošina līdz 50 procentiem
no siltināšanas izmaksām.
Vai tiešām cilvēki nesaprot,
ka vēlāk visi izdevumi būs
jāsedz pašiem? Es gribu dzīvot normālā mājā un ceru, ka
man izdosies pārliecināt arī
citus. Veiktais energoaudits
nekādus jaunumus neatklāja
– mums jau tāpat bija skaidrs,
ka māja ir kritiskā stāvoklī
un ir pēdējais brīdis kaut ko
darīt. Pēdējā laikā esam tikai
šo to pielāpījuši, bet nekas
nopietns tā arī nav veikts.
Cik ilgi tā var turpināties?
Ēka taču vienkārši nolietojas!
Cilvēkiem jāsaprot, ka tā ir
mūsu māja un tikai mums
pašiem par to ir jārūpējas.»

Nedēļas jautājums
Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Vai jums ir skaidrs, kā jārīkojas plūdu gadījumā?
Jā, esmu par to sīki informēts
Zinu tikai to, ka jāzvana glābējiem
Man nav ne jausmas, ko darīt, ja māja sāk applūst

Kā jūs izjūtat
plūdus Jelgavā?

31
21
23

Neticu, ka būs plūdi, tāpēc pat neinteresējos par to, kā būtu jārīkojas

25

Savu viedokli paud –

www.

.lv

Pilsētnieks vērtē

Kāds atbalsts jums
būtu nepieciešams
plūdu laikā?
Miervaldis,
Romas ielā:
– Atbraucu palīgā cilvēkiem.
Viņiem malkas
šķūnis un pirts
jau pilna ar
ūdeni. Tagad
ievērojam speciālistu teikto un paši no pagalma
sniegu vedam laukā. Divdesmit
divas ķerras tepat uz tuvējo grāvi jau
esmu izvedis. Traki, taču pagaidām
saimnieki mēģina tikt galā saviem
spēkiem. No šķūņa un pirts ūdeni
laukā sūknē ar sūkni.
Deikuna, Romas ielā:
– Mēs jau sen
apzinājāmies,
ka dzīvojam
riska zonā, tāpēc plūdiem
arī laikus gatavojāmies.
Mājai visas spraugas ir aiztaisītas
ar speciālu maisījumu, lai ūdens
tajā nevar iekļūt. Tāpat iztīrījām
visus grāvjus, kas ap māju, lai tajos
nekrātos ūdens. Slapjums jau ir, taču
ceram, ka palīdzība mums nebūs
nepieciešama.
Raitis Ķīselis,
Lediņu ceļā:
– Ko te cīnīties
un palīdzēt?!
Tas ūdens jau
darīs tā, kā
pašam gribas.
Vakar vēl tas
bija patālu no
mājām, šodien jau situācija pavisam
cita. Labi, ka atbildīgie dienesti Lediņu ceļu noslēdza, taču vienalga ir
pārgalvnieki, kuri tomēr mēģina tur
tikt. Es domāju, ka mēs šos plūdus
pārdzīvosim, jo 1979. gadā bija vēl
trakāk.
Maira, Putnu
ielā:
– Mājas priekšpuse pilnībā
slīkst ūdenī,
taču ārā vēl
tiekam. Ko palīdzēt? Neko
jau nevar darīt.
Vienkārši jāgaida, kas notiks. Ja kļūs
trakāk, zvanīsim pašvaldības policistiem un lūgsim palīdzību. Šobrīd
vēl ir rezerves variants – izkāpt pa
logu otrpus mājai. Malkas šķūnis ir
pilns ar ūdeni, bet mājā tā vēl, par
laimi, nav.
Ruslans, Būriņu ceļā:
– Saprotams,
ka pie tāda
ūdens daudzuma neko
nevar izdarīt.
Tas jau plūst arvien klāt, tāpēc
pat neizsūknēsi. Jau tagad esmu
saņēmis palīdzību un palikšu pie
draugiem, būšu vismaz sausām
kājām. Vispār jau šausmas!
«Jelgavas Vēstnesis»
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Pievienojies
akcijai «Zemes
stunda»!
 Ritma Gaidamoviča

27. martā Jelgava pievienosies Pasaules dabas fonda rīkotajai akcijai «Zemes stunda»,
kuras laikā ikviens aicināts uz vienu stundu
izslēgt apgaismojumu,
lai simboliski pievērstu uzmanību klimata
pārmaiņām. Jelgavas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš jelgavniekus aicina pievienoties akcijai, tādējādi
paužot atbalstu gudras
klimata politikas veidošanai, videi draudzīgas
enerģijas izmantošanai
un nostāju par elektroenerģijas taupīšanu arī
ikdienā.
«Zemes stunda» Latvijā šogad notiks jau otro gadu, un to
atbalsta daudzas pašvaldības,
tostarp Jelgavas pilsēta, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā. Ikviens iedzīvotājs vai uzņēmējs var
piedalīties šīs akcijas norisē, 27.
martā pulksten 20.30 uz vienu
stundu izslēdzot vai samazinot
apgaismojumu un izslēdzot maznozīmīgās elektroierīces.
Pasaules dabas fonds aicina
iesaistīties akcijā, domājot par
iespējām taupīt energoresursus
arī ikdienā, un pievienoties daudziem miljoniem cilvēku visā
pasaulē, lai simboliski parādītu,
ka arī mums rūp pasaules nākotne.
Akcijas organizatori ierosina
uzņēmumos un organizācijās
izslēgt apgaismotās veikalu un
pakalpojumu centru izkārtnes,
birojos neatstāt datorus un citas
elektroierīces gaidīšanas režīmā,
tādējādi tās patērē līdz pat 25
procentiem no strādājoša aparāta
enerģijas, savukārt mājsaimniecībās samazināt vai pavisam izslēgt
apgaismojumu dzīvojamajā zonā,
izslēgt elektroierīces, piemēram,
datoru un televizoru, censties
«Zemes stundas» laikā nevārīt
ūdeni elektriskajās kannās, nelietot veļas un trauku mazgājamo
mašīnu.
Akcija aizsākās 2007. gadā
Sidnejā, kad divi miljoni cilvēku
izslēdza apgaismojumu savos
mājokļos uz vienu stundu, lai
tādējādi demonstrētu attieksmi
pret klimata izmaiņām. 2008.
gadā akcijā piedalījās jau vairāk
nekā 50 miljoni cilvēku no visas
pasaules, bet 2009. gadā «Zemes
stunda» vienoja simtiem miljonu
cilvēku vairāk nekā 3900 pilsētās
88 valstīs, arī Jelgavā.

ZIŅAS
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Pie dzelzceļa stacijas
ierīkos stāvlaukumu
Lai risinātu automašīnu novietošanas problēmu pie Jelgavas
dzelzceļa stacijas, pašvaldība
jau vienojusies ar VAS «Latvijas
dzelzceļš» Nekustamā īpašuma
direkciju par to, ka tuvākajā
laikā pašvaldība bijušajā muitas
zonā var ierīkot autostāvvietu
un piekļūšanu organizēt pa
esošo iebrauktuvi. No Latvijas
Dzelzceļa puses gan seko nosacījums, ka pašvaldībai tas
jāsaskaņo ar Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas pārvaldi. Arī to
pašvaldība izdarījusi, un Muitas
pārvalde devusi savu piekrišanu
stāvlaukuma izveidei. Šobrīd jau
izstrādāta arī satiksmes organizācija, lai netiktu traucēta muitas
transporta kustība – pašvaldība
ir sagatavojusi satiksmes organizācijas shēmu, kas konceptuāli
saskaņota Satiksmes kustības
drošības komisijā.
Stāvlaukums tiks ierīkots pēc
sniega nokušanas, kad uz asfalta
būs iespējams iezīmēt stāvvietu
marķējumu. Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Šogad Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir saņemti 60 iesniegumi ar lūgumu pagarināt sakņu dārzu nomas līgumus.
Taču vienlaikus pašvaldība informē, ka arī citi interesenti
var noslēgt līgumu ar pašvaldību par iespēju saņemt
nomā sakņu dārzu.
izdarīt, vēršoties pašvaldības
Informācijas aģentūrā (Lielā
iela 11, tālrunis 63005522). Pēc
tam dārziņa pieprasītājs kopā ar
Īpašuma konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomā-

jamo platību.
2010. gadā līgumu par sakņu
dārza nomu slēdz uz sešiem
mēnešiem – laika periodam no
1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Nomas līguma laiks ir noteikts uz
dārziņu izmantošanas sezonu un
lai nomniekam samazinātu nomas maksas apmēru. Nākamajā
gadā, ja iedzīvotājs vēlas turpināt apstrādāt iekopto dārziņu,
līgums jāpārslēdz.
Nomas maksu 2010. gadā

nosaka 1,5 procentu apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās
zemesgabala kadastrālās vērtības. Piemēram, 600 kvadrātmetru liela sakņu dārza noma uz 6
mēnešiem ir 5,45 lati (ar PVN).
Jelgavas pilsētas pašvaldība
2009. gadā ar iedzīvotājiem bija
noslēgusi 141 sakņu dārzu nomas
līgumu par kopējo platību 18,6
hektāri, 2008. gadā – 128 līgumus
par 21,17 hektāriem, 2007. gadā
– 142 par 18,4 hektāriem.

Par ēku renovācijas ekspertu apmācību liela interese
 Kristīne Langenfelde
Pateicoties Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes veiksmīgajai sadarbībai un padarītajam
kopā ar Vācijas partneri IWO
(mājokļu iniciatīva Austrumeiropā), 65 speciālisti no visas
Latvijas izrādījuši interesi piedalīties mācībās, kurās namu
apsaimniekotāji iegūs ēku renovācijas vadītāja izglītību. Pēc
pirmās dienas Vācijas puses pārstāvji uzteic mūsu apsaimniekotāju ieinteresētību un cer, ka
projekta rezultātā Latvija iegūs
augsti kvalificētus speciālistus,
kuri profesionāli spēs vadīt māju
renovācijas darbus.
«Uz tik lielu atsaucību pat necerējām – šī projekta gaitā varam
apmācīt 25 speciālistus. Tāpēc

šobrīd nāksies izraudzīties tos, kuri
varēs startēt projektā,» atzīst IWO
pārstāvis Knuts Hellers. Viens no
galvenajiem kritērijiem būs tas, vai
pretendents jau iesaistījies kādas
ēkas renovācijā vai arī tuvākajā
laikā viņš pārstāvēs kādu projektu,
kura gaitā tiks renovētas mājas.
«Šīs apmācības ir topošajiem ēku
renovācijas ekspertiem, piemēram,
pārvaldniekiem, inženieriem jeb
cilvēkiem, kuri zināšanas reāli arī
pielietos praksē, renovējot mājas,»
jau iepriekš atzina SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
valdes loceklis Juris Vidžis. Tas
iespējams, realizējot tālākizglītības
projektu «Ēku renovācijas vadītājs
– partneris iedzīvotājiem un
pašvaldībām».
«Pēc pieredzes zinām, cik liela loma siltināšanas procesā ir

speciālistam, kas vada darbus,
kontrolē kvalitāti, tādēļ nešauboties
piekritām startēt projektā, kas
nodrošina atbilstošas izglītības
iegūšanu ne tikai mūsu, bet arī
citu apsaimniekošanas uzņēmumu
speciālistiem. Projekta mērķis ir
Latvijā izveidot ekspertu tīklu, kas
būtu kompetenti ēku renovācijas
vadītāji,» stāsta J.Vidžis.
K.Hellers skaidro, ka 25 kursanti
zināšanas ēku renovācijā varēs
iegūt ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā.
«6. aprīlī sāksies mācības Vācijā,
kur dalīsimies savā pieredzē ēku
renovācijā – tā būs ne tikai teorētiska
bāze, bet arī praktiskas iemaņas, ko
speciālisti varēs iegūt. Kursantiem
klātienē demonstrēsim, kā un pēc
kādiem normatīviem notiek ēku
renovācija mūsu valstī,» skaidro
K.Hellers.

K.Hellers piebilst, ka, tā kā
interese bijusi lielāka nekā šī projekta iespējas, paredzams, ka tie,
kuri jau būs ieguvuši zināšanas,
vēlāk Latvijā tās nodos citiem.
«Veidosim tādus kā forumus,
kur apmācītie speciālisti dalīsies
pieredzē ar citiem interesentiem
Latvijā – līdz ar to valsts iegūs plašu
loku zinošu speciālistu, kuri būs
spējīgi kvalitatīvi vadīt renovācijas
darbus. Programmas gaitā katrs
jaunais speciālists, konsultējoties
ar Vācijas pārstāvjiem, pielietos
iegūtās zināšanas praksē, vadot
kādas mājas visu renovācijas projektu,» tā K.Hellers
Projektu atbalsta arī Ekonomikas ministrija, Vides ministrija,
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un
Latvijas Namu pārvaldītāju un
apsaimniekotāju asociācija.

Apvienojot JRPIC un abas amatu skolas, veidos Profesionālās izglītības centru
(No 1.lpp.)
Centra plānotās prioritārās
kompetences: mašīnbūve un metālapstrāde, pārtikas produktu
ražošana, būvniecība un civilā
celtniecība, kokapstrādes tehnoloģijas, mašīnzinības, informācijas
tehnoloģijas.
Rietumzemgales Profesionālās
izglītības kompetences centrā
tiks izveidota prioritārajām kompetencēm atbilstoša mūsdienīga
materiāli tehniskā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Lai
nodrošinātu darba tirgus prasībām
atbilstošu profesionālās izglītības
kvalitāti un maksimālu ieguldīto
investīciju atdevi, kompetences
centrs īstenos attīstības stratēģiju,
risinot šādus uzdevumus:
– profesionālās izglītības pievil-

cības veicināšana, profesionālās
orientācijas un karjeras izvēles
pasākumu kompleksa īstenošana,
lai nodrošinātu plašu pamatskolas
absolventu piesaisti profesionālajai
izglītībai;
– centra pedagogu profesionālo
(nozares un pedagoģisko), kā
arī sociokultūras kompetenču
nepārtraukta paaugstināšana,
izmantojot formālās, neformālās
un ikdienas mācīšanās veidus, lai
nodrošinātu viņu gatavību jaunu
programmu, mācību materiālu,
e-tālmācības materiālu izstrādei,
kā arī līdzdalībai kopējā izglītības
inovācijas procesā;
– programmu attīstība: pilnveide, modernizācija un jaunu
programmu izstrāde atbilstoši
izmaiņām nozarēs, darba tirgū,

 Jelgavas Valsts ģimnāzija 30.
martā pulksten 10 aicina 9. klašu skolēnus un viņu vecākus uz
Atvērto durvju dienu. Direktores
vietniece Marita Asarīte informē,
ka šajā laikā interesentiem būs
iespēja tikties ar izglītības iestādes
vadību, iepazīties ar izglītības programmām, kā arī mācību klasēm.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzija piedāvā iespēju apgūt ķīmijasbioloģijas programmu, pieprasīto
matemātikas, kā arī datorzinību,
cilvēkzinību un vispārizglītojošo
programmu. Tāpat skolēniem ir
iespēja ārpus stundām darboties
daudzveidīgos interešu izglītības
pulciņos.
 Uz sapulci dārziņu īpašniekus
aicina LLU dārzkopības sabiedrība «Ziedonis». «Ziedoņa» kasiere
uzskaitvede Aina Priekule informē,
ka konference notiks 31. martā
pulksten 18 Lauku inženieru fakultātes Konferenču zālē Akadēmijas
ielā 19. «Aicinām piedalīties visus
dārzu īpašniekus, jo konferencē tiks
pārspriests svarīgs elektroapgādes
jautājums un meklēts risinājums,»
piebilst A.Priekule.

Aicina pagarināt sakņu dārzu nomas līgumus

Kā skaidro Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta, lai pagarinātu nomas līgumu vai pieteiktos sakņu dārza
nomai, iedzīvotājam jāuzraksta
iesniegums pašvaldībai. To var

Īsi

informācijas un komunikācijas
tehnoloģijās, pedagoģijas zinātnē,
lai nodrošinātu optimālu cilvēkresursu kvalitāti;
– studentu (audzēkņu un pieaugušo, strādājošo un bezdarbnieku, invalīdu, ieslodzīto, jauniešu
ar zemām pamatprasmēm u.c.)
dažādības respektēšana, veicot
viņu vajadzību, interešu, spēju un
pieredzes izvērtēšanu, individuālo
un atbalsta mācību programmu
izstrādi, lai nodrošinātu katram
sabiedrības loceklim iespēju iekļauties izglītības procesā un optimāli
realizēt savu potenciālu;
– sadarbības tīkla veidošana ar
nozaru uzņēmumiem, vispārējās
izglītības iestādēm un augstskolām, iesaistot partnerus profesionālās orientācijas aktivitātēs,

inovācijas veicināšanā, programmu
un kompetenču centra darbības izvērtēšanā, lai nodrošinātu saikni ar
reālo dzīvi un savstarpēji izdevīgi
izmantotu partnerības resursus.
Stratēģijas īstenošanai jau līdz
31. martam Jelgavas Amatu vidusskola un Jelgavas Amatniecības vidusskola iesniegs projekta
pieteikumus Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai, lai modernizētu
mācību aprīkojumu un uzlabotu skolu infrastruktūru. Kopā
abām skolām ierobežotas atlases
projektu konkursā būs pieejami
gandrīz trīs miljoni latu. Savukārt
maijā skolām būs iespēja piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) projektu konkursā tieši profesionālās izglītības

iestāžu ēku energoefektivitātes
pasākumu veikšanai. Jelgavas
Amatu vidusskolas viena ēka jau
šovasar tiks siltināta projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāžu ēkās» gaitā, ko arī
līdzfinansē KPFI.
Projekta pamatnostādņu mērķis
ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglītības sistēmas strukturālo reformu īstenošanu, optimizējot izglītības iestāžu skaitu
un izvietojumu reģionos, izveidot
modernu, mūsdienu prasībām
atbilstošu profesionālās izglītības
materiāli tehnisko nodrošinājumu,
sekmēt visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstinot
profesionālās izglītības kvalitāti
un pieejamību.

 Jelgavnieki šajā pavasarī aicināti pievienoties interesantam
projektam un veidot neparastus
putnu būrus. Visi oriģinālākie
darbi 4. aprīlī būs apskatāmi
ikgadējā Lielajā pastaigā pie pils,
bet pēc tam krāsainie un interesantie būri tiks izvietoti pilsētā.
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
Jelgavā pārstāve Anna Jesereviča aicina iedzīvotājus talkā likt izdomu.
Putnu būrus aicināts veidot jebkurš
jelgavnieks – no bērnudārza līdz pat
pensijas vecumam. Taču skolēni no
5. līdz 9. klasei vēl var piedalīties
konkursā «Izveido putnu mājiņu kā
ģimenes ligzdu», kur viņu mājiņas
sacentīsies ar citu Latvijas un arī Lietuvas skolēnu mājiņām. Bet pārējie
jelgavnieki aicināti putnu būrīšus
veidot savai pilsētai – Jelgavai. Visus
uztaisītos būrīšus to veidotāji Lielajā
pastaigā 4. aprīlī aicināti nest uz
Jelgavas pils parku, kur tiks izveidota īpaša izstāde. Žūrija noteiks
labākos darbus, kuru autori saņems
balvas. Taču skolēniem vēl ir iespēja
savus būrus pieteikt konkursam,
kura noslēgums notiks 17. aprīlī
Skrīveros.
 Mēness aptieka kopā ar sadarbības partneriem uzsākusi realizēt bezmaksas skolēnu veselības
pārbaudes skolās, kas paredz,
ka skolu apmeklē speciālistu komanda, piemēram, fizioterapeits,
stomatologs, acu ārsts, kuri veiks
skolēnu veselības pārbaudi. Arī
Jelgavas skolas aicinātas pieteikties,
lai speciālisti sniegtu bezmaksas
konsultācijas mūsu bērniem. Komplekso speciālistu izbraukuma vizīti
var pieteikt, nosūtot e-pastu vai
zvanot pa tālruņiem, kuri atrodami
mājas lapā: www.menessaptieka.
lv. Sīkāku informāciju var saņemt
pa tālruni 67617805. «Apzinoties,
ka ģimenes budžetā var nepietikt
līdzekļu, lai regulāri pārbaudītu
bērnu veselību un veiktu profilakses
pasākumus veselības stabilizēšanai,
radām iespēju, lai profesionāli speciālisti paši izbrauktu uz skolām.
Veselības pārbaude tiek veikta bez
maksas. Pēc skolas vadības izvēles
veselības aprūpes speciālistu loku
iespējams paplašināt,» stāsta Mēness aptiekas aptieku tīkla valdes
priekšsēdētājs Jonas Jazbutis.
 4. aprīlī pie Jelgavas pils sabiedriskā labuma organizācija
«Desanta brālības kareivju piemiņa» organizē Lieldienu svinēšanu.
Organizācijas pārstāvis Sergejs Ņevoļskis informē, ka šogad Lieldienu
svinēšana kopīga gan katoļiem, gan
pareizticīgajiem. Visiem viesiem tiks
piedāvāta lauku virtuvē sagatavota
grūbu putra ar gaļu, kā arī Lieldienu
olas. «Nāciet ar labu garastāvokli
– siltu un radošu pieņemšanu garantējam,» teic S.Ņevoļskis. Svinības
sāksies pulksten 11. Tradicionāli visi
cienasti tiks piedāvāti par brīvu.
Lauku virtuve tiks izvietota Pils
parkā pie Driksas tilta.

Ritma Gaidamoviča
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Studenti rosina: Pasta salā – skulptūru
parku, pļavā pretī pilij – treileru parku
Vajadzīgs pastnieks

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277, 63024355

reklāmas materiālu izplatīšanai
pa pastkastītēm Jelgavā.
• Brīvs grafiks.
• Līgums.
• Samaksa pēc padarītā.
• Vēlama darba pieredze.
Tālrunis 28620688
(no pulksten 10 līdz 18).

Kino Jelgavas kultūras namā

 Ritma Gaidamoviča

«Studentiem skaidra nostāja
– vajag veloceliņus, pastaigu taciņas, nūjošanas trasi,
skatu torņus, taču katrā no
darbiem ir dažādas nianses.
Es gribētu teikt, ka visas
idejas ir slavējamas un tajās
nav nekā absurda, izņemot
varbūt ideju izbūvēt divus
gājēju tiltus pār Lielupi,»
pēc topošo ainavu arhitektu prezentācijas par to, kā
studenti redz Pasta un Pils
salu nākotnē, teic pilsētas
ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins.

Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju progTurpinot sadarbību starp LLU rammas 4. kursa studentes Viktorija Ozola (no labās) un Anna Šlosberga
«Mazie laupītāji»
studentiem un Jelgavas pašvaldību, (no kreisās) Pils salā redz iespēju attīstīt veloceliņu tīklu. Foto: Ivars Veiliņš
Rakaris Robis (5 gadi) un viņa prātīgā māsa Luīze (7 gadi) spiesti pārcelties uz vecveLauku inženieru fakultātes Ainavu
cāku māju laukos, jo pēc tam, kad tēvs zaudējis darbu un nespēj samaksāt kredītu,
banka atņem ģimenes jauno dzīvokli pilsētā. Pārliecībā, ka varēs palīdzēt vecākiem,
arhitektūras un plānošanas studiju arī A.Lomakins, piebilstot, ka skatu studentēm bija lūdzis izteikt savus
Robis izkaļ plānu – kopā ar māsu viņi aplaupīs banku, kura atņēmusi dzīvokli...
programmas 4. kursa studentes pilsē- torņi šajā neaizskaramajā pilsētas daļā priekšlikumus, ko ar smiltīm darīt pēc
festivāla. Izskanējuši vairāki risinājutas galvenajam māksliniekam, ainavu tiešām būtu laba lieta.
Seansi – 29. martā plkst.15, 30. martā plkst.18, 31. martā plkst.15 un 18,
mi. Piemēram, glabāt smiltis gabionos
arhitektam un aģentūras «Kultūra»
1. aprīlī plkst.12, 4. aprīlī plkst.15
– pītos karkasos vai kastēs –, ko festipārstāvjiem prezentējušas vīziju par Risinājumi Pasta salai
«Sapieris» («The Hurt Locker»)
to, kā viņas redz Pasta un Pils salu
Vislielākās pārmaiņas, pēc topošo vāla laikā izmantot kā norobežojumu
Kad elitārajā sapieru vienībā ierodas jaunais seržants Džeimss, padotos pārsteidz
nākotnē.
ainavu arhitektu domām, vajadzīgas pasākuma norises vietai. Vai varbūt
viņa pārgalvība, dodoties bīstamajā bumbu neitralizēšanas uzdevumā Bagdādes
Savu redzējumu par to, kā varētu Pasta salai. «Ir ideja par to, ka Pasta smilšu kaudzes pārklāt ar gumijotu
ielās. Džeimss rīkojas tā, it kā nāves briesmas viņu neskartu. Kad pilsēta pārvēršas
izskatīties abas salas jeb teritorija no salā varētu ierīkot pastāvīgo skulptū- materiālu un pēc Smilšu skulptūru feshaosā, biedri mēģina apvaldīt savu jauno vadītāju, un palēnām atklājas Džeimsa
perspektīvā paredzamā Ziemeļu tilta ru parku. Sākt ar Smilšu skulptūru tivāla ierīkot bērniem rotaļu laukumu
patiesais raksturs, kas liek vienības vīriem neatgriezeniski mainīties.
līdz dzelzceļa tiltam, izstrādājušas festivāla norisi, bet pārējā laikā tur ar kāpelēšanas trasēm, slidkalniņiem.
Filma saņēma sešas ASV Kinoakadēmijas «Oskara» balvas.
vairāk nekā 20 studentes.
izvietot dažādos mākslas plenēros un Bet ziemā pa šiem kalniem braukāties
Seansi – 29. martā plkst.18, 30. martā plkst.15, 4. aprīlī plkst.21
simpozijos tapušos tēlniecības darbus ar ragaviņām vai slēpēm.
Palieņu pļavās skatu torņi
no akmens, koka, dzelzs, kas varētu
«Krēsla» («Twilight»)
Teju katra darba autore domā, ka veidot tādu kā skulptūru parku. Izteicu Pastāvīgs skulptūru parks
17 gadus vecā Bella pārceļas uz dzīvi nelielā pilsētiņā. Jaunajā klasē ir kāds noslēpuTaču, tiklīdz Smilšu skulptūru festiPils salā, kur šobrīd ganās savvaļas šo ideju studentiem, un nu meitenes
mains puisis Edvards, kurš nelīdzinās nevienam citam. Edvards ir nemirstīgs vampīrs,
vāls
beidzies un smiltis jau tiktu izmanzirgi,
varētu
ierīkot
velomaršrutu
ar
izstrādājušas
savu
vīziju,»
stāsta
aģentaču viņam nav ilkņu, un viņa ģimene izvēlējusies nedzert cilvēku asinis. Edvards
pieturvietām, kur atstāt vai iznomāt tūras «Kultūra» direktors Mintauts totas citiem mērķiem, Pasta salā darbu
ielūkojas Bellas dvēselē un atrod savai līdzīgu – tādu, ko viņš gaidījis jau 90 gadus!
velosipēdus, kā tas ir Francijā. Tāpat Buškevics. Topošās ainavu arhitektes varētu sākt pastāvīgais skulptūru
Drīz abu starpā uzvirmo neparasts un kaislīgs mīlas stāsts. Taču, kad meiteni ievēro
lieguma zonā, viņuprāt, iederētos padomājušas gan par estētisko, gan dārzs. «Jelgava jau ir slavena vasarā ar
arī Džeimss, Edvardam nākas glābt Bellas dzīvību un uzveikt savas nevaldāmās
slāpes... Vai īsta mīlestība to spēs?
nesen Latvijā ienākušā sporta veida praktisko pusi. Ņemot vērā, ka Pasta Smilšu, bet ziemā ar Ledus skulptūru
nūjošanas trase, bet ziemā – slēpošanas sala ir applūstoša teritorija, domāts festivālu. Kāpēc gan lai mēs nevarētu
Seansi – 1. aprīlī plkst.15, 4. aprīlī plkst.18
trase. Kamēr viena daļa domā par dau- arī par to, ko darīt, lai tomēr ūdens ierīkot pastāvīgo skulptūru parku? Tā
Biļešu cena: Ls 2. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.
dzu taciņu izveidi gar Lielupes un Drik- neskartu šo vietu. Viens no risināju- būtu iespēja piesaistīt tūristus,» teic
sas krastiem, citām studentēm šķiet, miem ir veidot uzbērumu, bet vēl kāds M.Buškevics.
Pasta salā atrodas arī laivu bāze,
ka tur nekas vairāk par skatu torņiem, – taisīt laipas. A.Lomakins gan uzreiz
no kuriem vērot savvaļas zirgus un nezina teikt, kurš būtu labākais vari- kas, pēc studentu domām, ir jāsaglapilsētas panorāmu, neiederētos. Ja ņem ants. Domāts arī par to, ka pirms trim bā, jāmodernizē, un tur noteikti varot
vērā to, ka šobrīd pļavās mītošos sav- gadiem dibinātais Smilšu skulptūru darboties arī laivu piestātne. Lai tur
vaļas zirgus tuvumā sastapt cilvēkiem festivāls varētu atgriezties Pasta salā norisinātos pasākumi, esot jāuzbūvē
izdodas reti, kāpēc gan nepaskatīties uz un smiltis uz salas būtu pastāvīgi. estrāde, bet, lai atveldzētos karstajā
tiem no augšas? Šo ideju atzinīgi vērtē Tieši tālab M.Buškevics jau iepriekš saulē un ziemā sasildītos, – kafejnīca.
Studentes darbos ņēmušas vērā pašvaldības izstrādāto projektu, kas paredz
izbūvēt tiltu pār Driksu, kas savienos
3DYDVDUDEUƯYODLNDDNFLMD 29. marts – DSUƯOLV)
Raiņa ielu ar Pasta salu. Topošās
ainavu arhitektes uzskata, ka varētu
izveidot arī veloceliņu. Tāpat izstrādātajos materiālos iezīmējas atpūtas zona
pretim Pasta salai, kuru jau šobrīd
Kad?
Cikos?
Kur?
.RGDUƯVLP?
.RƼHPWOƯG]i?
pašvaldība sakārto. Izskanējusi doma
1RPHWQƝ©/HGLƼLª
Ls 1,50
par tiltu vai gājēju tuneli pār Lielupi
9DLGRPƗNDpavasaris jau ir sasniedzis ©/HGLƼXª mežu? 1Ɲ-Ɲ-ƝTas gaida Tevi Meža pastaigƗP
uz dambi. «Tas gan šķiet pārspīlēti un
12:00
un Tavus draugXVNDVVNDƺL jautri un draiski to uzmodinƗV no ziemas migas!
un laika
nerealizējami,» piebilst A.Lomakins.

«Pamodini pavasari!»

Uzmodini mežu!
Pirmdiena,
29.03.

.DVJDQODEƗNWRYDUL]GDUƯWNƗNƗUWƯJDVSRUWLVNDQRGDUEH"Jautras atrakcijas,
VSƝOHVURWDƺDVOHNãDQDXQUƗSãDQƗV– viss, lai liktu Tev VDMXVWLHVSDYDVDUƯJƗN
Ciemos QƗNVDUƯ3DYDVDUƯJLHPDNDURQL!

–
16:00

1RPHWQƝ©/HGLƼLª

ƶHUDL]ƺLSDV
Lieldien]DƷL

12:00
–
16:00

Otrdiena,
30.03.

Jelgavas 6.vsk. EDVHLQƗ

Uzsit lielo vilni!
Trešdiena,
31.03.

Izjokosim pavasari!
Ceturtdiena,
01.04.

12:00
–
16:00
12:00
–
16:00

1RPHWQƝ©/HGLƼLª

Lieldienas nav aiz kalniem, bet vai TXSDGRPƗMLSDUWR, NƗL]URWƗVLPƗMXDUko
NUƗVRVLYDLGHNRUƝVLRODV"8QYLVSƗU– cik daudz Tu esi gatavs skriet pakaƺ
/,(/',(18=$ƶ,0? Lieliskie «Jundas» VNRORWƗMLSLHGƗYƗV7HY/LHOGLHQXGDUEQƯFDV, un Tu noteikti
JǌVLNƗGXYƝUWƯJXLGHMX, NƗSƗUVWHLJWVDYXƧLPHQL/LHOGLHQƗV!
Bet noteikti neizSDOLNVDUƯDNWƯYDNƗUWƯJDL]NXVWƝãDQƗV XQ=$ƶ=83$6ƝãDQD
/DLVDMXVWRVYƝOWXYƗNVLOWXPDPXQSDYDVDULPNDVYDUEǌWODEƗNSDUǋ'(16
9$/67Ʈ%Ɩ SDYDGƯWRODLNX?
1HEƝGƗMDQHSURWLSHOGƝW7HYX]ǌGHQVQRWXUƝWLHVSDOƯG]ƝVGDåƗGLSOXGLƼLXQ
ULƼƷL
APRIL, APRIL ! (VLELMLVL]MRNRWVYDLJULELNƗGXL]MRNRW"âƯEǌVƯVWƗGLHQD']ƯVLPMRNXVXQ
GDUƯVLPDþJƗUQDVOLHWDVMRDSUƯOƯWRYDUGDUƯWX]QHEƝGX*DOXJDOƗ– NƗUWƯJL
saelposimies VYDLJX0(ä$JDLVXXQQREDXGƯVLPƯVWR0(ä$]XSX

DSVWƗNƺLHP
SLHPƝURWX
DSƧƝUEX

Ls 1,50
Meža pastaigƗP
un laika
DSVWƗNƺLHP
SLHPƝURWX
DSƧƝUEu
Ls 1,50
3HOGƝãDQDV
piederumus
REOLJƗWL un
sporta apavus
Ls 1,50
0HåDSDVWDLJƗP
un laika
DSVWƗNƺLHP
SLHPƝURWX
DSƧƝUEu

'DOƯEQLHNLHPDUNƗUWƯEDVQRWHLNXPLHPREOLJƗWLLHSD]ƯWLHVPƗMDV ODSƗ: www.junda.lv!
3LHGDOƯãDQƗVSDVƗNXPƗDSOLHFLQDNDGDOƯEQLHNVDUQRWHLNXPLHm iepazinies.

'LHQDVNƗUWƯEDpulksten 12 – izbraukšana no «Jundas» 3DVWDLHOƗDUDXWREXVX / 1230 – 1530 DNWLYLWƗWHV1545 – DWJULHãDQƗV©-XQGƗª 3DVWDLHOƗ32.

$NFLMDVYDGƯWƗMD: Inga Jansone, WƗOU / 26072730.
/ǌG]XX]EUƯYODLNDDNFLMXLHUDVWLHVVDYODLFƯJL6DPDNVƗWYDUDUƯLHSULHNãƝMƗVGLHQƗVXQDUƯSDUYDLUƗNƗPGLHQƗPX]UHL]SLHGHåXUDQWHV3DVWDLHODV ©-XQGƗª
0DNVLPƗODLVGDOƯEQLHNXVNDLWVYLHQƗGLHQƗ– EƝUQL

Pļavā vieta
«mājām uz riteņiem»

Trešā vieta, kas studentiem «jāapdzīvo», bija pļava pretī Jelgavas pilij.
Šo zonu tik tiešām studentes redz
pieblīvētu. Noteikti esot vajadzīga
autostāvvieta, platforma, uz kuras
fotografēties ar pili fonā, skatu torņi,
no kuriem labāk redzēt pilsētu un pili.
Bet aptuveni pretī Jahtklubam nākotnē varētu atrasties treileru parks.
Jāatzīst, ka šī ideja pilsētai patiesi
būtu noderīga, jo oficiāli Jelgavā nav
neviena parka, kur varētu pārnakšņot
«mājās uz riteņiem». Pašlaik vasaras
sezonā šie cilvēki visbiežāk izmanto
Jelgavas pils stāvlaukumu. «Idejas ir
labas un reālas, tas tiesa. Tagad tikai
viss atduras pret finansējumu. Taču
jāpiebilst, ka iestrādnes ir, jo pašvaldība
šobrīd strādā pie projekta par Čakstes
bulvāra sakārtošanu, kurā iekļauts
tilts no Sporta nama uz Pasta salu un
paredzēts sakārtot arī tiltu, kas tagad
ved uz Pasta salu, lai varētu iebraukt
arī mašīnas,» teic A.Lomakins. Šobrīd
piedāvātās idejas izvērtē ainavu arhitektu pasniedzēji, bet vēlāk visi darbi
tiks nodoti pašvaldībai un speciālisti
apkopos, tā teikt, ideju esenci, ko nākotnē varētu arī īstenot.

Sports
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Sporta pasākumi

Debitanti ar ambīcijām
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešdien, 24. martā, FK «Jelgava» plašākai publikai prezentēja
savu šīs sezonas sastāvu. Jauno
sezonu mūsu futbolisti sāks jau
3. aprīlī, kad Rīgas Olimpiskajā
centrā Latvijas kausa 1/8 finālā
tiksies ar Ventspils «Tranzītu».
Bet pirmo spēli LMT virslīgā plānots aizvadīt 10. aprīlī, tiekoties
ar Latvijas vicečempioniem FK
«Ventspils».
Komandas komplektācija jaunajai
sezonai tika uzsākta teju uzreiz pēc emocionālās uzvaras pār «Liepājas metalurga»
dublieriem pagājušā gada novembrī, kura
jelgavniekiem nodrošināja uzvaru 1.
līgas čempionātā un ceļazīmi uz virslīgu.
FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis
Kazakevičs atzīst, ka, veidojot komandu,
mēģinājis maksimāli iesaistīt vietējos
spēlētājus, kuru līmenis atbilst vai ir tuvs
virslīgas prasībām.

Komandai pievienojušies
14 jauni spēlētāji

«Arī jaunie vietējie talanti nepaliks
bez spēļu prakses, jo komandas dublieri
spēlēs 1. līgas čempionātā un labākajiem
sezonas gaitā būs iespēja pievienoties
virslīgas komandai,» tā D.Kazakevičs. 1.
līgas komandu trenēs Sergejs Golubevs,
kurš iepriekšējā sezonā bija FK «Spartaks»
galvenais treneris.
Kopumā komandai starpsezonas pāreju
laikā pievienojušies 14 spēlētāji. Redzamākie no tiem ir bijušais komandas pussargs
Gints Freimanis, kurš atgriezās no Īrijas

«St.Patrics», uzbrucējs Oļegs Malašenoks
(iepriekš Maltas F.C. «Hibernians»),
Latvijas U–21 izlases aizsargs Jevgeņijs
Kazura (Lietuvas FK «Suduva»), kā arī
FK «Jūrmala – VV» aizvadītās sezonas
pamatvārtsargs Marks Bogdanovs. Komandu papildinājuši arī trīs 1. līgas kluba
FS «Metta» spēlētāji – aizsargi Māris un
Mārcis Savinovi un uzbrucējs Vladislavs
Kozlovs, kurš pārbaudes spēlē ar «Olimpu» pamanījās gūt pat trīs vārtus. Šajā
spēlē jelgavnieki uzvarēja ar 4:1. Jaunākais
komandas papildinājums ir pussargs Artis
Lazdiņš, kurš pagājušajā sezonā pārstāvēja
FK «Ventspils» un pirmajā sezonas pusē
spēlēja komandas pamatsastāvā.
D.Kazakevičs spriež, ka kopumā ar
komandas komplektāciju ir apmierināts,
jo izdevies piesaistīt teju visus uzrunātos
spēlētājus. «FK «Jelgava» priekšrocība,
veidojot komandu, bija salīdzinoši labais
tēls futbola aprindās un skaidrie spēles
noteikumi,» rezumē komandas treneris.
Par FK «Jelgava» potenciālajiem līderiem vēl grūti spriest, bet atslēgas spēlētāji
noteikti būs jau minētie, kā arī pagājušās
sezonas komandas līderi Pāvels Bormakovs, Ēriks Pelcis, Igors Lapkovskis un
Valērijs Redjko, kurš atkārtoti ievēlēts
komandas kapteiņa amatā.

Sagatavošanās cikls
aizvadīts atbilstoši plānam

Treniņus FK «Jelgava» uzsāka jau
janvāra sākumā, pirmo sagatavošanās
ciklu aizvadot Jelgavas Sporta hallē un
Rīgas Olimpiskā centra slēgtajā arēnā. Āra
apstākļos mūsu spēlētāji treniņus uzsāka
martā, izmantojot Salaspils mākslīgā seguma laukumu. Diemžēl, kamēr Zemgales

Olimpiskais centrs vēl tikai top, Jelgavā
nav pieejams mākslīgā seguma laukums
treniņprocesa nodrošināšanai. FK «Jelgava» pagaidām nepretendē uz profesionālas
komandas statusu, tādēļ iespēja aizvadīt
treniņnometni kādā no dienvidu valstīm
šogad netika izskatīta.
Neatņemama pirmssezonas sagatavošanās cikla sastāvdaļa ir pārbaudes spēles.
Līdz šim FK «Jelgava» aizvadījusi desmit
pārbaudes spēles – četrās no tām izdevies
izcīnīt uzvaras, piecās spēlēs nācies atzīt
pretinieku pārspēku, bet viena nospēlēta
neizšķirti. Pirmo pārbaudes spēli šosezon
mūsu futbolisti aizvadīja 30. janvārī, kad
sniegotajā Arkādijas stadionā ar 2:0 pārspēja FS «Metta» komandu. Vēl sagatavošanās ciklā tika pārspēta Lietuvas ceturtā
spēcīgākā komanda FC «Siauliai» (1:0),
bet spilgtāko uzvaru izdevās izcīnīt pret
virslīgas klubu «Olimps/RFS» (4:1). Sāpīgāko zaudējumu FK «Jelgava» sagādāja
Igaunijas klubs JK «Tammeka», kuram
nācās piekāpties ar 1:5.
«Pārbaudes spēlēs esam izmēģinājuši
dažādus taktiskos risinājumus, veicām
daudz spēlētāju maiņu (līdz pat 9 maiņām spēlē – red.), tādēļ no to rezultātiem
nevajadzētu izdarīt tālejošus secinājumus. Vēlējāmies uzspēlēt arī ar «Liepājas
metalurgu», tomēr viņu plānos neietilpa
pārbaudes spēļu aizvadīšana Latvijā. Arī
pārbaudes spēļu rezultāti ir likumsakarīgi un atbilst mūsu šā brīža kondīcijai.
Priecēja, ka otro spēli ar Daugavpils
«Daugavu» (zaudējums 1:2 – red.) jau
nospēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu. Tas
no debitantu pozīcijām ļauj pietiekami cerīgi turpināt gatavoties sezonai,»
akcentē D.Kazakevičs.

FK «Jelgava» aizvadītās pārbaudes spēles
Pretinieks

Rezultāts

Vladislavs Kozlovs – 6

30.01.2010.
02.02.2010.
12.02.2010.
27.02.2010.
28.02.2010.
07.03.2010.
11.03.2010.
13.03.2010.
17.03.2010.
19.03.2010.

FS «Metta»
Daugavpils «Daugava»
Viļņas «Zalgiris»
JK «Tammeka» (Igaunija)
FC «Siauliai» (Lietuva)
«Olimps/RFS»
FC «LU» (FS «Metta» dublieri)
FK «Mazeikiai» (Lietuva)
Daugavpils «Daugava»
FK «Spartaks»

2:0
0:1
1:3
1:5
1:0
4:1
8:0
0:1
1:2
2:2

Oļegs Malašenoks – 4

"JWBST
łFSJT

+śOJT
ķBQMJOTLJT

FK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs uzsver, ka no sportiskā viedokļa komandai ir izvirzīts mērķis izcīnīt
vietu sešiniekā. «Kā debitanti apzināmies
bēdīgo statistiku, jo pēdējos gados teju visi
jaunpienācēji pēc pirmās sezonas ir izkrituši no virslīgas čempionāta. Tādēļ atbildīgi
attiecāmies pret komandas komplektāciju.
Diemžēl tikai ar vietējiem spēlētājiem mēs
nespētu izrādīt cienīgu pretestību pārējām
virslīgas komandām, tādēļ nācās pastiprināties, piesaistot spēlētājus ar virslīgas pieredzi. Blakus sportiskajiem mērķiem esam
izvirzījuši arī citus. Viens no būtiskākajiem
– panākt, lai katra komandas mājas spēle
ir notikums. Daudz darba esam ieguldījuši, domājot par mājas spēļu organizāciju.
Tāpat kā pagājušajā sezonā būs spēļu
programmiņas, konkursi līdzjutējiem un
citas ar futbolu saistītas aktivitātes. Esam
papildinājuši arī fanu atribūtu klāstu, kuru
būs iespējams iegādāties kafejnīcā «Tami
- Tami» un spēļu laikā arī stadionā,» stāsta
A.Tamisārs.
Mājas spēles šogad notiks Ozolnieku
stadionā, kaut gan klubs cer sezonas otrajā pusē uzspēlēt jau jaunajā Zemgales
Olimpiskā centra stadionā. Jau pagājušajā
sezonā FK «Jelgava» bija 6. vietā Latvijā
spēļu apmeklētības ziņā, pulcējot vidēji
350 līdzjutējus ik spēli. «Arī šogad ceram
uz līdzjutēju atsaucību, jo futbols pie tukšām tribīnēm nevienam nav vajadzīgs. FK
«Jelgava» spēles Ozolniekos būs iespējams
apmeklēt bez maksas, tādēļ jau tagad visus
aicinām sekot līdzi informācijai un gatavoties lielā futbola atgriešanās svētkiem
Jelgavā,» teic A.Tamisārs.

Pārbaudes spēlēs vārtus guva

Datums

.BSLT
#PHEśOPWT

Mērķis – cīnīties
par vietu labāko sešiniekā

FC «Skonto»
FK «Jelgava»
«Olimps/RFS»
FC «Tranzīts»
SK «Blāzma» (Rēzekne)
SK «Liepājas metalurgs»
FK «Jaunība»
FC «Daugava» (Daugavpils)
FK «Ventspils»
FK «Jūrmala – VV»

Valērijs Redjko – 3
Gints Freimanis – 2
Pāvels Bormakovs – 2
Māris Savinovs – 1
Jānis Čaplinskis – 1
Aleksandrs Gubins – 1
7JUśMJKT
-BQLPWTLJT

(JOUT
'SFJNBOJT

*HPST
-BQLPWTLJT

LMT virslīgā šogad spēlēs

7BMţSJKT
3FEKLP

7JLUPST
3F[KBQLJOT

"MFLTBOEST
ķVNBLPWT

1śWFMT
#PSNBLPWT

 26. – 28. martā pulksten 12 – Jelgavas 2010. gada atklātās meistarsacīkstes
boksā; LR čempionāts boksā (Sporta
hallē).
 27. martā – Jelgavas 1. ģimnāzijā
pilsētas un novada skolu jaunatnes sacensības novusā – SIA «Laflora» kausa izcīņa.
Reģistrēšanās sacensībām no pulksten 9,
bet sacensības sāksies pulksten 10. Dalībnieki tiekas savā starpā izlozes kārtībā
četru partiju spēlē, kur uzvaras punkti tiek
iegūti katrā partijā atsevišķi un noslēgumā
veido kopējo rezultātu. Sacensību noslēgumā tiks apbalvoti seši labākie spēlētāji
– konkrēta speciālbalva konkrētam dalībniekam. Plašāku informāciju iespējams
iegūt, zvanot pa tālruni 63046495.
 27. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2010», 5. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 27. martā pulksten 12 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO», apbalvošanas ceremonija (1. ģimnāzijā).
 28. martā pulksten 11 – orientēšanās
kluba «Alnis» sezonas atklāšanas pasākums (marķējums uz sacensību vietu no
Baložu kapiem).
 28. martā pulksten 12.30 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem, 2. grupa (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 29. martā pulksten 11 – JBL spēle
meitenēm (Sporta hallē).
 30. martā pulksten 10 – «Lielā balva»
Jelgavas pirmsskolas iestādēm (Sporta
hallē).
 31. martā pulksten 10 – «Lielā balva»
Jelgavas skolām (5. – 6., 7. – 9., 10. – 12.
klašu grupās) (Sporta hallē).
 3. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātās sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2010», 6. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 3. aprīlī pulksten 11 – JBL čempionāts
basketbolā zēniem (Sporta hallē).
 3. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
 4. aprīlī pulksten 11 – JBL čempionāts
basketbolā zēniem (Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 19.30 – Latvijas
regulārais čempionāts basketbolā veterāniem (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 10 – NVO sacensības galda spēlēs: novusā, dambretē,
šahā, zolītē un domino (Sporta namā
Raiņa ielā 6).

Meklē darbu
Jauna sieviete meklē jebkuru darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis
63025409; 28250704.
Vīrietis (38 gadi) meklē darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 26381274.
Meklēju darbu. Ir liela pieredze un prakse
celtniecībā. Izskatīšu arī citus piedāvājumus. Tālrunis 27115310.
Divi vīrieši meklē darbu – iztīrīs sniegu
vai veiks jebkurus citus darbus. Izskatīsim
visus darba piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.
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Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var
dzīvot uz vietas. Var aprūpēt vecu cilvēku.
Tālrunis 26878889.

Aizsaulē aizgājuši
EDĪTE VĒJA (dz. 1953. g.)
JĀNIS ĶUZIS (dz. 1930. g.)
DZIDRA ZANDERSONE (dz. 1932. g.)
IVONNA MUŠKEVICA (dz. 1938. g.)
LAIMA PLŪDUMA (dz. 1934. g.)
ALEKSANDRS JAKUTA (dz. 1953. g.)
MIHAILS RUDEŅA (dz. 1935. g.)
SERGEJS POVAĻAJEVS (dz. 1928. g.)
VIKTORS PUNCULIS (dz. 1934. g.)
ŅINA POPOVSKA, (dz. 1927. g.)
BROŅESLAVA KOLENDOVIČA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 25.03. plkst.10 Baložu kapu
kapličā uz Rēzeknes kapiem.
JEVGENIJA GIRSA (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 25.03. plkst.12 Zanderu kapsētā.
JĀZEPS STREĻČS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 25.03. plkst.14 Zanderu kapsētā.
TATJANA JUČA (dz. 1957. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.13.30 Zanderu
kapsētā.
ERNA KĻAVIŅA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.12 Zanderu kapsētā.
BARTAŠEVIČS JĀNIS (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.12 Meža kapsētā.
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29. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 971.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 86. un 87.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5284.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Lasvegasa».
11.55 «De facto».*
12.35 «Ielas garumā».*
13.20 «Manas melleņu naktis». Romantiska drāma. 2007.g.
15.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 103.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 971.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5285.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 88. un 89.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 «Galva. Pils. Sēta».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad».
0.05 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs.
Zviedrija – Somija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 51.sērija.
10.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 192.sērija.
11.35 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 18.sērija.
12.05 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Slovākija
– Norvēģija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 51.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 192.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 18.sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g.
4.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Indijā».
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Mājas, mīļās mājas» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
24.00 «Krējums… saldais».
0.30 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 34.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 37.sērija.
10.05 «Labs puika!» Fantastikas piedzīvojumu filma. 2003.g.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 151.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 75.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 96.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 1.sērija.
23.30 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.25 «Slepkavas dienasgrāmata». Krimināldrāma. 1991.g.
2.00 «Nikita». ASV seriāls. 41.sērija.
2.50 LNT ziņu Top 10.
3.45 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 7.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 188.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 88.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 44.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.35 «Vērtīgais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2000. g.
11.15 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.25 «Televeikala skatlogs».
11.40 «Pasaules neticamākie video 4». 5.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 10.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 7.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 32.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 31.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 95.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 11 un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 167.sērija.

tv programma
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 6.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 9.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 4.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.50 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 21.sērija.
1.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 56.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.).
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

30. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 972.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 88. un 89.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5285.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.35 «Monogāmija iesācējiem». Romantiska komēdija. 2008.g.
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 972.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5286.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 90. un 91.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».

21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 25.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs.
Šveice – Baltkrievija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 52.sērija.
10.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 4.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 17.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ fināls.
ASV – Šveice.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 52.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 193.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā.
1.spēle. Tiešraide.
21.50 «Zebra».*
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu. 2.sērija.
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 193.sērija.
0.40 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 35.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 38.sērija.
10.05 «Leģenda par Džoniju Lingo». Piedzīvojumu
komēdija. 2003.g.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 33.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.

14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 152.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 76.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 97.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Hannas jubileja». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.55 «Pasaules pokera turnīrs». 76.sērija.
1.35 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Nāvējošais tango». Krimināldrāma. 2002.g.
4.20 «Ekstrēms tuvpānā». ASV dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 189.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 89.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 45.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
9.25 «Seržants Pipariņš». Vācijas ģimenes filma. 2004. g.
11.15 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.25 «Televeikala skatlogs».
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 1.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 11.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 8.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 33.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 32.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 96.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 13.
un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 168.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Izlaušanās 4». ASV seriāls. 81.sērija.
23.55 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 2».
ASV seriāls. 57. un 58.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

31. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 973.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 90. un 91.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5286.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 104.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 973.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5287.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 92. un 93.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Zaļais īpašums».*
24.00 «100 g kultūras».*
0.30 «Galva. Pils. Sēta».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*

Ceturtdiena, 2010. gada 25. marts
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 53.sērija.
10.45 «Joka pēc». Seriāls. 17.sērija.
11.15 «Banāni, uzspiestais režīms». Dokumentāla filma.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ fināls.
Krievija – Kanāda.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 53.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 194.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā.
2.spēle. Tiešraide.
21.50 «Ziemeļu puse».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Nākotnes parks».
23.20 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 194.sērija.

1. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 974.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 92. un 93.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5287.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Omānas tuksneša rozes».
Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 105.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 36.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 39.sērija.
10.05 «Toma Soijera piedzīvojumi». ASV piedzīvojumu
animācijas filma bērniem. 2000.g.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 34.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 153.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 77.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 98.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
23.00 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.40 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.40 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
1.40 «Pasaules pokera turnīrs». 77.sērija.
3.15 «Slepkavas dienasgrāmata». Krimināldrāma. 1991.g.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 190.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 90.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 46.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
9.25 «Punktiņa un Antons». Ģimenes filma. 1999. g.
11.25 «Televeikala skatlogs».
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 12.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 9.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 34.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 33.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 97.sērija.
18.20 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 15.
un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 169.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.00 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
0.10 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 13.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 974.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5288.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 94. un 95.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 10.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*
0.05 «LTV portretu izlase». Diriģents Māris Sirmais.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 54.sērija.
10.45 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 19.sērija.
11.15 «Joka pēc». Seriāls. 18. un 19.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ fināls.
Zviedrija – Slovākija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 54.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 195.sērija.
18.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 19.sērija.
20.00 «Zudušo lidmašīnu meklējumos». Dokumentāla filma.
20.55 «Ceļā ar kameru». Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri
Ugandā. 4.sērija.
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Viesnīca Ruandā». Vēsturiska drāma. 2004.g.
24.00 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 195.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 37.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 40.sērija.
10.05 «Pērkondārds». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 35.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 154.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 78.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 99.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «1.aprīļa vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt. latv. val.).
23.20 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.50 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.50 «Rozā panteras dēls». Komēdija. 1993.g.
2.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.25 «Klifords». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 191.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 91.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 47.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
9.25 «Kastanis – Centrālparka varonis». Ģimenes filma. 2004.g.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 3.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
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12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 13.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 48.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.15 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 35.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 34.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 98.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 17.
un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 170.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 1.sērija.
23.00 «Briesmu lietas: Neslīpētie dimanti». Trilleris. 2005.g.
0.45 «Kinomānija».
1.15 «Lasvegasa 3». ASV seriāls. 68.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

2. aprīlis, piektdiena
LTV1
7.30 «Tako un trusītis». Ģimenes filma. 1.sērija.
8.35 «Dakteris Kleists». Seriāls. 4.sērija.
9.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 94. un 95.sērija.
10.45 «Tilts uz Terabitiju». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
12.25 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
12.30 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
14.00 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
14.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.55 «Vides fakti».*
15.25 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
15.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
16.20 «Marija, Jēzus māte». ASV drāma. 1999.g.
17.50 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
22.15 «Krusta ceļš». Pārraide no Vatikāna.
24.00 «Nakts ziņas».
0.10 «Marija, Jēzus māte». ASV drāma. 1999.g.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 55.sērija.
10.45 «Zudušo lidmašīnu meklējumos». Dokumentāla filma.
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 20.sērija.
12.10 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
12.40 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā. 3.spēle.
Tiešraide. Noteikti kāda no komandām izvirzīsies
sērijā vadībā, jautājums tikai – vai ar 2:1, vai 3:0.
16.20 «Olimpieša portrets 2008. Olimpiskā saime».
16.35 «Atklājot Rintintinu». Ģimenes filma. 2007.g.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 196.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 20.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 30.sērija Zīme.
20.45 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Zēns ar kaķeni». ASV krimināldrāma 2005.g.
23.15 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 196.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 37.sērija.
7.05 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
7.55 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
8.20 «Trīs nindzjas». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1992.g.
10.00 «Tvītija lidojums». Animācijas piedzīvojumu filma. 2000.g.
11.15 «Eņģeļa acis». ASV ģimenes drāma. 1991.g.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.50 «Fanfans Tulpe». Francijas vēsturiska piedzīvojumu
filma. 2003.g. Režisors Ž.Kravčiks.
16.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.05 «Skubijs Dū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.

20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Maikls». ASV fantāzijas komēdija. 1996.g.
22.40 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.15 «Apreibusī rītausma». ASV krimināldrāma. 1988.g.
1.10 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.10 «1.aprīļa vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt. latv. val).
4.05 «Eņģeļa acis». ASV ģimenes drāma. 1991.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 192.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 92.sērija.
7.30 «Senā pasaule: kopā dziedamās dziesmas». ASV
ģimenes muzikāla animācijas filma. 1997.g.
8.20 «Senā pasaule: lidoņu lielā diena». Animācijas
filma. 2006.g.
9.50 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998. g.
11.30 «Glābēji Dienvidamerikā». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
13.20 «Mājas arests». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
15.25 «Apburtā Ella». Fantastikas komēdija. 2004.g.
17.20 «Noķeriet sīko». ASV ģimenes filma. 2004.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

TV programma
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Cilvēks un vide Indijā».
13.00 «Krējums… saldais».*
13.30 «Ceļš uz Pasaules kausu». Futbola spēļu apskats.
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā.
4.spēle. Tiešraide.
16.20 «Relikviju medniece». Seriāls. 21.sērija.
17.10 «Sēnītis no Bubuļzemes». Fantāzijas komēdija. 1.sērija.
18.35 «1000 jūdzes Indijā» (noslēgums).
19.05 «Saules cirks Kautkuriene».
20.40 Aisha. Koncertuzvedums Dvēselīte.
22.00 «Ela ielejā». ASV krimināldrāma. 2007.g.
24.00 «Viesnīca Ruandā». Vēsturiska drāma. 2004.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 38.sērija.
6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 31.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.40 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
16.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.05 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 23. un 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Troja». Episka filma. 2004.g.
0.15 «Gaidīšana». ASV komēdija. 2005.g.
1.55 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.50 «Četras kāzas un vienas bēres». Lielbritānijas
romantiska komēdija. 1994.g.
4.40 «Vissliktākais, kas var būt». Kriminālkomēdija. 2001.g.

TV3
20.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV komēdija. 2006.g.
22.10 «Kārtējais pirmais randiņš». Romantiska komēdija. 2004. g.
0.15 «Harolds un Kumars dodas uz Balto pili». ASV un
Kanādas piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
1.55 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

3. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.30 «Tako un trusītis». Ģimenes filma. 2.sērija.
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 51.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
12.25 «Balss pavēlnieks». Latvijas Televīzijas bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.*
14.15 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 10.sērija.
15.10 «Tilts uz Terabitiju». Piedzīvojumu filma visai
ģimenei. 2007.g.
16.50 «Cilvēku planēta. Omānas tuksneša rozes».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Ielas garumā». Elijas un Jēzusbaznīcas ielas.
18.45 «Vides fakti».
19.15 Kora Kamēr… 20 gadu jubilejas koncerts. 1.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Kora Kamēr… 20 gadu jubilejas koncerts. 2.daļa.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Akadēmiķis Jānis Stradiņš». LTV videofilma.
23.55 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
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».

5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 12.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 193.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 1.sērija.
8.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 48.sērija.
8.50 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 344. un 345.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 167. un 168. sērija.
11.30 «Dinozauru mednieki 3». 9.sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.20 «Dejo ar zvaigzni 3». Muzikāls šovs. 7.sērija.
17.55 «Mošķīši». ASV animācijas filma. 2001.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.20 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.50 «Klerki 2». ASV komēdija. 2006.g.
1.40 «Holivudas bruņinieki». ASV komēdija. 1980.g.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Staļina sieva» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Tamerlans» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.20 «Tāda ir mīlestība» (latv. val., ar subt. krievu val.).
Lielbritānijas un ASV romantiska komēdija. 2003.g.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
21.45 «Kāda burvīga spēle» (ar subt.).
Krievijas traģikomēdija retrostilā. 1995.g.
23.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.20 «Erotiskie stāsti. Pusnakts rotaļas». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

4. aprīlis, svētdiena
LTV1
7.45 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 52.sērija.
10.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Filipīnas».
12.00 Lieldienu dievkalpojums.
13.35 «Vertikāle».
14.10 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
15.05 «Gaišzilais eņģelis». Vācijas komēdija. 2008.g.
16.45 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 8. un 9.sērija.
17.35 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Sapņu lidojums». Vācijas melodrāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
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21.25 Dailes teātrim – 90. M.Zālīte, U.Marhilēvičs.
«Tobago». Dailes teātra izrāde.
0.10 «Nakts ziņas».
0.20 «Ziemeļu puse».
0.50 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 25.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 37.sērija.
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ fināls.
Somija – Čehija.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 22.sērija.
16.50 «Basketbola spēļu apskats».*
17.20 «Sēnītis no Bubuļzemes». Fantāzijas komēdija. 2.sērija.
18.45 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu.
3. (noslēguma) sērija.
19.15 Ketijas Melua koncerts Diseldorfā (2006.g.).
20.20 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 11.sērija.
21.05 «Saules cirks Kautkuriene».
22.40 «Lidotāji». romantiska drāma. 2006.g.

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 39.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 26. un 27.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Visuvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
12.50 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 6.sērija.
13.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 1.sērija.
16.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.10 «Skubijs Dū 2: Briesmoņi savā vaļā». Piedzīvojumu filma.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.00 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
0.50 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS

ar iepazīšanos.
1.55 «Troja». Episka filma. 2004.g.
4.35 «Ekstrēms tuvpānā». ASV dokumentāla programma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 30.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 13.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 194.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 2.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 169. un 170.sērija.
12.00 «Lielā zivs». ASV piedzīvojumu filma. 2003. g.
14.15 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
16.50 «80 dienās apkārt zemeslodei».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Dejo ar zvaigzni 3». Šovs. Tiešraide. 8.sērija.
24.00 F-1. Malaizijas Grand Prix sacīkstes.
2.25 «Marija, Dieva dēla māte». Brazīlijas drāma. 2003. g.
4.20 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Zelta drudzis».
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Trīs vīri laivā, neskaitot suni» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1979.g.
0.25 «Erotiskie stāsti. Kad nakts aicina». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

5. aprīlī plkst.17 – koncerts «Tautas laiks».
J.Lūsēna dziesmas dzied Kristīne Zadovska, Ance Krauze, Ingus Pētersons un Zigfrīds
Muktupāvels. Biļešu cenas: Ls 7; 6; 5; 4.

11. aprīlī plkst.17 – koncerts. Solo Sergejs Jēgers (kontrtenors) un
kamerorķestris «Sinfonietta Rīga».
Biļešu cenas: Ls 6; 5; 4; 2,50.

14. aprīlī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde.
N.Labuts «Lietu kārtība»
(krievu valodā). Ādams un Ieva. Vēl viens kārdinājums. Biļešu cenas: Ls 6; 5; 4.

23. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde «Siseņi».
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6; 5.

4. maijā plkst.14 un 18 – «Teātra Žurkas 2010 inovācijas», Nacionālā
teātra viesizrāde.
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 25. martā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
(Svētbirzē).
 25. martā pulksten 17 – Ādolfa Alunāna teātra iestudējums Ričards Bahs
«Vienoti telpā». Režisore Lūcija Ņefedova, režisores asistente Kristīne Zotova.
Biļetes cena – Ls 1 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 27. un 28. martā – 3. Latvijas pūtēju orķestru konkurss (kultūras namā).
 27. martā pulksten 16 – koncerts Pūpolsvētdienā. Piedalās vokālā grupa
«Putni» (diriģente Antra Dreģe), J.Mediņa mūzikas vidusskolas kamerorķestris
(diriģents Normunds Dreģis) (Svētās Annas katedrālē).
 30. martā pulksten 18.30 – koncerts ciešanu laikā. Jozefa Haidna oratorija «Mūsu pestītāja septiņi pēdējie vārdi pie krusta». Piedalās solisti, jauktais
koris «Zemgale», Jelgavas Kamerorķestris, diriģents Aigars Meri (Svētās Annas
katedrālē).
 7. aprīlī pulksten 19 – Lieldienu koncerts «Paliec pie mums». Piedalās Evita
Zālīte (soprāns), Diāna Jaunzeme (ērģeles), kultūras un mākslas centra «Ritums»
jauktais koris «Skaņupe» (Rīga). Mākslinieciskā vadītāja Kristīne Tomiņa-Stafecka. Diriģents Ēriks Kravalis, vokālā pedagoģe Edīte Butkeviča-Donskiha.
Programmā B.Britens, J.S.Bahs, J.Brāms un citi (Svētās Annas katedrālē).
 19. aprīlī pulksten 17 – SIA «Velis-A» mūziķu koncerts (Svētās Annas
katedrālē).

Ceturtdiena, 2010. gada 25. marts

Lieldienas gaidot, Svētās
Annas katedrālē – Jozefs Haidns
Jelgavas Kamerorķestra
mūziķi šim projektam gatavoties sākuši šā
gada sākumā.
Diriģents Aigars Meri teic,
ka ieguldīts
milzīgs darbs,
tāpēc cer, ka
tas vainagosies
panākumiem.
Jau nākamotrdien, 30.
martā, pulksten
18.30 klausītāji
Svētās Annas
katedrālē aicināti to novērtēt.
Foto:
Ivars Veiliņš

Izstādes
 Līdz 31. martam – Birutas Derumas zīmējumu izstāde «Atmošanās» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – fotokluba «Rīga» fotogrāfiju izstāde «Pilsēta un daba»
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 30. martam – Jelgavas vispārizglītojošo skolu Vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Anitas Jansones-Zirnītes darbu izstāde
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 15. aprīlim – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 Līdz 7. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 18. aprīlim – Gunta Eniņa fotoizstāde «Dabas pieminekļi Latvijas ainavā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Ņefedova: «Paldies par
pirmo monoizrādi Jelgavas teātrī!»
«Monoizrādē viss ir pilnīgi
citādi,» saka Ādolfa Alunāna teātra aktieris Raivis
Altrofs, kurš šoreiz nācis
ar ideju iestudēt Jevgeņija
Griškoveca monodrāmu
«Vienlaicīgi», kas reizē ir
pirmā monoizrāde Jelgavas teātrī. Uz pirmizrādi
jelgavnieki aicināti 2. aprīlī pulksten 18 Alunāna
teātra kamerzālē.
«Biju daudz dzirdējis par Griškovecu – viņa izrādēm, lugām, popularitāti, to, ka savu lugu «Drednauti»
viņš iestudējis Rīgas Jaunajā teātrī.
Tomēr mani atgrūda viņa milzīgā
popularitāte. Tad uzzināju, ka viņš
saņēmis «Zelta masku» par izrādi
«Kā es apēdu suni», un man radās
interese, jo tā ir viena no prestižākajām teātra balvām pasaulē. Sāku
meklēt, kur noskatīties kādu viņa
izrādi. Pirmā, ko atradu, bija «Vienlaicīgi». Man patika. Iedomājos, ka
varētu kādu fragmentu izmantot kā
humoristisku skeču apsveikumam
teātra jubilejā. Sāku meklēt lugas
rakstisko variantu, izlasīju un sapratu, ka jābūt izrādei. Gribēju
pats spēlēt, tādēļ vajadzēja režisoru. Lūcija Ņefedova bija aizņemta,
piedāvāju viņas asistentei Kristīnei
Zotovai, apsolīdams pats lugu iztulkot no krievu valodas. Viņa aizdegās, un tā mēs sākām,» stāsta idejas
autors galvenās un vienīgās lomas
atveidotājs R.Altrofs. Viņš atklāj,
ka monoizrādes žanrā ne viņš, ne
Kristīne nav strādājuši, tāpēc darbs
bijis divtik grūts. «Izrādei izvēlēta
Pēterburgas grupas «Billy’s Band»
mūzika. Viņi spēlē džezu jeb, kā paši
saka, «Pēterburgas bēru diksilenda
ekoloģisko alkodžezu ar mūžīgi
laimīgām beigām». Protams, tas parastam cilvēkam neko neizsaka. Tas

ir jādzird,» tā aktieris. Viņš teic, ka
arī izrādes sižets nav vienā vārdā izsakāms. «Sākumā domāju, ka izrāde
būs kā viena cilvēka grēksūdze, bet
vēlāk nonācu pie secinājuma, ka nav
grēku, ko sūdzēt. Kristīne pateica,
ka šī cilvēka vienīgais grēks ir tas,
ka viņš jūt tādas lietas, kuras lielākā
daļa cilvēces pat neievēro. Izrāde ir
par sajūtām. Par tām sajūtām, kuras
ir katrā no mums nepārtraukti un
vienlaicīgi ļoti daudz un dažādas.
Mēs esam izveidojuši filtrus smadzenēs, kas visu šo lieko emocionālo
informāciju notušē. Šīs izrādes varonis spēj paskatīties tajās lietās,
kas paliek aiz filtriem. Izrāde ir par
visu to, par ko mēs visi vienlaicīgi
nedomājam. Tas viss ir mūsos, bet
mēs par to nedomājam. Ļoti ceru,
ka izrādes laikā izdosies par to
padomāt, atcerēties un, galvenais,
sajust,» teic A.Altrofs.
Kāpēc monoizrāde? «Tas nebija pašmērķis, taču, kad režisore
L.Ņefedova pēc pieņemšanas izrādes
uzdāvināja grāmatu ar ierakstu:
« Pa l d i e s p a r p i r m o m o n o i z r ā d i
Jelgavas teātrī!», es sapratu, ka
tas ir nopietni un kaut vai mazs,
bet tomēr solītis uz priekšu mūsu
teātra vēsturē,» atzīst aktieris.
Šeit nav dialogu, nav citu varoņu ar
savu ietekmi. Ir tikai viens cilvēks,
viņa emociju un sajūtu gūzma. «Ir
eksemplārs, kurš ir rakstīts vienam
runātājam, līdzīgi kā stāsts, kuru
retu reizi pārtrauc kāda remarka.
Un ko ar visu to iesākt? Tās arī ir
tās īpatnības. Panākt to, lai publika
90 minūtes klausās, kā tu centies
viņiem izstāstīt savas slēptākās domas un sajūtas. Pamēģiniet sajūtas
izteikt vārdos!» aicinot uz izrādi,
teic aktieris.
Biļešu cena – 3 lati, skolēniem un
studentiem – 1,5 lati.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

«Gaidīti visi tie, kuri vēlas
dzirdēt Lieldienu laikam
atbilstošu mūziku, kas
izturējusi gadsimtu pārbaudi un joprojām uzrunā klausītājus. Tas būs
saturiski piepildīts koncerts,» 30. martā aicinot
uz koncertu «Mūsu pestītāja septiņi pēdējie vārdi
pie krusta» Svētās Annas
katedrālē, teic diriģents
Aigars Meri.
Dienu pirms izcilā austriešu
komponista Jozefa Haidna 278.
dzimšanas dienas, 30. martā, pulksten 18.30 Svētās Annas katedrālē
izskanēs diriģenta A.Meri jaunākais
projekts – J.Haidna oratorija «Mūsu
pestītāja septiņi pēdējie vārdi pie
krusta». Jāpiebilst, ka šo projektu
A.Meri lolojis jau gadiem, bet nu
tas piedzīvos pirmatskaņojumu,
kurā piedalīsies ne tikai viņa vadītie kolektīvi – koris «Zemgale» un
Jelgavas Kamerorķestra stīgotāji –,
bet arī solistu kvartets un vokālā
grupa «Schola Cantorum». Solistu
kvartetā muzicēs šī gada Lielās
mūzikas balvas ieguvēja, soprāns,
Latvijas Nacionālās operas (LNO)
soliste Gunta Davidčuka, Latvijas
Radio kora māksliniece Santa Kokina (alts), LNO baritons Armands
Siliņš un Mārtiņš Zvīgulis (tenors).
S.Kokinai šī būs atgriešanās jaunības pilsētā, kur viņa absolvēja
Jelgavas Mūzikas vidusskolas kordiriģentu klasi.

Vajadzīga augsta
tehniskā meistarība

«Veidojot programmas saviem
kolektīviem, sākotnēji balstījos uz
romantisko un mūsdienu mūziku,
tomēr laika gaitā arvien lielāku in-

teresi izraisīja baroks un klasicisms.
Jelgavas Kamerorķestra mūziķi
ir skoloti interpretēt baroku un
klasicismu, balstoties romantiskās
mūzikas tradīcijās, tādēļ atgriešanās pie klasicisma pamatvērtībām,
iedziļināšanās laikmeta stilistikā
orķestrim nāks tikai par labu,» tā
diriģents, piebilstot, ka mūsdienu
un romantisko mūziku, protams,
nospēlēt ir daudz vienkāršāk, jo
var notušēt neprecizitātes, taču
klasiskajā mūzikā jebkuru nepareizu noti uzreiz dzird. «Vajadzīga
augsta tehniskā meistarība. Esam
daudz strādājuši,» stāsta A.Meri.
Viņš atzīst, ka visgrūtāk gājis ar
«Zemgales» koristiem. Kāpēc? «Šī
ir mūzika, kas prasa atšķirīgu
dziedājuma manieri no tās, kādā
tiek dziedāts vairums latviešu kora
dziesmu repertuārā. Mazliet pietrūka dziedātāju ieinteresētības, taču
iespējams, ka tas saistīts ar situāciju
valstī, kad prioritāte ir darbs un
viņi vēlas vieglu mūziku, kas sniedz
atpūtu. Taču ceru, ka mūsu kopīgās
pūles vainagosies panākumiem,»
teic A.Meri.

Mūzika, kurai jāskan baznīcā

Ņemot vērā, ka šo darbu J.Haidnam
pasūtījis mācītājs un tas pirmo reizi
izskanējis Spānijas pilsētas Kadisas
katedrālē Lielās Piektdienas dievkalpojumā, arī Jelgavā tas izskanēs
Svētās Annas katedrālē, turklāt
tieši ciešanu laikā. «Tā ir mūzika,
kurai jāskan baznīcā. Skaņdarbam
ir liturģiska nozīme, tieši tāpēc tam
jāskan šeit,» teic diriģents. J.Haidna
oratorijai «Mūsu pestītāja septiņi
pēdējie vārdi pie krusta» ir īpaša
struktūra – ievads, septiņas sonātes
un pirms katras no tām – Kristus
vārdu fragmenti, ko viņš teicis, kad
viņu sita krustā, bet viss noslēdzas
ar zemestrīci – mūzikas izteiksmes
līdzekļos. «Lai tuvinātu autentiskai

interpretācijai, vokālā grupa «Schola
Cantorum» Kristus vārdus izdziedās
nevis homofonā salikumā, kā tas redzams partitūrā, bet gan gregoriskos
dziedājumos. «Schola Cantorum»
vadītājs Guntars Prānis ir atlasījis
septiņus dziedājumus atbilstoši
kopējai kompozīcijai, tādējādi tuvinoties veidam, kā šis skaņdarbs
izskanēja pirmo reizi, kur Kristus
vārdus teica mācītājs. Bet koris,
orķestris un solisti sonātēs attīstīs
šo vārdu doto impulsu, un tā būs kā
literāra un muzikāla meditācija par
šo tēmu,» stāsta A.Meri.

Sniegs
emocionālu pārdzīvojumu

Diriģents spriež, ka katedrālē
dzirdētais klausītājiem varētu būt
liels garīgs pārdzīvojums. Tā arī būs
lieliska iespēja jelgavniekiem dzirdēt mūziku, kas tiek atskaņota ļoti
reti. «Neskatoties uz hronoloģisko
vecumu, mūzika nav zaudējusi savu
svaigumu. Mūzika ir rakstīta Lieldienu laikam, tāpēc tā arī Jelgavā
izskanēs Klusajā nedēļā. Aicināti
visi, kuri vēlas iegūt šim laikam atbilstošu emocionālu pārdzīvojumu,»
aicinot uz koncertu, saka A.Meri,
piebilstot, ka šo mūziku māksliniekiem ir sarežģīti izpildīt, taču
klausītājiem – viegli uztvert. «Tā
uzrunās, jo šis ir viens no klasicisma
laika lieliskākajiem skaņdarbiem,»
teic diriģents. Tie, kuri nepaspēs uz
koncertu Jelgavā, to varēs baudīt vēl
3. aprīlī Tukuma evaņģēliski luteriskajā Svētās Trīsvienības baznīcā.
Jāpiebilst, ka šim projektam
A.Meri saņēma atbalstu no Latvijas
Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda, par ko viņš ir pateicīgs.
Par Kultūrkapitāla fonda finansējumu viņš iecerējis Jelgavā īstenot
vēl vairākas koncertprogrammas,
arī tādu mūziku, kas Latvijā būs
pirmatskaņojums.

Eniņš un dabas pieminekļi

Jelgavā sabrauks pūtēji

Muzejā atgriežas Homērs

Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā durvis
vērusi jauna izstāde. Tur aplūkojama ne tikai Gunta Eniņa fotoizstāde
«Dabas pieminekļi Latvijas ainavā», bet
arī koki, akmeņi un citas lietas. G.Eniņš
ir Latvijas dārgumu – dižkoku, dižu un
vēsturisku akmeņu, avotu, ūdenskritumu, klinšu, alu, noslēpumainu senču
zīmju un rakstu – meklētājs. Šoreiz
muzejā redzama daļa no viņa meklējumiem un atklājumiem gan bildēs, gan
realitātē. Tiesa gan, daudz mazākos
apmēros. To visu interesenti var apskatīt
līdz 18. aprīlim muzeja Izstāžu zālē.

27. un 28. martā Jelgavas kultūras namā
notiks III Latvijas pūtēju orķestru konkurss un I Baltijas valstu pūtēju orķestru
konkurss «Baltic open». Tajos kopumā
piedalīsies 25 orķestri – apmēram 950
mūziķi. Sestdien muzicēs III Latvijas
pūtēju orķestru konkursa dalībnieki,
bet svētdien – otra konkursa dalībnieki. Taču 28. martā pulksten 17 ikviens
aicināts uz konkursu apbalvošanu un
laureātu noslēguma koncertu. Jāpiebilst, ka abi konkursi ir atklāti un gan
jelgavnieki, gan citi interesenti tos var
apmeklēt bez maksas. Sestdien konkurss ilgs no pulksten 11 līdz 19.30, bet
svētdien – no pulksten 11 līdz 15.30,
pulksten 17 – apbalvošana un «Baltic
open» laureātu koncerts.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejs saņēmis dāvanu – no ģipša izlietu grieķu dzejnieka
Homēra portretu, kas
savulaik rotājis muzeja ēkas fasādes nišu.
Pagājušajā nedēļā tas «pielaikots», taču
pastāvīgi to nišā ievietos, iestājoties siltākam laikam. «Man patīk. Homērs iederas
arī kopējā muzeja tēlā, manuprāt, tas
tiešām ir svarīgi šim vēstures piemineklim
– «Academia Petrina». Man ir prieks, ka
Homēra biste tomēr atradusi savu vietu,
taču es varētu censties sameklēt vēl Aristoteļa portretu,» teic ģipša restaurators
vācietis Bernhards Gūtmanis, kurš muzejam uzdāvinājis Homēra portretu.

