Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.
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Preces pa tiešo no
zemniekiem

Zemnieku saimniecības «Rudeņi» īpašniece Jolanta Knope atzīst, ka labprāt izmantotu iespēju pašu ražoto pienu pa tiešo
piegādāt jelgavniekiem. «Cena varētu būt 40 santīmi par litru, jo mums jārēķinās, ka papildu izmaksas veidojas, pienu no
Sesavas vedot līdz Jelgavai.»
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde
«Jau šobrīd pāris Jelgavas veikaliem piegādājam mūsu pienu.
Tāpat šad tad aizvedam to saviem draugiem un radiem, taču,
ja pilsētā būtu speciāli ierādītas
vietas, kur zemniekiem tirgoties
ar savu produkciju, tas būtu
apsveicami. Mēs noteikti to izmantotu,» spriež Jelgavas rajona
zemnieku saimniecības «Rudeņi»
īpašniece Jolanta Knope, vērtējot
pašvaldības iniciatīvu noteikt pašu
zemniekiem tirdzniecības vietas
pilsētā.
Jelgavas pašvaldībai daži zemnieki jau izrādījuši interesi par
iespēju savu produkciju tirgot
pašvaldības noteiktās vietās pil-

sētā, un pašvaldība operatīvi
radusi iespēju to arī nodrošināt,
tā atbalstot gan zemniekus, gan
pilsētniekus – vieni, krīzes spiesti,
meklē jebkuru iespēju, kā realizēt
savus labumus, bet otri iegūst
īstu Latvijas ražojumu tieši no
audzētāja. Preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka pašvaldība
jau noteikusi piecus iekšpagalmus
kā vietas, kur zemnieki varēs tirgoties. Trīs no minētajām vietām
atrodas RAF dzīvojamā masīvā
– Loka maģistrāles, Pērnavas
un Rīgas ielas pagalmos; viens
– Satiksmes ielā starp pasta nodaļas ēku un bērnudārzu, kā arī
Puķu un Māras ielas pagalmā.
Zemnieki, kuriem ir interese par
iespēju tirgoties noteiktajās vietās,

precīzāku informāciju var saņemt,
zvanot pa tālruni 63005511.
L.Klismeta gan piebilst, ka produkcijas tirgotājiem ir jānodrošina
visu atbildīgo dienestu atļaujas
šādai tirdzniecībai.
«Realitāte ir tāda, ka jau šobrīd
daudzviet zemnieki, meklējot
iespējas, savu produkciju tirgo
vārtrūmēs. Tātad process notiek,
bet tas nav īsti legāls. Taču Jelgavā
līdz ar pašvaldības iniciatīvu tas
tiek legalizēts. Ir būtiski saprast,
ka viena lieta ir vārtrūmē no kanniņas kanniņā ieliet lauku pienu,
bet pavisam kas cits, ja tas notiek
kontrolēti, speciāli iekārtotās vietās – tas nozīmē, ka zemnieks, kas
tur tirgosies, būs saņēmis visas
nepieciešamās atļaujas, to stingri

uzraudzīs Pārtikas un veterinārais
dienests, tāpēc pircējs varēs būt
drošs par kvalitāti. Tas ir galvenais, kas šajā sistēmā ir jānodrošina – nevainojama kvalitāte. Tāpēc
es uzskatu, ka atbildīgo dienestu
prasības, ja tās ir ņemtas pēc būtības, mūsu valstī pret zemniekiem
nemaz nav tik nesamērīgas. Mēs
tās visas esam nokārtojuši, un tas
tikai apliecina, ka tas ir izdarāms.
Tādai nopietnai saimniecībai tā
jau ir ikdiena – šeit piens uzreiz
pēc izslaukšanas tiek kārtīgi
atdzesēts un uzglabāts, tā kā par
kvalitāti nav pamata šaubīties,»
spriež J.Knope, kuras saimniecībā
tiek audzētas 130 govis un dienā
iegūts ap trīs tonnām piena.
(Turpinājums 3.lpp.)

Saziedo vairāk nekā piecus tūkstošus latu
 Sintija Čepanone

Vairāk nekā piecus tūkstošus latu, kas paredzēti piecu mazo
jelgavnieku veselības
uzlabošanai, izdevies
savākt labdarības koncertā «Būt par stikliņu
dievnama logā». Akcijas
organizatori – Jelgavas
pašvaldība un pilsētas
tradicionālās reliģiskās konfesijas – saka
paldies ikvienam, kas
ziedoja kaut mazumiņu, lai palīdzētu smagi
slimajiem bērniem.
Tradicionālais Kristus ciešanu
laika ekumēniskais labdarības
koncerts norisinājās 22. martā,
un tā laikā tika vākti ziedojumi
pieciem bērniem ar funkcionā-

liem traucējumiem. Kopumā
akcijas laikā saziedoti 5213,49
lati, taču, kā uzsver pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas vietniece Baiba Pušinska,
kopējā summa, iespējams, vēl
var mainīties, tā palīdzot piecu
ģimeņu – Beloborodovu, Kociņu,
Kozirevu, Baļu un Morozu – bērniem. «Ir patiess prieks, ka arī
šajos sarežģītajos ekonomiskajos
apstākļos jelgavnieki spējuši
kaut mazumiņu atlicināt, lai palīdzētu līdzcilvēkiem. Saziedotie
līdzekļi vecākiem neapšaubāmi
būs atspaids, gādājot par dārgāko – savu bērnu veselību,»
B.Pušinska atklāj, ka ziedoja ne
tikai individuāli – līdzekļi šim
mērķim tika vākti gan tradicionālo konfesiju draudzēs, gan arī
dažādās iestādēs un organizācijās. Jāpiebilst, ka, piemēram,
jelgavnieks Jānis Bunkšs, kurš

Valsts svētkos saņēma pilsētas
augstāko apbalvojumu «Goda
zīme», ģimenēm atvēlēja līdz ar
pagodinājumu saņemto naudas
balvu. Savukārt Vilma Elvīra
Stankune bērniem ziedojusi
500 latus, kas ir lielākā saņemtā
summa no viena cilvēka.
«Patiesībā es nemaz necerēju, ka būs tik skaists koncerts.
Turklāt Dima visu laiku sēdēja
mierīgi, un tas nozīmē, ka arī
viņam patika. Izdzirdot saziedoto
naudas summu, biju pārsteigta.
Jā, varbūt kādam tā nešķiet liela
nauda, taču mums tā ir iespaidīga
summa,» pēc labdarības koncerta
«Jelgavas Vēstnesim» atzina Ija
Kozireva – deviņus gadus vecā
Dmitrija mamma. Jāpiebilst, ka
Dima ir viens no bērniem, kas par
saziedotajiem līdzekļiem varēs
uzlabot savu veselību.
Arī vairāki uzrunātie koncerta

apmeklētāji pauda prieku par
izskanējušo labdarības koncertu, kurā uzstājās Sv.Annas
e v. l u t e r i s k ā s , S v. Vi e n ī b a s
ev.luteriskās, Romas katoļu,
Baptistu, Sv.Annas un Simeona
pareizticīgo draudzes kori.
«Šīs piecas ģimenes, kurām ar
līdzcilvēku žēlsirdību palīdzam,
ir atteikušās no daudzām dzīves
ērtībām savu bērnu labā. Kas
ir svarīgākais dzīvē? Pati dzīve.
Un šie bērni mums to arī māca,»
Kristus ciešanu laika ekumēniskā
labdarības koncerta «Būt par
stikliņu dievnama logā» uzrunā
norādīja bīskaps Antons Justs.
Arī domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš teica paldies visiem, kas
izrādījuši savu labo gribu palīdzēt
līdzcilvēkiem. «Šis labdarības
koncerts ir kā mūsu, jelgavnieku, vienotības apliecinājums,» tā
A.Rāviņš.
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Vienu stundu –
bez elektrības!
 Sintija Čepanone

Sestdien, 28. martā, uz
vienu stundu – Zemes
stundu – daļā Jelgavas
ielu tiks atslēgta elektrība, tādējādi solidarizējoties ar vairāk nekā
1000 pilsētām pasaulē
un paužot savu nostāju
pret klimata izmaiņām.
Iedzīvotāji aicināti būt
saprotošiem un arī pašiem iesaistīties pasaules akcijā, uz stundu
savās mājās izslēdzot
elektrību.
Kā norāda pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, akcijas
«Zemes stunda» laikā Jelgavas
pilsētā tāpat kā citviet pasaulē 28.
martā uz stundu – no pulksten
20.30 līdz 21.30 – iespēju robežās
tiks izslēgts pilsētas ielu apgaismojums, Jelgavas pils fasādes
ārējais apgaismojums un pilsētas
dievnamu ārējais apgaismojums
– Sv.Annas evaņģēliski luteriskajai katedrālei, Romas katoļu
katedrālei, Vissvētākās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo baznīcai
un Jāņa evaņģēliski luteriskajai
baznīcai. «Tādējādi arī Jelgava
simboliski apliecinās, ka tai nav
vienaldzīgas klimata izmaiņas uz
Zemes,» tā L.Klismeta. Jāpiebilst,
ka Jelgava būs viena no 1189
pasaules pilsētām, kas piedalīsies

Zemes stundā.
L.Klismeta norāda, ka ar mērķi taupīt elektroenerģiju un citus
resursus, kā arī veicināt vides
uzlabošanu, Jelgavas pilsētā jau
tiek veiktas vairākas aktivitātes,
piemēram, izmantojot valsts un
Eiropas līdzekļus, uzlabota energoefektivitāte vairākās pilsētas
izglītības iestādēs, kā arī pilsētas
slimnīcai un diviem pašvaldības
daudzdzīvokļu īres namiem.
Jelgavā tiek īstenots arī Vācijas
– Latvijas pilotprojekts «Jelgavas
pilsētas siltumapgādes sistēmas
modernizēšana», kas paredz
vairākus pasākumus pilsētas
siltumapgādes sistēmas modernizēšanā. Savukārt projekta
«Energoefektīva un saskaņota
darbība pilsētas attīstībā» laikā
tiks izstrādātas integrētas pilsētvides attīstības koncepcijas
un vadlīnijas, kas nodrošinātu
daudzstāvu dzīvojamo kvartālu
un pilsētas teritoriju apkārtējās
dzīves vides pievilcības paaugstināšanos un ilgtspējīgu attīstību.
Jelgavā arī nodibināta Zemgales
reģionālā Enerģētikas aģentūra,
kuras mērķis ir veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu, atjaunojamo energoresursu izmatošanas paplašināšanu, izmaksu
samazināšanu par enerģiju,
tādējādi veicinot vides un vietējās sabiedrības sociālo apstākļu
uzlabošanos un uzņēmējdarbības
attīstību.

Pirmdien, 30. martā, pulksten 21

Jelgavas televīzijā tiešraidē
uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
un pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors

Andrejs Baļčūns.

Tiešraides tēma –
šogad plānotie ielu un ceļu remonti Jelgavā.

Tālrunis TV studijā – 63094204.

Jelgavas televīziju iespējams uztvert 33. decimetru kanālā.
Foto: Ivars Veiliņš

Paldies par savāktajiem līdzekļiem Jelgavas tradicionālajām reliģiskajām
konfesijām: Sv.Annas ev.luteriskajai draudzei, Sv.Vienības ev.luteriskajai
draudzei, Jelgavas Romas katoļu draudzei, Jelgavas Baptistu draudzei,
kā arī Sv.Annas un Simeona pareizticīgo draudzei. Arī Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, īpaši izglītības iestādēm, kā
arī lielākajiem ziedotājiem (cilvēkiem, kas ziedojuši vairāk par 20 latiem)
V.E.Stankunei, J.Bunkšam, B.Rivžai, A.Rāviņam, I.Škutānei, A.Rublim,
G.Kurlovičam, V.Ļevčenokam, I.Jakai, J.A.Klintončikam, I.Laimiņai,
M.Ozolam, K.Lūsim, V.Valodzei, M.Ukstiņai, A.Jesemčikai, L.Celmai,
A.Priekulei un visiem, kas ziedoja naudu pieciem mazajiem jelgavniekiem – Vladimiram, Anetei, Dmitrijam, Robertam un Gabrielai.
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Kādi speciālisti būs
pieprasīti? Atbildes nav
 Sintija Čepanone

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs
iegādātos
zemnieku
tirdziņos?

savu privātpraksi. Taču pašlaik
daudzviet šādas štata vienības
finansiālu apsvērumu dēļ ir
likvidētas – vienkārši nav naudas... Taču pēc gadiem pieciem,
kad iesim no krīzes laukā un
parādīsies aizvien jaunas darba
vietas, un tā noteikti būs, karjeras konsultantiem darba netrūks. Speciālistu palīdzība būs
nepieciešama kā ilgstošajiem
bezdarbniekiem, lai viņi sekmīgi
spētu atgriezties darba tirgū, tā
māmiņām, kas zināmu laiku no
darba tirgus bija izkritušas, vai
tagadējām mājsaimniecēm, arī
cilvēkiem, kas nolēmuši mainīt
nodarbošanos, un jauniešiem,
kuri domā par savas karjeras
attīstību,» pārliecināta I.Soika.

«Trīs četru gadu laikā
zināšanas noveco, un
tas nozīmē, ka cilvēkam nemitīgi jāpilnveidojas, lai spētu noturēties darba tirgū. Tieši
tā jau ir karjera – izglītošanās, savas dzīves
veidošana visa mūža
garumā,» teic Latvijas
Lauksaimniecības universitātes profesionālās maģistru studiju
programmas «Karjeras
konsultants» direktore
Inita Soika.
Diemžēl pašlaik par savu karjeru šādā izpratnē aizdomājas
reti kurš – priekšplānā izvirzījies jautājums par izdzīvošanu,
par spēju nodrošināt iztiku sev
un savai ģimenei. Jā, dažkārt
strādājot arī tādā profesijā, kas
ne tuvu nav sirdslieta. Tomēr, kā
uzsver I.Soika un programmas
«Karjeras konsultants» docētāja Aloīda Ķirse, šis ir laiks,
kas vienkārši jāpārdzīvo, taču
būtiski ir neatstāt novārtā sevis
pilnveidošanu. «Ne jau vienmēr
Latvijā būs krīze,» vienisprātis
ir I.Soika un A.Ķirse.

Strupceļa nav

A.Ķirse neslēpj, ka diezgan
grūti ir stāties pretī sabiedrībā
valdošajiem stereotipiem. «Vēl
aizvien ir profesijas, kuras apgūt
«Vēl aizvien ir profesijas, kuras apgūt cilvēki izvēlas nelabprāt. Ko daudzi atdotu par vienu kār- cilvēki izvēlas nelabprāt. Ko
tīgu, kvalificētu santehniķi?! Taču apgūt šo profesiju izvēlas reti. Savulaik Tehniskajā fakultātē daudzi atdotu par vienu kārtīgu,
piedāvāja apgūt specialitāti «Pārtikas rūpniecības iekārtas», taču kursu nokomplektēt bija grūti. kvalificētu santehniķi?! Taču
Līdzīgi bija arī Saulainē, kur tikai pavisam nedaudzi vēlējās apgūt siltummezglu apkalpošanu,» apgūt šo profesiju izvēlas reti.
atzīst LLU profesionālās maģistru studiju programmas «Karjeras konsultants» direktore Inita Savulaik Tehniskajā fakultātē
Foto: Ivars Veiliņš piedāvāja apgūt specialitāti
Soika (no kreisās) un programmas docētāja Aloīda Ķirse.
«Pārtikas rūpniecības iekārtas»,
norādot, ka šajos ekonomiskajos mākai dzīvei,» spriež I.Soika.
Iemācīt funktierēt
apstākļos diemžēl jāņem vērā
Protams, pēdējos gados arī
Viņas neslēpj, ka daudz aug- taču kursu nokomplektēt bija
grūti. Līdzīgi
nepastāvība darba tirgū, no Latvijā vairāk tiek akcentēta līgāks karjeras
kuras izvairīties nav iespējams. profesionālā izglītība un viens k o n s u l t a n t a
« M a n u p r ā t , bija arī SaulaiIetekmēt var maz
nē, kur tikai paProti, ja kāds darba devējs pazi- no aktuālākajiem jautājumiem darbs izdodas
strupceļa nav visam nedaudzi
Šogad pēc divu gadu ilgām ņo, ka pēc diviem gadiem viņam ir noskaidrot, ko un kā darīt, tad, ja strādāt
studijām LLU absolvēs pirmie būs nepieciešami, piemēram, 20 lai proporcionāli palielinātu to sāk jau ar skoapgūt
– vienmēr no vēlējās
karjeras konsultanti. Visā pa- konkrēti speciālisti, nav nekā- skolēnu skaitu, kas priekšroku lēnu – cilvēku,
siltummezglu
situācijas var apkalpošanu,»
saulē šo speciālistu galvenais das garantijas, ka pēc pusgada dotu arodam, nevis akadēmis- kurš zina vai
uzdevums ir sekmēt darba tir- uzņēmums nebūs bankrotējis. kajai izglītībai. «Diemžēl vēl vismaz nojauš
A.Ķirse,
atrast izeju, jo stāsta
gus nodrošināšanu ar atbilstoakcentējot, ka
«Tieši tāpēc vismaz pašlaik aizvien pat arodskolās ir liels s a v a s n ā k a šiem speciālistiem, mūsu valstī karjeras konsultanti maz ko var procents audzēkņu, kas mācās mās profesijas
allaž ir vairākas cilvēkiem vēl
pagaidām viņi darbojas vairāk ietekmēt, jo situācija ir stipri tikai tāpēc, ka kaut kur ir jāmā- virzienu. Tad
aizvien trūkst
iespējas, kur plašāka nākotpedagoģiskajā līmenī. «Diemžēl mainīga, nepārliecinoša. Un cās,» viņa turpina, piebilstot, ka speciālists var
Latvijā šajā ziņā ir bedre, jo līdz pašlaik šie speciālisti var vien šajā ziņā lielu ļaunumu nodara ieteikt vairānes redzējusevi realizēt.»
šim neviens tā arī nav spējis cilvēku iedrošināt, ka tā tas ne- arī tas, ka būtiski atšķiras darba kas iespējas ne
ma. «Lai nu kā
izanalizēt, kādas profesijas pār- būs mūžīgi,» teic I.Soika.
– pēc divdesmit
vērtības izpratne – ja jaunieši ci- tikai, kā iecerēstāvji būs netās valstīs apzinās, ka vismaz sā- to realizēt, bet arī virzīt viņa gadiem Latvijā nebūs tikai banpieciešami pēc
kumā var strādāt ne tik prestižu izaugsmi. «Karjeras konsul- kas un pārtiku neievedīs tikai
«Darba tirgus Bez
gadiem trim
apmuļļāšanas
darbu un viņa karjeras attīstība tanta misija ir palīdzēt cilvē- no ārzemēm. Vajadzīgi būs visu
prasa kvalifikāčetriem, un
Pasniedzējas ir no tā tikai iegūs, tad Latvijā šī kam veidot karjeru atbilstoši profesiju pārstāvji.»
to prognozēt
ciju un kvalitā- vienisprātis – ne- situācija krasi atšķiras. Mūsu savai gribai. Piespiest var I.Soika neslēpj, ka pašlaik
nav karjeras
drīkstētu pieļaut jauniešiem un diemžēl arī pie- tikai uz īsu brīdi. Ja jaunietis karjeras veidošanā ir absurda
ti, ko var iegūt, situāciju, ka jau- augušajiem vajag daudz, turklāt uzreiz nevar iestāties izvēlē- situācija: ja agrāk bezdarbkonsultantu
kompetencē.
mācoties uzreiz. «Taču darba tirgus prasa tajā augstskolā, viņš var tajā nieks piedāvātajās mācībās
strādājot un ne- nietis,
Šie speciālisti
12. klasē, vēl ne- kvalifikāciju un kvalitāti, ko nokļūt pakāpeniski, jo ir taču labprāt ieguva papildu zināšaneregulē darmitīgi paplaši- zina, kur studēs, var iegūt, strādājot un nemitīgi vairākas izglītības pakāpes, un nas, piemēram, datorprasmes,
ba tirgu, bet
diemžēl tāda paplašinot savas zināšanas un viņš var sākt ar zemāko,» teic kas «gan jau kādreiz man dzīvē
not savas zinā- taču
gan ir viduir realitāte. Pro- prasmes. Tie, kas to apzinās, docētāja. Tiesa gan – bieži vien noderēs», tad pašlaik bez darba
tāji situācijā,
šanas, prasmes. tams, lielā mērā arī pašreizējo krīzi pārdzīvos cilvēkiem trūkst izpratnes par palicis cilvēks ir gatavs apgūt
kad cilvēkam
vainu var novelt vieglāk,» uzsver pasniedzējas, to, ko profesija pieprasa. Un jebko, ka tikai nekavējoties
Tie, kas to apzi- uz valsts politiku piebilstot, ka visos laikos bi- tas tad arī ir viens no karje- varētu atrast darbu. «Darbs,
jāizšķiras par
turpmāko izziņā. «Piemē- jušas profesijas, kas ir labāk ras konsultanta uzdevumiem protams, ir eksistenciāls jaunās, arī pašrei- šajā
glītošanos,»
ram, Dānija, kur vai sliktāk atalgotas, taču tas – palīdzēt to izprast un iemācīt tājums, bet, kādā jomā pilnveiteic programzējo krīzi pārdzī- augstākā izglītī- nedrīkstētu kļūt par noteicošo domāt, funktierēt, ko es varu doties, pateikt ir neiespējami.
mas direktoba ir bez maksas, faktoru turpmākā aroda izvēlē. vai nevaru, ko es gribu vai Taču, manuprāt, strupceļa nav
vos vieglāk.»
re. A.Ķirse
– vienmēr no situācijas var
šajā ziņā mums «Piemēram, skolotāja profesija, negribu...
papildina, ka
ir krietnu soli kas skaitās maz atalgota. Taču
«Jā, varbūt pašlaik karjeras atrast izeju, jo allaž ir vairātas krietni sarežģī darbu, pie- priekšā, jo valsts nav ieintere- skolotājs var kļūt par direktoru, konsultanti ikdienā nav tie kas iespējas, kur sevi realizēt.
mēram, tagad tiek akcentēts, ka sēta atmaksāt studijas, kurās turklāt pirms dažiem gadiem pieprasītākie, lai gan iespējas Jā, varbūt kādu laiku nāksies
vēl un vēl mūsu valstij vajadzīgi jaunietis nezina, ko grib, un daudzi skolotāji vienkārši pār- paveras plašas – darbs šajā jomā pastrādāt par pārdevēju, taču
inženieri. «Bet cik ilgi? Vai pēc nevis mērķtiecīgi mācās, bet kvalificējās un kļuva par, piemē- izglītības iestādēs, Nodarbinā- parasti tas ir tikai uz laiku, ja
pāris gadiem neradīsies šo spe- gan tikai izmēģina vienu studiju ram, personāldaļas vadītājiem, tības valsts aģentūru filiālēs, cilvēks patiesi vēlas turpināt
ciālistu pārprodukcija, kā tas programmu pēc citas. Arī citās jo viņiem bija nepieciešamās galu galā šāds speciālists var izaugsmi un ir skaidri definējis
jau iepriekš bijis ne vienā jomā Eiropas valstīs jau sestajā klasē saskarsmes prasmes darbā ar strādāt arī uzņēmumā par per- savas prioritātes,» teic progvien?» retoriski vaicā A.Ķirse, skolēnam ir vismaz ievirze turp- cilvēkiem.»
sonāldaļas vadītāju vai atvērt rammas direktore.

Kā vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?

Skaitļi runā
Drošība uz ielām

Mājokļu apkure
ziemas sezonā
Palīdzība
mazturīgajiem
jelgavniekiem

11%

Diezgan pozitīvi

37,7%

8,7%
3%

Pozitīvi

Negatīvi

31,3%

36,6%
23,3%

Diezgan negatīvi

26%
23,3%

8,7%

Nezinu

15%

17,7%

5%

11%

41,7%
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Ērika, pensionāre:
– Tā kā dzīvoju privātmājā,
zaļumus un
dārzeņus izaudzējam paši.
Tirgū pērku
biezpienu.
Piens ir par dārgu – maksā 50
santīmus litrā! Veikalā to var nopirkt lētāk. Ja tirgus būtu tuvāk,
to apmeklētu biežāk un lauku
produktus iegādātos vairāk.
Samvels
Barsagjans,
jelgavnieks
kopš 1976.
gada:
– Tirdziņi ir
vajadzīgi. Pats
jau sen braucu pie pazīstamiem zemniekiem pēc kartupeļiem, kāpostiem, burkāniem un
citiem dārzeņiem. Branku pusē
viens saimnieks gatavo garšīgas
mājas desas, ko nevar salīdzināt ar
veikala produkciju. Zinu, ka laukos
cep maizi. Labprāt pirktu svaigu
pienu, bet nav tādu iespēju.
Lidija,
pieskata
mazmeitu:
– Tā kā dzīvoju
tālu no tirgus,
bieži tur iepirkties nesanāk.
Ja lauku produktus varētu
nopirkt tuvāk mājām, priecātos.
Pirktu gan saknes un dārzeņus,
gan gaļas un piena produktus,
protams, ja cena būtu pieņemama.
Pašu audzēta produkcija ir veselīgāka un svaigāka.
Ivonda, studente:
– Pirktu to,
kas tajā brīdī
nepieciešams
– dārzeņus,
gaļu. Pilsētā
noteikti daudzās vietās
vajadzētu pārdot lauku pienu.
Veikalos nopērkamā pārtika, no
kuras daļa ir modificēta, mūsu
organismiem nav tā labākā izvēle.
Esmu veselīgas pārtikas un visa
dabiskā piekritēja.
Herberts,
pensionārs:
– Dzīvoju tuvu
pie tirgus,
tāpēc lietoju
tikai zemnieku izaudzētos
produktus.
Pazīstu pārdevējas, zinu, ko katra piedāvā.
Veikalus apmeklēju reti. Es protu
atšķirt pašu izaudzēto no ievestās
produkcijas.
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Jelgava tomēr ziedēs
 Sintija Čepanone

«Tas būs mūsu kā jelgavnieku ieguldījums. Savā
ziņā – pienākums pret
savu pilsētu, lai tomēr
laikā, kad nevienam
neklājas viegli, parādītu
savu labo gribu un kaut
nedaudz padarītu krāšņāku mūsu Jelgavu,» tā
par apņemšanos gādāt
par pāris puķu dobēm
pilsētā teic SIA «Aleja D» direktors Andris
Drēska.
«Sākumā jau nākotne rādījās
drūmās krāsās – būtiskais līdzekļu
samazinājums visās jomās, tostarp
pilsētas apstādījumu veidošanai,
praktiski nepieļāva iespēju, ka
pilsēta vasarā varētu uzziedēt tikpat krāšņi, cik iepriekšējos gados.
Tomēr, pateicoties atsaucīgiem
uzņēmējiem, nākotnē varam raudzīties optimistiskāk,» teic pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja. Proti,
jau pašlaik vairāki uzņēmumi
piekrituši iesaistīties Jelgavas
zaļās rotas veidošanā, pilsētai
dāvinot augus un savu darbu.
I.Gamorja norāda, ka SIA «Aleja
D» apņēmusies sagādāt puķes divām dobēm, kas atrodas Tērvetes
un Rūpniecības ielas krustojumā,
un dobītēm Pasta ielas galā pie
rotācijas apļa un viadukta pār
dzelzceļu; SIA «Dārzs» – puķu
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«Lediņi» iegūst
jaunu skatu

dobei Lielās ielas sadalošajā salā.
Savukārt IU «Tiesnese» – ziemciešu stādus puķu podiem pie domes
un kultūras nama, SIA «Zaļā rota»
– ziemciešu stādus, kas priecēs
dažādās dobēs pilsētā, zemnieku
saimniecība «Aptiekas» no Zaļeniekiem – krūmu stādus, ko arī
sastādīs dažādās dobēs. «Trīs no
šiem uzņēmumiem izteikuši gatavību ne tikai sagādāt augus, bet
arī tos iestādīt un kopt,» paskaidro
I.Gamorja.
«Darbu, visticamāk, sāksim
maija vidū. Šogad pavasarī nebūs
pilsētā tik ierasto atraitnīšu, toties
ziedēs vasaras puķes,» ieceres atklāj A.Drēska, kurš smaidot teic,
ka, pašiem veidojot puķu dobes,
būs daudz lielākas iespējas radoši
izpausties, izvēlēties augus, kas tajās ziedēs, un pēc tam tos arī kopt,
lai tie priecētu visu vasaru.
«Pilsētsaimniecība» aicina iedzīvotājus un uzņēmējus līdzdarboties un ierobežoto finanšu līdzekļu
laikā piedalīties puķu dobju un citu
stādījumu veidošanā, uzturēšanā,
iespējams, pat ar savām idejām un
priekšlikumiem. «Būsim pateicīgi ikvienam, kas ieguldīs savu
artavu, lai Jelgava vasarā tomēr
ziedētu. Priecāsimies gan par sa- Šobrīd pilnā sparā rit «Lediņu» nometnes rekonstrukcija, un darbus plānots pabeigt jūnijā. Kad sāksies
gādātajiem augiem, gan ieguldīto vasaras brīvlaiks, nometne apmeklētājus varēs uzņemt jau jaunā veidolā.
Foto: Ivars Veiliņš
darbu,» saka I.Gamorja.
atjaunošanai, būvfirma piesaistīs Siliņa meklē risinājumu.
Ierosinājumus un pieteikumus  Anna Afanasjeva
apakšuzņēmējus. Pārējos darbus,
«Kvinta plus» darbu vadītājs
«Pilsētsaimniecībai» var darīt
Pirmajās divās bērnu
ieskaitot piegulošās teritorijas Andris Jutinovičs un citi speciāliszināmus pa tālruni 63084482 (zaļo
un jauniešu nometnes
apzaļumošanu un labiekārtošanu, ti atzīst, ka vecu ēku rekonstrukzonu apsaimniekošanas speciālis«Lediņi» rekonstrukciSIA «Kvinta plus» veiks saviem cija vienmēr bijusi jutīga, jo darbu
te) vai arī e-pastu: ppap@pilsetjas nedēļās nostiprināti
spēkiem. Rekonstrukcijas gaitā gaitā var atklāties kādas papildu
saimnieciba.jelgava.lv.
nometnes ēkas pamanometnes ēka tiks paplašināta uz nianses, kas pirms tam nav konti, demontētas grīdas,
līdzšinējās vaļējās ar kolonnām statētas. Taču tām nevajadzētu
sākta grīdas seguma
norobežotās terases rēķina.
ietekmēt darbu pabeigšanu – jūatjaunošana, vecā šīfera
Lai laika apstākļi netraucētu nijā, kad sāksies vasaras brīvlaiks,
jumta demontāža un saveikt iekšdarbus, būvnieki papla- «Lediņu» nometnei jau jāuzņem
gatavošanās darbi jauna
šinātajai ēkas daļai pēc iespējas apmeklētāji.
varētu pirkt zemnieku pašražotos
seguma uzklāšanai.
ātrāk plāno ielikt logus, kā arī
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīproduktus. Kāpēc man jāiet uz
nomainīt pārējos logus un durvis. ja, ka bērnu un jauniešu nometnes
lielveikalu un jāpērk itāliešu burLīdz šim «Lediņu» rekonstruk- «Kvinta plus» pārstāvis Uldis rekonstrukcija notiek par paškāns?» retoriski jautā P.Rēvelis, cijā ik dienas iesaistīti ap desmit Voitovs stāsta, ka darbu gaitā valdības piesaistītajiem projekta
piebilstot, ka tas ir kā sākums būvfirmas «Kvinta plus» vīri. nometnes ēkai ierīkos divus ieejas līdzekļiem no Norvēģijas finanšu
pašvaldības iniciatīvai noteikt šā- Vecā koka grīda demontēta ap 600 mezglus, kas būs piemēroti arī instrumenta. Pavisam konkursam
das tirdzniecības vietas. «Es ceru, kvadrātmetru platībā. Daļā ēkas bērniem ar īpašām vajadzībām.
bija pieteikušies 28 pretendenti.
ka pašvaldībai tas arī izdosies, vajadzīgajā augstumā uzbērta un
Pirmajās darba nedēļās, kā Uzņēmums «Kvinta plus» notāpēc arī mēs gribam savu artavu noblietēta jauna grīdas pamatne, atzīst projekta vadītājas asistente metnes «Lediņi» rekonstrukcijai
pielikt un rīkojam šādu akciju,» pirms betonēšanas ieklājot arī sil- Iluta Černaja, būtisku aizrā- piedāvāja zemāko cenu, darbus
tā P.Rēvelis.
tumizolācijas slāni. Tam virsū pēc dījumu par būvdarbu procesu apņemoties veikt par 147 966
P.Rēvelis piebilst, ka šajā laikā iekšējo apdares darbu pabeigšanas nav bijis ne būvuzraugam, ne latiem bez pievienotās vērtības
ikviens varēs tieši no Zemgales klās linoleju.
autoruzraugam. Ēkas vidējā daļā nodokļa. Būvdarbu uzraudzību
zemniekiem nopirkt dārzeņus,
Telpās, kur tas nepieciešams, ie- konstatēts, ka koka brusas zem veic SIA «Otrss JD», bet autor
saknes un piena produktus.
rīkoti kanalizācijas izvadi, bet no- grīdas līmeņa ir bojātas. Vietām uzraudzību – SIA «Birojs T22»,
tekūdeņu sistēmas izbūvei ārpus cietuši arī pildrežģi. Tāpēc tehnis- kas izstrādāja rekonstrukcijas
ēkas, tāpat kā elektroinstalācijas kā projekta autore arhitekte Anita tehnisko projektu.

Preces pa tiešo
no zemniekiem
(No 1.lpp.)
Jau šodien, 26. martā, no pulksten 16 līdz 18 Jelgavas Latviešu
biedrība Driksas ielā, veikala «Silva» vasaras paviljonā, rīko akciju
«Atbalstīsim Zemgales zemnieku
pašražoto produkciju», kuras laikā aicina pilsētniekus iegādāties
produkciju tieši no mūsu zemniekiem. Biedrības priekšsēdētājs
Paulis Rēvelis skaidro, ka akcijas
mērķis ir pietuvināt zemniekus
pilsētniekiem. «Jā, mums ir savs
tirgus, taču nebūtu slikti, ja arī
pilsētas centrā noteiktās vietās

Pabalstu varēs saņemt arī
ģimenes ar kredītsaistībām
 Anna Afanasjeva

Domes deputāti šodien
lemj par grozījumiem
sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumos, kas
ļautu lielākam pilsētnieku lokam pretendēt
uz pašvaldības sociālo
pabalstu – viņu vidū
būtu arī iedzīvotāji ar
kredītsaistībām.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Irēna Škutāne stāsta, ka pagājušajā nedēļā Ministru kabinets
(MK) pašvaldībām deva tiesības
izdarīt grozījumus savos saistošajos noteikumos, lai paplašinātu
cilvēku loku, kas varēs pretendēt
uz atbalstu.
Mūsu pašvaldība šīs tiesības
operatīvi izmantoja – jau tajā pašā
dienā Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komiteja lēma par
grozījumiem, paredzot, ka pašvaldības sociālo pabalstu varēs
saņemt ģimene vai persona, kuras
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz 90 latus.
Atbalsta saņēmēju vidū turpmāk
varēs būt arī cilvēki ar kredīta vai
līzinga saistībām, kas līdz šim saskaņā ar normatīvajiem aktiem uz

atbalstu nevarēja pretendēt.
Pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne papildina, ka šis nosacījums attieksies
uz pašvaldības sociālo pabalstu,
bet nebūs attiecināms uz citiem,
kur atbilstoši likumam tiek prasīts
trūcīgas personas vai ģimenes
statuss. Grozījumi saistošajos noteikumos par sociālo pabalstu piešķiršanu pēc akceptēšanas domes
sēdē stāsies spēkā pēc tam, kad
būs publicēti oficiālajā laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis».
I.Škutāne kā būtisku vērtē to, ka
grozījumi ļaus palīdzēt ģimenēm
ar bērniem saņemt skolās brīvpusdienas, kā arī atbalstu bērnudārza
apmeklēšanai. Vienlaikus viņa
norāda, ka MK lēmums zināmā
mērā pārsteidzis. Pirms tam solīts,
ka sociālās spriedzes mazināšanai
MK novirzīs finansējumu pakalpojumu sadārdzinājuma kompensācijai. Taču tas nav noticis, vien
atļauts pašvaldībām pašām vērtēt
pretendentu saistības un noteikt
labvēlīgākus nosacījumus atbalsta
saņemšanai. Līdz ar to viss finansiālais segums sociālās spriedzes
mazināšanai ir jārod pašvaldības
budžetā.«Izskatās, ka ierēdņi
dzīvo citā pasaulē un neredz realitāti,» spriež I.Škutāne.

Noslēgumam tuvojas topošo
bērnudārznieku pārreģistrācija
 Sintija Čepanone

Vēl atlikušas tikai dažas
dienas, lai vecāki varētu veikt bērnu pārreģistrēšanu pirmsskolas
izglītības programmas
apguvei pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādē. Izglītības pārvaldes speciālisti to aicina neatlikt uz pēdējo
brīdi.
«Nedēļas sākumā rindā uz vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē bija reģistrēti 1613 bērni.
Iespējams, ka visi vecāki, kuri
iepriekš bija pieteikuši savu bērnu
bērnudārzam, vēl nav veikuši

pārreģistrāciju, tāpēc, lai atvase
nezaudētu vietu rindā, ļoti svarīgi
neaizmirst to izdarīt,» teic Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma. Saskaņā ar iepriekš
izstrādāto grafiku pašlaik pieteikumu pārreģistrāciju var veikt 2007.
un 2008. gadā dzimušajiem bērniem, taču nokārtot šīs formalitātes aicināti visi vecāki, kas to kādu
iemeslu dēļ vēl nav izdarījuši.
Saskaņā ar Jelgavas domes saistošajiem noteikumiem pieteikumu
pārreģistrēšana jaunajā pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas
izglītības programmas apguvei
noslēgsies 31. martā, taču, kā norāda S.Joma, atsevišķos gadījumos
to varēs izdarīt vēl aprīlī. «Iepriek-

šējā kārtība, kas bija spēkā līdz
pagājušā gada nogalei, paredzēja,
ka bērnu rindā jāpārreģistrē
pirmsskolas izglītības iestādē
katru gadu aprīlī. Pieļaujam, ka
ir vecāki, kas tieši šī iemesla dēļ
to vēl nav veikuši, tāpēc viņiem
pieteikuma pārreģistrācija netiks
atteikta,» skaidro S.Joma.
Tātad aprīlī «tiks pievilktas
astītes», un tad arī būs zināmi
precīzi dati par to, cik bērnu gaida
rindā uz bērnudārzu. Jāatgādina,
ka no šā gada darbojas vienota rinda pirmsskolas izglītības
programmas apguvei pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un
reģistrāciju var veikt pašvaldības
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā
(Jelgavas domē, 1. stāvā).

Šonedēļ jāpagriež pulkstenis
 Ilze Knusle-Jankevica
Naktī no sestdienas uz svētdienu, 29. martā pulksten 3 naktī,
pulksteņa rādītāji jāpagriež par
vienu stundu uz priekšu – Latvijā
notiks pāreja uz vasaras laiku.
Pāreja uz vasaras laiku notiek

katra gada marta pēdējā svētdienā, kad trijos naktī pulksteņa
rādītāji jāpagriež vienu stundu uz priekšu. Savukārt katra
gada oktobra pēdējā svētdienā
pulksten četros naktī tie jāgriež
vienu stundu atpakaļ – to nosaka
Ministru kabineta noteikumi

«Par pāreju uz vasaras laiku».
Latvijā vasaras laiks tika ieviests
1981. gadā, un par to atbildīga ir
Ekonomikas ministrija. Pāreja
uz vasaras laiku notiek visā ES.
Informāciju par laiku visā pasaulē
var atrast interneta mājas lapā
www.timeanddate.com.

Īsi
 SIA «NDD» sadarbībā ar
«Microsoft Latvia» 31. martā
organizē informatīvu bezmaksas semināru par informāciju
tehnoloģiju risinājumiem vidējiem un maziem uzņēmumiem
produktivitātes uzlabošanai,
izmaksu samazināšanai, kā arī
biznesa attīstībai ekonomiskās
krīzes apstākļos. Seminārs notiks

no pulksten 13.30 līdz 17.45 Jelgavas
Inovāciju centrā Peldu ielā 7. Reģistrēties bezmaksas semināram iespējams,
zvanot pa tālruni 67852111 darba
dienās no pulksten 8 līdz 20. Semināra laikā lektori uzstāsies par šādām
tēmām: datorprogrammu legalitātes
pārbaudes; programmatūras audits;
datortīkla infrastruktūras izmaksu
samazināšana; IT infrastruktūra;
«Windows 7» demonstrācija.

 Jelgavas Pašvaldības policijā iedzīvotāji sūdzējušies, ka
nakts klubā «Post Club» ir pārāk liels troksnis, kas dzirdams
pat uz ielas. Kluba administrators

policijai paskaidrojis, ka uzaicinātais
dīdžejs esot pārdedzinājis skaņas ierobežotāju, un solījies, ka mūzika tiks
atskaņota klusāk. Tas bijis pagaidu
risinājums – ierīce, kas tiek pieslēgta
pastiprinātājam un neļauj pārsniegt
pieļaujamo skaļumu, automātiski
to regulējot. Taču uzņēmējs paudis
gatavību trūkumus novērst. «Šobrīd
profesionāļu komanda izstrādā skaņas izolācijas projektu, kurš varētu
būt gatavs jau šonedēļ. Izpētīsim klāt
pievienoto tāmi un iespēju robežās
sāksim īstenot šos pasākumus. Iesākumā plānojam ielikt jaunus koka logus, kas labāk noturēs skaņu telpās,»
tā «Post Club» pārstāvis.

 28. martā pulksten 18 Jelgavas kultūras namā notiks
festivāls «Dejo Baltija 2009»,
kurā uzstāsies Baltijas valstu
lauksaimniecības augstskolu
dejotāji – Lietuvas ansambļi un
tautas mūzikas kapella «Sēja»,
Igaunijas kolektīvs «Tērbata»,
bet Latviju pārstāvēs LLU tautas deju ansamblis «Kalve».
Koncerts notiks divās daļās, tajā
piedalīsies ne vien esošie studenti,
bet arī divi vidējās paaudzes deju kolektīvi no Latvijas un Igaunijas, kuros
šobrīd dejo absolventi. Šī festivāla
tradīcija pārtrūka 90. gadu sākumā,
taču pērn igauņi to atjaunoja senajā
studentu pilsētā Tartu, bet šogad
festivāls notiek Jelgavā.

 Jau no šā gada 1. jūlija
plānots ieviest izmaiņas bezdarbnieka pabalsta izmaksā,
paredzot, ka visi bezdarbnieki pabalstu saņems deviņus
mēnešus. Atbalstot cilvēkus, kuri
ekonomiskās krīzes apstākļos ir zaudējuši darbu, bezdarbnieka pabalsta
ilgums būs vienāds, taču atšķirsies
izmaksātā pabalsta apmērs. Tie cilvēki, kuru stāžs bezdarbnieka statusa
iegūšanas brīdi būs no viena līdz
19 gadiem, pirmos divus mēnešus
pabalstu saņems pilnā apmērā,
nākamos divus – 75 procentu, bet
pēdējos piecus mēnešus – 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka
pabalsta apmēra. Piešķirtā pabalsta
apmērs, ja cilvēks līdz bezdarbnieka
statusa iegūšanai ir strādājis no
viena līdz deviņiem gadiem, būs 50
procentu apmērā no cilvēka vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas, ja
strādājis 10 – 19 gadus – 55 procentu apmērā. Ja bezdarbnieka darba
stāžs būs vairāk par 20 gadiem,
tad pabalstu viņš saņems tāpat kā
līdz šim, tas ir, pirmos trīs mēnešus
bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts
pilnā apmērā, nākamos trīs mēnešus
– 75 procentu apmērā no piešķirtā
bezdarbnieka pabalsta, pēdējos trīs
mēnešus – 50 procentu apmērā. Ja
līdz bezdarbnieka statusa iegūšanai
cilvēka darba stāžs bijis 20 – 29 gadi,
piešķiramā pabalsta pilnais apmērs
būs 60 procenti no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Turpretī,
ja darba stāžs pārsniegs 30 gadus,
– 65 procentu apmērā no vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas.
Sintija Čepanone
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«Nav brīnums, ka cilvēki nesaprot,
kas notiek»
 Anna Afanasjeva

Pagājušajā nedēļā Skrundā
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 19. kongresā sprieda, kā pārvarēt ekonomisko
krīzi. Pašvaldības un tās vienojošā organizācija uzskata,
ka nevis finansējuma samazinājums, bet ekonomiskās
aktivitātes atjaunošana var
glābt situāciju.
LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis ziņojumā akcentēja trīs pamatjautājumus. Proti, krīzes apstākļos
iedzīvotājiem svarīgi nodrošināt vismaz minimālos pašvaldību pakalpojumus. Tāpēc nedrīkst pieļaut tālāku
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
un pašvaldību budžeta samazinājumu.
Savukārt, lai saglabātu tiesiskas valsts
pamatprincipus, krīzes laikā jāatsakās
no likumu un MK noteikumu obligātā
rakstura, bet ekonomikas atdzīvināšanas nolūkā būtiska valsts aizņēmuma
daļa jānovirza pašvaldībām publiskās
infrastruktūras iepirkumiem.
Kongresā tika uzsvērts, ka valsts
problēmas nevar risināt uz pašvaldību
budžeta rēķina. Svarīgi nekavējoties
laist apritē Eiropas naudu un bez kavēšanās mazināt birokrātisko sistēmu.

Jārīkojas operatīvi

LPS padomnieks ekonomikas politikas jautājumos Māris Pūķis «Jelgavas
Vēstnesim» deklarāciju sakarā uzsver,
ka LPS priekšlikumi ir pietiekami nopietni un kontekstā ar to, ko apspriež
un dara citās ES valstīs. «Pašvaldībām
tagad ir svarīgi, lai jebkurš iedzīvotājs
var uzzināt, kādi normatīvi viņa pašvaldībā ir samazināti, un paļauties, ka pārējie normatīvi tiks pildīti. Citādi tagad
likumi it kā ir, bet nerakstītā veidā ne
valsts, ne pašvaldības tos pilnā apjomā
izpildīt nespēj. Nav brīnums, ka cilvēki
nesaprot, kas notiek,» domā M.Pūķis.
Kongresa galveno sāli viņš saskata
ekonomikas atdzīvināšanā. Daļa budžeta vai stabilizācijas naudas jānovirza pašvaldībām, lai tās proporcionāli
iedzīvotāju skaitam saņemtu resursus
ēku siltināšanai, ceļu būvniecībai, skolu
infrastruktūrai un citiem ieguldījumiem, kas svarīgi attīstībai. «Tā katrā
teritorijā, ne tikai Rīgā, kaut nedaudz
atjaunotos celtniecība. Valdība izskatās
diezgan apjukusi, birokrātiskais aparāts,
cīnīdamies par savu izdzīvošanu, neļauj
pieņemt operatīvus lēmumus. Valdība
nespēj palaist ES struktūrfondu projektus, tie pusotru gadu ir iesaldēti. Ir tikai
plātīšanās, ka to darīs. Ekonomika tāpēc
cieš lielus zaudējumus. Protams, arī pašvaldībām ir daudz trūkumu, tomēr tās ir
spējīgas uz operatīvu rīcību dažu nedēļu

Jelgavas mērs
Andris Rāviņš un
citu pašvaldību
vadītāji ar Valsts
prezidentu Valdi
Zatleru pārrunāja
politiskās stabilitātes, pašvaldību
finansēšanas un
virkni citu jautājumu. «Arī mēs, tāpat kā prezidents,
jūtam, ka valdība
strādā ar jaunu entuziasmu. Varbūt
tas radīs stabilitāti
un pārliecību, ka
kopīgiem spēkiem
spējam veiksmīgāk
risināt šodienas
problēmas, ne tikai griežot, bet arī
meklējot papildu
resursus,» domā
A.Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš

laikā. Ja ekonomiku nestabilizēsim jau
tagad, vēlāk būs jāmaksā trīskārtīgi,»
uzsver M.Pūķis.

Nav mierā ar uzmešanu

LPS padomnieks Aino Salmiņš, kura
pārziņā ir tehniskās problēmas, tostarp
ielas un ceļi, uzsver, ka pēc Valsts autoceļu fonda (ACF) atjaunošanas pašvaldības
atkal nonākušas pie tā paša beztiesiskuma, kāds bija, kad fondu likvidēja. Proti,
no decembra atskaitījumiem ACF vairs
nav piesaistes ne akcīzes nodoklim, ne
transporta nodevai, kaut likums ir. Pašvaldību ielām un autoceļiem finansējums
salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazināts teju par 50 procentiem, kamēr valsts
autoceļiem – tikai par 21 procentu. «Tā
ir zādzība, valdības sēdē tā arī pateicu,»
strikts ir A.Salmiņš.
Pašreizējā valdība proporciju naudas
sadalījumam starp valsts un pašvaldību ceļiem atjaunoja kādreizējā līmenī
(70:30), bet tas nenozīmē, ka naudas
būs vairāk, – nesen notikušo sarunu
Satiksmes ministrijā (SM) raksturo
padomnieks, piebilzdams, ka otrās
šķiras ceļiem finansējums šogad vispār
noņemts.
«Esam kārtējo reizi uzmesti,» komentē speciālists, skaidrodams, ka faktiski
pašvaldību ielas un ceļi veido divas
trešdaļas no Latvijas autoceļu kopējā
apjoma. Pērn veiktie aprēķini pēc SM
izmantotās metodes liecina, ka 60 procentiem līdzekļu jānonāk pašvaldību
ielu un ceļu uzturēšanai, bet 40 – valsts
ceļiem. «Šajā jomā pastāv vēl vienas šķēres – no ES naudas valsts ceļiem nonāk
80, bet pašvaldību ceļiem – 20 procenti
līdzekļu. Tāpēc ceļi ir tas, par ko pašvaldības debatē visvairāk un ir gatavas
streikot,» uzskata A.Salmiņš.
M.Pūķis uzsver, ka valdība ne vienmēr
rīkojas korekti, runā vienu, bet dara
citu. Tāpat vērojama vāja koordinācija
starp ministrijām. «Tipisks piemērs ir
algas pirmsskolas iestāžu pedagogiem.
Ministrijai uzdod samazināt izdevumus.
Tā izdomā, ka varētu nemaksāt algas
bērnudārzu audzinātājām. Tas nekas,
ka trīs gadus tas darīts un likums paredz pienākumu maksāt,» pašvaldību
sāpi pauž padomnieks.

Mierinājums un atbalsts

Valsts prezidenta Valda Zatlera
viedokli par stāvokli ekonomikā, ka
budžets ir 2005. gada līmenī, kad neviens nerunāja par krīzi, sabrukumu,
bezcerību un depresiju, pašvaldību
pārstāvji vērtēja kā nomierinošu, nevis
ekonomiski izsvērtu. Jo atšķirības ir
būtiskas. Iedzīvotājiem tagad ir mazāk
naudas un daudz vairāk kredītu, ar
katru nedēļu samazinās strādājošo
skaits un temps, kā pašvaldību kasē
ienāk galvenais resurss – iedzīvotāju

ienākuma nodoklis.
«Trakākais, ka krīzi pa īstam neapzinās ne prezidents, ne ministrijas,
ne ierēdņi. Domā, ka tāpat viss noregulēsies. Pašvaldības situāciju jūt
nopietnāk. Nav pareizi nemitīgi aicināt
knapināties, vajag sākt tērēt! Pat Hitlers krīzes laikā būvēja ceļus. Ir kaut
kas jādara – vai nu jāremontē ceļi, vai
jāveic energoefektivitātes pasākumi,
lai noplakušo ekonomiskās aktivitātes
balonu atkal uzpūstu. Vai tas izdosies,
nav zināms. Katrā ziņā pašvaldības ir
ļoti neapmierinātas ar esošo situāciju,»
papildina LPS padomnieks transporta
jautājumos A.Salmiņš.
Savukārt reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns
aicināja LPS emocionālās rezolūcijas
pārvērst konkrētos priekšlikumos. Bet
citādi pauda izpratni par prasībām
tik lielu atbildības nastu šajā situācijā
nenovelt uz pašvaldībām, uzsvērdams,
ka krīzes apstākļos «nevar primitīvi
griezt, bet ir radoši jāpārveido». Ministrs uzsvēra, ka jāmaina publiskās
pārvaldes filosofija un valdībai jānonāk
pie uzticības pašvaldībām. Tāpat viņš
atzina, ka aizliegums pašvaldībām
aizņemties līdzekļus apdraud aizsākto
projektu realizāciju, un apliecināja gatavību darīt visu iespējamo, lai pašvaldību
infrastruktūras attīstības veicināšanai
varētu izmantot ES naudu.
Pašvaldību pārstāvji viņa runu pielīdzināja kongresa rezolūcijām, bet priekšlikumus vērtēja kā atbalstāmus. Vienīgā
problēma – vai valdība spēs sastrādāties
un partijas savā starpā nesāks karot, kā
rezultātā atkal nekas nenotiks.

Situācija nav viennozīmīga

LPS kongress notika ar devīzi «Krīzi
pārvarēsim, ja strādāsim kopā!». Tā
gaisotne un pašvaldību līdzšinējā rīcība liecināja, ka izpratne par situāciju

dažādās vietās ir atšķirīga. Netrūkst
pašvaldību, kur atalgojums vēl nav samazināts vispār, tiek domāts tikai par
to, kā pašiem, nesamazinot ienākumus,
izdzīvot līdz vēlēšanām, bet pēc tam
– kaut vai ūdens plūdi. Vienlaikus ir
pašvaldības, kas atalgojumu saviem darbiniekiem apcirpušas pat no iepriekšējā
gada minimālās algas līmeņa.
M.Pūķis neņemas komentēt visus
gadījumus. Vien norāda, ka vidējais
atalgojuma samazinājums pašvaldībās
ir ievērojami lielāks nekā valsts sektorā, un pieļauj, ka pirmajā kārtā vietējā
vara ievērojusi abus premjera Godmaņa
papildu nosacījumus – nav aiztikusi
pedagogus un tos, kam atalgojums ir
zemāks par 360 latiem. Tādējādi uz
daudzām lauku pašvaldībām algas samazinājums neattiecās.
Uz jautājumu, kāpēc arī pašvaldību
vidū vērojama vienaldzība pret notiekošo un reizēm nekompetenta rīcība,
M.Pūķis teic, ka par to vajadzēja domāt tiem, kas bīdīja novadu reformu.
«Dažādos laikos pieņemti divi politiski
bezatbildīgi lēmumi, katrs no tiem negatīvi ietekmē konkrētas lietas. Pirmā
muļķība bija lēmums likvidēt rajonu
padomes. Tas nevairoja šo struktūru
efektivitāti. Otrs – likvidēt pagastus
un pilsētas. Ekonomisku pierādījumu,
ka novads būs labāks, nav. Protams,
tas var strādāt, pakāpeniski meklējot
efektīvākus veidus. Bet pārejas posms
vienmēr ir sāpīgs.
Arī somiem ir kurss uz pašvaldību apvienošanu. Tam dots 30 gadu termiņš.
Viņi nekur nesteidzas, ļauj apvienoties
brīvprātīgi, aplēsuši, ka pozitīvu rezultātu var gaidīt 3 – 5 gadus pēc apvienošanās. Pašvaldības saņem nozīmīgu
valsts dotāciju. Tā notiek attīstītas ekonomikas valstī. Ko mēs varam gribēt?
Kad struktūras jauc ārā un dezorganizē
darbu, nekur sevišķi labi neiet.»

Pieļauj protestus

Kongresā pieņēma četras rezolūcijas: «Par
tiesiskumu ekonomiskās krīzes apstākļos»,
«Par valsts minimālajām garantijām pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai ekonomiskās krīzes apstākļos», «Par pašvaldību
lomu ekonomiskās krīzes apstākļos» un
«Par rīcību, ja valdība neievēros pašvaldību
prasības ekonomiskās krīzes apstākļos».
Rezolūcijās LPS aicina Saeimu un valdību
pieņemt likumprojektu «Par pašvaldības
regulējošo tiesību normu statusu ekonomiskās krīzes apstākļos» vai citu likumu, kas
krīzes periodā atzīst pašvaldības regulējošās
tiesību normas par ieteicamām, nevis obligātām, kā arī atļauj pašvaldībām ar budžeta
grozījumiem vai saistošajiem noteikumiem
noteikt, kādas atkāpes ir spēkā pašvaldības
teritorijā.
LPS aicina atteikties no Saeimas deputātu
parakstītajā Memorandā par neatliekamajiem pasākumiem valsts maksātspējas
nodrošināšanā paustās ieceres samazināt
mērķdotācijas pašvaldību investīcijām un
Valsts autoceļu fonda izdevumus.
Rezolūcijā par pašvaldību lomu uzsvērts, ka
«līdzekļu taupīšana un darba algu samazināšana, ja to nepapildina ekonomikas atveseļošanas pasākumi, ir destabilizējoša un strauji
novedīs valsti līdz kraham». Valdībai sarunās
ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju jāpierāda, ka pašvaldībām jāļauj veikt
decentralizētus publiskos iepirkumus līdz
200 miljonu latu apjomā gadā. Tas veicinās
situācijas stabilizāciju un pakāpenisku izeju
no krīzes. LPS arī aicina nodrošināt pašvaldībām ienākumus līmenī no IIN 2008. gada
decembrī pieņemtās budžeta prognozes,
palielinot atskaitījuma likmi no IIN pašvaldību budžetā ne mazāk kā 93 procentus, bet
nodokļa neizpildes gadījumā kompensēt
iztrūkumu no valsts budžeta.
LPS valdei uzdots turpināt sarunas ar valdību
par prasību izpildi, bet LPS dome pilnvarota
sekot situācijai valstī. Gadījumā, ja valdība
neieklausīsies pašvaldību prasībās, tās patur
tiesības savā teritorijā izsludināt ārkārtas
situāciju, streikot, aicināt rīkot ārkārtas
Saeimas vēlēšanas vai veikt citus protesta
pasākumus.

Pašvaldību viedokļi
Andris Rāviņš,
Jelgavas domes
priekšsēdētājs:
«Ļoti svarīgi ir
apgūt ES struktūrfondu naudu, kā arī risināt
energoefektivitātes jautājumus. Ir
jāpārskata līdzšinējās ES programmas, līdzekļus novirzot mērķiem,
kas pašreizējā situācijā ir svarīgi un no
kā visiem būtu labums – bērnudārziem,
infrastruktūrai, minētajai energoefektivitātei. Pēdējā programmā pašvaldības
nevar iesniegt projektus, bet var kalpot
kā iniciatīvas veicinātāji.
Smagākā diskusija, gandrīz līdz kašķim
aizgāja, kongresā izvērtās par naudas
plūsmas sekošanu līdzi skolēnam. Lielo
pilsētu asociācija pat piedraudēja, ka
pielietos savas veto tiesības. Pilsētu skolās izmaksas ir mazākas nekā nelielajās

mazo pašvaldību skolās. Jelgavā vienam
skolēnam tie ir 22 lati mēnesī. Savukārt
Svētes pamatskolā, piemēram, veseli 70
lati! Tas nav pieņemami.»
Irēna Škutāne,
Jelgavas domes
priekšsēdētāja
vietniece:
«Mūsu vēlme ir
finansējuma sadaļā panākt ne
vien pilnīgu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieskaitīšanu pašvaldību
budžetā, bet arī to, lai valdība garantētu
kompensācijas nodokļa neizpildes gadījumā. Tas ir vēl būtiskāk. Tāpat svarīgi, lai
pašvaldībām atļauj ņemt kredītus valsts
investīciju programmas projektu realizācijai. Jelgavā valsts nauda projektiem
apgūta 60 procentu apmērā. Aizliegums
ņemt kredītus nozīmē, ka nevarēsim

pabeigt iesāktos objektus. Pašvaldību
ministra runā priecē, ka iespējams veidot
īpašu programmu, kur pašvaldības minētajiem mērķiem varētu saņemt līdzekļus.
Ja Starptautiskais Valūtas fonds turpinās
iebilst pret kredītiem, programmu iedarbinās. Galu galā valsts investīcijām atvēlējusi 27 miljonus latu. Ja objekti netiek
pabeigti, Valsts kontrole to var traktēt kā
līdzekļu izšķērdēšanu.»
Inesis Boķis, Valmieras domes
priekšsēdētājs:
«Šis ir pašvaldību
atvadu kongress.
Pēc vēlēšanām
būs vajadzīgi citi
mērogi un domāšana. Negribu
teikt, ka visas pašvaldību grupas it
visā ir vienotas. Lielās pilsētas, tāpat kā
pārējās pašvaldības, pašreizējā situācija

satrauc, un kongresa rezolūcijās nekas
no zila gaisa nav paņemts. Galvenais,
lai dokumentos pēkšņi neparādās kādi
brīnumi, piemēram, par tām pašām izlīdzināšanās naudām. Cik gadus blakus
pagasti, kuru teritorijās dzīvojošie bērni
apmeklējuši pilsētu skolas, dzīvojuši uz
pilsētu rēķina?!
Valmierā galvenais, lai noturas visi lielākie uzņēmumi. Mazais bizness vairāk
vai mazāk izdzīvos. Galvenais, lai sākas
ES struktūrfondu naudas apgūšana. 800
miljoni ir summa, uz kā atsperties.»
Uldis Sesks,
Liepājas domes
priekšsēdētājs:
«Šis pašvaldībām
ir sarežģīts, būtisku pārmaiņu gads
– no 536 paliks
130. Svarīgi, lai
jaunās pašvaldības izveidojas

lemtspējīgas un spēj strādāt tā, lai
teritorijas attīstītu. Daļa no pašreizējām labākajā gadījumā ir spējīgas sevi
uzturēt, nevis attīstīties.
Lielajām pilsētām ir līdzīgas problēmas
un mērķi, lai gan ir arī savas atšķirības.
Svarīgi problēmas risināt kopīgi, jo no
valsts institūciju puses diezgan bieži
jāsaskaras ar neizsvērtām un absurdām
lietām.
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
uzlabošana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas pašvaldībām sadarbībā
ar valsts atbalsta un ES struktūrfondu
finansējumu būtu jārisina, lai iedzīvotājiem samazinātu maksājumus par apkuri.
Pašlaik piešķirto līdzekļu ir par maz.
Redzu, ka Liepājā cilvēki ir iekustināti
– katrā dzīvojamā masīvā ir siltinātas
mājas, ko citiem redzēt. Galvenais rezultāts ir siltumenerģijas ietaupījums
30 – 40 procentu apmērā atkarībā no
tā, kādā veidā – kompleksi vai soli pa
solim – veikti uzlabojumi.»
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Nekas no debesīm nekrīt,
pašām vien jāiet un jādara
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas sieviešu invalīdu
organizācijas
«Zvaigzne»
biedres vairs
neaprobežojas
tikai ar sīkiem
projektiem
pilsētas mērogā, bet startē
arī Latvijas un
pat ārvalstu
konkursos, lai
saņemtu finansējumu. «Protams, sanāk arī
vilšanās, bet
tāpēc jau nav
jāstreso – vienkārši jāmeklē
citas iespējas,»
tā vadītāja
Dzintra Saulkalne (no labās).
Foto: Ivars
Veiliņs

Te ir pulcējušās darbīgas, atsaucīgas un zinātgribošas
sievietes, lai iegūtu jaunas
iemaņas un celtu pašvērtību
– tā varētu raksturot sabiedrisko organizāciju, ko «Jelgavas Vēstnesis» izzina šoreiz
– Jelgavas sieviešu invalīdu
organizāciju «Zvaigzne», kas
apvieno pussimts sieviešu ar
invaliditāti un šogad jau nosvinējusi 10. dzimšanas dienu.
«Mēs apvienojam sievietes invalīdes,
kurām ir dažādas veselības problēmas.
Akcentu likām tieši uz izglītību, labdarību
un kultūru. Patiesībā varētu pat teikt, ka
darām visu, kas dzīvei piederas, un tur arī
savas dalībnieces cenšamies iesaistīt. Jā,
mēs esam tās, kas zvana šīm sievietēm
un velk laukā no mājas, īpaši tas aktuāli
ziemā, kad laiks auksts, tumšs un neviens
negrib doties laukā. Bet tādos brīžos un
patiesībā jau vienmēr mēs lielu atbalstu
saņemam no Sociālo lietu pārvaldes, kas
nodrošina specializēto transportu, un
nereti tieši tas ir glābiņš, lai mēs kaut kur
nokļūtu, izkustētos. Arī šodien, ja nebūtu
šī busiņa, es uz tikšanos pa sniegu pati
nevarētu atbraukt,» teic organizācijas
priekšsēdētāja Dzintra Saulkalne.

Viss sācies ar dažiem datoriem

Pirms desmit gadiem viss sācies ar
Eiropas projektu, kā rezultātā iegūta
datortehnika, lai arī sievietes ar invaliditāti varētu mācīties ar tiem strādāt un
iet līdzi laikam. Pamazām organizācijas
darbības loks paplašinājies, taču doma
par mācīšanos strādāt ar datoriem palikusi nemainīga, tas arī tagad ir viens
no galvenajiem organizācijas virzieniem
– apmācīt biedrus, lai arī viņi varētu
darboties ar jaunākajām tehnoloģijām.
Pērn ar projekta un SIA «NDD» atbalstu
iegādāta jauna datortehnika. Pavisam
nesen organizācija saņēmusi ziņu no
starptautiskās kompānijas «Microsoft»,
kas apstiprinājusi projektu un dāvinājusi
datoru programmatūru par vairāk nekā
1000 latiem. Tas nozīmē, ka par šo naudu
organizācija ar licencētām programmām Ināra Gaile, biedre,
varēs aprīkot piecus «Zvaigznes» himdatorus. «Jau tagad nas vārdu autore:
esam nolēmušas iet «Kāpēc? Te es sasoli tālāk un rakstīt skatīju, ka visas
jaunu projektu, lai e s a m v i e n ā d a s .
savām biedrēm iegā- Tādā kolektīvā tu
vari paskatīties, ka
dātos klēpjdatorus,»
tev pašai nemaz nav
stāsta Dz.Saulkalne. tik slikti, var būt vēl

visas viņas ir arī gana aktīvas. Jā, savu
reizi kāda netiek laika apstākļu, slimības
vai vēl kāda cita iemesla dēļ, taču kontakts tiek uzturēts ar visām, turklāt nepārtraukti. Taujātas par to, vai piesakās
arī jaunas dalībnieces, valdes locekle un
grāmatvedes palīdze Dina Kairiša atzīst,
ka, jā, un labākais ir tas, ka jaunās organizāciju atrod pašas. «Ik pa laikam atnāk
kāda jauna sieviete, ko uzņemam. Šķiet,
arī viņu galvenā vēlēšanās ir biežāk iziet
sabiedrībā, kontaktēties ar cilvēkiem,»
piebilst D.Kairiša.

Vidus posms starp pašvaldību
un sievietēm invalīdēm

«Mēs vienmēr esam atvērtas un gatavas sadarboties, piedalīties un draudzēties. Mēs sevi bieži uzskatām par tādu kā
vidus posmu starp pašvaldību un mūsu
biedrēm – pašvaldība sniedz informāciju,
bet mēs esam tie cilvēki, kas to nodod
tālāk – kuram šis vai tas būtu vairāk
vajadzīgs vai noderīgs. Mēs taču savus
cilvēkus pazīstam vislabāk! Piemēram,
man bija tā iespēja
pērn pabeigt kursus
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā, kur apguvu
programmēšanu,
decembrī pabeidzu
grāmatvedības kursus. Tagad jāatzīst,
ka daudzi no kaut
grūtāk. Atrodoties te, tu nekrīti izmisu- kā tāda baidījās, bet
Salūdza
mā, un viss, ko mēs darām, dod dzīvei mēs, darbīgākās,
rakstāmmašīna
stimulu. Mēs mācāmies, apmaināmies esam tās pierunātā«Vārdu sakot, man ar informāciju, kopā izsmejamies. Tā teikt jas, iedrošinātājas,
salūza rakstāmmašī- – piedalos visur, kur iespējams, tādējādi lai tomēr arī citi iet
na, nopirku datoru, savu dzīvi padaru daudz krāsaināku un un izmanto iespēju,»
bet nemācēju ar to interesantāku. Es darbojos arī Jelgavas stāsta D.Kairiša. «Par
rīkoties, bija jādomā, Latviešu biedrības klubā «Pieskāriens» iespēju izglītoties neko un kā darīt. Kopā un rakstu dzeju, arī «Zvaigznes» himnas apšaubāmi esam pavārdi ir manis rakstīti.»
teicīgas pašvaldībai,
ar puisi Ruslanu Flakas kopā ar Pieaugumenko vācām informāciju, kā var uztaisīt projektu, iegūt šo izglītības centru rīko dažādus kursus,
datorus un arī citām sievietēm invalīdēm seminārus,» piebilst Dz.Saulkalne.
iemācīt strādāt ar tiem. Jo tad, ja tu sēdi
pie datora, neviens jau neredz – esi slims Satiekas mēneša
vai ne, toties brīvi vari komunicēt, neska- pirmajā sestdienā
Neviena organizācija nevar dzīvot bez
toties uz to, vai tev ir iespēja iziet sabiedrībā vai nav. Bieži vien tādiem cilvēkiem kā tradīcijām, arī «Zvaigznei» un tās biedrēm
mēs tas ir vienīgais komunikācijas veids. ir savas desmit gadu krātās tradīcijas.
Tad sekoja projekti par apmācībām, dato- Katru dienu viņas vienkopus birojā neriem. Patiesībā mums pie datora daudzām izdosies satikt, taču tas iespējams katra
ir uzlīmīte angļu valodā «Es mīlu manu mēneša pirmajā sestdienā. Tā ir diena,
datoru, jo visi mani draugi dzīvo tajā»,» kad visi tiekas birojā. Tad teju katru reizi
ciemos tiek aicināti viesi, kas kopīgi ar
smaidot noteic Dz.Saulkalne.
kundzēm padzied, dara vēl kādu radošu
darbu vai arī vienkārši patērzē. D.Kairiša
Galvenā vēlēšanās –
piebilst, ka lielu stimulu visām dod arī
iziet sabiedrībā
Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijā ikmēneša ekskursijas vai kāds brauciens
«Zvaigzne» darbojas aptuveni 50 sieviešu uz teātri, koncertu, arī Rīgā. «Pērn ļoti
vecumā no 20 līdz pat vairāk nekā 80 pastrādājām un tikām uz «Miserable»,
gadiem. Organizācijas vadītāja atzīst, ka lielo Ziemassvētku labdarības koncertu

Ķīpsalas hallē, «Čikāgas piecīšu» koncertu,» stāsta Dz.Saulkalne. Bet vasara
nav pagājusi, ja vismaz reizi viņas nav
sajutušas jūras vēju un pabradājušas pa
jūrmalas smiltīm.

«Zvaigznē» – Latvijas sieviete

Jā, jā, kādam varētu šķist, ka augšgalā pēc brīvprātības principa darbojas
jaunākās, kas visu kūrē, lai organizācijā
«Zvaigzne» apvienotajām sievietēm tas
viss būtu. Taču patiesībā ir pavisam pretēji – aktīvākās ir tieši pavecākās kundzes,
kurām ir vērā ņemama pieredze, piemēram, grāmatvedei ir teju 80 gadi un viņa
savu darbu pārzina no A līdz Z. D.Kairiša
un Dz.Saulkalne teic: «Šķiet, viņa jau
piedzimusi par grāmatvedi.» Bet projektu
rakstītāja un bīdītāja ir priekšsēdētāja
kopā ar valdes locekli D.Kairišu.
Uzteicami, ka organizācijas biedres
nestāv uz vietas un negaida, ka kāds viņām tāpat vien rokās kaut ko ieliks. Pērn
savu biedri viņas pieteikušas konkursam
«Latvijas sieviete», un Santa Paulušenko
šo balvu arī ieguvusi. Kolēģes neslēpj,
ka Santa tik tiešām ir izcila sieviete un
šī nav vienīgā godalga viņas pūrā. Arī
Dz.Saulkalne pirms diviem gadiem ieguvusi pilsētas Pateicības rakstu par aktīvo
darbu pilsētas un biedru labā.

«Cilvēks jāpārvērš
par savu draugu»

«No debesīm nekas nekrīt, vienalga,
kas tur otrā galā telefonam, vienmēr
šis cilvēks ir jāpārvērš par savu draugu.
Un tieši šī iemesla dēļ, ka mums ir tik
daudz lieldraugu ne tikai mūsu pilsētā,
bet arī Rīgā, esam tik daudz paveikušas
un redzējušas. Protams, viens no mūsu
galvenajiem lieldraugiem ir Jelgavas
pašvaldība, kas sagādājusi ne mazums
iespēju «Zvaigznei». Tāpat, piemēram,
uz «Čikāgas piecīšiem» biļetes izkārtojām
caur Rīgas domes kultūras departamentu, caur pasākuma organizatoriem BT1
izdevies tikt iekšā Ķīpsalas koncertos,
protams, daudz mums palīdzējuši arī dažādi uzņēmumi, nesen kāda ziepju fabrika
mums sagādāja veselu kasti smaržīgām
dāvanām, kuras pašas ikdienā nevaram
atļauties. Kur nu – mazais gabaliņš maksā
ap divi lati!» teic Dz.Saulkalne. Viņa arī
piebilst, ka par savu lieldraugu pārvērtušas arī lielveikalu, kas vairākas reizes
gadā ļauj iepirkties bez maksas.

Jāseko līdzi visām izmaiņām

«Zvaigznes» sievietes gan atzīst, ka arī
bez pašu veikuma un darba nekas nenotiek, jo jau no organizācijas dibināšanas
sākuma tiek rakstīti projekti, lai iegūtu
finansējumu. «Lielākā rakstītāja mums
ir Dzintra, kas nekad uz vietas nestāv
– kad viens projekts pabeigts, viņa jau

Silvija Andersone,
organizācijas grāmatvede:
«Jā, pirms tam visu
laiku tikai pa māju,
jo biju jau pensijā.
Vasarā rušinājos
savā dārziņā, kaut
ko pie mājas darīju, neko vairāk.
Taču «Zvaigzne» pirms desmit gadiem
man deva iespēju būt noderīgai – visu
mūžu esmu bijusi grāmatvede, tagad
to arī turpinu. Sanāk, ka šobrīd strādāju
arī citu labā un palīdzu pārējām uzturēt
optimismu, rīkoties. Tagad ir arī papildu
pienākumi, lielāka atbildība, sabiedriskie
pasākumi. Jūtos noderīga, līdz ar to arī
katra diena nes jaunus piedzīvojumus.
Ikdiena kļuvusi daudz krāsaināka.»

ārstniecību, kur labāk, kur kāda atlaide.
Galvenais, lai notiktu informācijas aprite,
jo, ja sēdēsi mājās viens, tā arī neko neuzzināsi,» piebilst Dz.Saulkalne. «Galvenais
jau, ka cita citu pavelkam laukā no rutīnas un depresijas. Kaut vai tikai piezvanot
un pajautājot: kas tev šodien mugurā; vai
ir kaut kas sarkans, lai priecīgāks prāts?»
smaidot teic Dz.Saulkalne.

Jau šobrīd padomā jauni darbi

«Mēs jūtamies svarīgas ne tikai Jelgavai, kur saņemam lielu atbalstu, bet
darbojamies arī valsts līmenī un jūtam,
ka atbalsts ir, tikai vajag rakt, darīt un
meklēt. Esam sasaistījušās arī ar vairākām Jelgavas organizācijām, piemēram,
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroju,
domā par nākamo, lai varam kaut ko pa- jo uzskatām, ka arī mūsu cilvēki jāintegsākt,» stāsta D.Kairiša. Dz.Saulkalne gan rē,» tā D.Kairiša. Runājot par nākotnes
atzīst, ka sākumā, protams, gājis grūti, plāniem un darbiem, Dz.Saulkalne
taču tagad jau tās vadlīnijas apmēram min, ka vēl gana daudz gribas padarīt
rehabilitācijas jomā
zināmas, atliek vien Ināra Krastiņa, orun veselības uzlaborakstīt. «Skaidrs ganizācijas biedre:
šanā. Tieši tāpēc ir
gan, ka nepārtrauk- «Te mēs esam kā
vēlme attīstīt ideju,
ti jāseko līdzi visām viena liela ģimene,
lai katrai no orgaizmaiņām. Tā teikt, un es bez «Zvaignizācijas biedrēm
visu laiku jāmācās. znes» vairs nevarēbūtu veselības apArī tiem pašiem Jel- tu dzīvot. Ja nebūtu
drošināšanas poligavas pašvaldības biedrībā, diezin vai
se, kas ļautu visām
projektiem viss mai- teiktu, ka mana iksaņemt medicīnas
nās. Bet vienmēr jau diena ir aizpildīta.
Esot šeit, ir daudz jautrāka dzīvošana pakalpojumus par
var pajautāt, ja kaut
nekā mājās sēžot. Te ir draugi ar līdzīgām
kas nav skaidrs,» tā problēmām, ar viņiem tu tiecies ne tikai saprātīgām cenām.
Dz.Saulkalne. Jāpie- birojā, bet arī uz ielas. Tas tiešām ir tāds Tagad tādas ir tikai
bilst, ka nu «Zvaig- liels atbalsts, un no visa tā var gūt lielu dažām. «Bet to visu
znes» biedres vairs dzīvesprieku. Mēs ar Dzintru kopā darbo- nevarēsim panākt,
neaprobežojas tikai jamies jau no astoņdesmitajiem gadiem. ja mūs nepazīs, tāar sīkiem projekti- «Zvaigzne» mūsu sadarbībai bija loģisks pēc vienmēr saku:
«Lai mūs atpazītu,
ņiem pilsētas mē- turpinājums.»
ir jāpieklauvē pie
rogā, bet startē arī
Latvijas un pat ārvalstu konkursos, lai durvīm, jāiepazīstina ar sevi!»,» tā
saņemtu finansējumu. «Protams, sanāk vadītāja.
arī vilšanās, bet tāpēc jau nav jāstreso
– vienkārši jāmeklē citas iespējas,» tā Gandarījums brīžos, kad pamana
«Lielākais stimuls visu darīt ir tad,
vadītāja.
kad pašai gribas kaut ko uzzināt, apgūt.
Tad tu domā: ja jau es gribu, tad noteikti
Organizācija –
arī pārējās to vēlas, tāpēc ir jāstrādā, lai
neatņemama sastāvdaļa
Šī organizācija var lepoties arī ar to, visām tiktu dota iespēja. Tā, šķiet, ir tāda
ka ne vienu reizi vien ir liels palīgs stu- misijas apziņa: tev tas ir jādara, lai arī
dentiem, rakstot kursa vai bakalaura citiem būtu. Tā jau ir ne tikai man, bet arī
darbus. Dz.Saulkalne min, ka salīdzinoši Silvijai, Dinai un visām pārējām – ja kaut
uzteicama sadarbība veidojusies ar LLU ko grib, tad jādara,» teic Dz.Saulkalne.
Sievietes atzīst, ka lielākais gandarīstudentiem un pasniedzējiem no Sociālo
zinātņu fakultātes. Vadītāja teic, ka patie- jums vienmēr ir brīžos, ja kāds pamana un
sībā vai katru gadu tiek izstrādāts kāds uzslavē par padarīto. «Kaut vai tas pats
darbs par tēmu, kas saistīta ar «Zvaigzni», vides monitorings par konkrētu vietu pieun organizācijas biedres šādai sadarbībai ejamību cilvēkiem ratiņkrēslā, kur esam
sadarbības partneri – jā, mēs redzam no
vienmēr ir atvērtas.
Sievietes atzīst, ka «Zvaigzne» viņām sava skata punkta, vai tiešām tur varam
ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. «Jo vai nevaram tikt iekšā. Un mēs ticam,
te mēs visas sadraudzējamies, apmainā- ka mūsu padoms var būt noderīgs. Tas ir
mies ar informāciju, uzzinām, kā kuram liels gods piedalīties un būt noderīgiem,»
klājas, ko kāds kaut kur uzzinājis, par tā D.Kairiša.
Šķiet, «Zvaigznes» dalībnieces bija vienas
no pirmajām,
kas pilsētā iesaistījās akcijās,
kuru mērķis
bija pārliecināties par vides
pieejamību
cilvēkiem
ratiņkrēslā.
Viņas atzīst, ka
tādos brīžos
galvenā doma
ir, cik labi būt
noderīgam.
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Galvenie motīvi:
zonējuma maiņa
un sarkanās līnijas
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Jelgavas pilsētas teritoriālais plānojums 2008. – 2020. gadam. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana		

 Anna Afanasjeva

Sabiedriskajai apspriešanai nodotajā
Jelgavas teritoriālā plānojuma pilnveidotajā redakcijā pēc izvērtēšanas
iekļauta lielākā daļa darba gaitā saņemto priekšlikumu.
Ierosinājumi saistīti ar divām būtiskākajām lietām – zemes zonējuma maiņu un ielu sarkanajām
līnijām. Vienlaikus ar teritorijas plānojumu ikviens
pašvaldībā var iepazīties ar pilsētas Applūstošo
teritoriju karti un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.

Vairums priekšlikumu ņemti vērā

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte stāsta, ka teritorijas
plānojuma redakcija ir pilnveidota, ņemot vērā
izstrādes gaitā saņemtos priekšlikumus. Kopumā
pašvaldībā nonākuši 107 fizisku un juridisku personu iesniegumi. No tiem apmierināta lielākā daļa
– 87. Priekšlikumi lielākoties saistīti ar teritorijas
zonējuma maiņu – īpašnieki vēlējās mainīt sev
piederošās zemes atļautās izmantošanas veidu,
piemēram, no rūpnieciskās apbūves zonas uz individuālo māju apbūvi.
Otra lielākā iesniegumu grupa saistīta ar ierosinājumu mainīt ielu sarkanās līnijas. Sarkanā
līnija ir noteikta līnija, kas norobežo ceļa, ielas
vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju)
izbūvei nepieciešamo teritoriju. Platība, kas iekļauta sarkanajā līnijā, zemesgabalam kalpo kā
apgrūtinājums – tur nav iespējama nekāda veida
būvniecība.
Daudzviet darba gaitā konstatēts, ka sarkanā līnija iestiepjas pārāk dziļi zemes platībās. Pārsvarā
teritorijās, kur šīs līnijas pārskatītas, tās ir samazinātas. Ne vienā vien ielā, piemēram, Bebru ceļā,
Platones ielā, Viršu ielā, konstatēts, ka sarkanās
līnijas saglabājušās vēl no 1976. gada teritorijas
plānojuma un šī norobežojošā teritorija uzskatāma
par pārāk platu un neadekvātu faktiskajai situācijai. Tagad tās ir pārstrādātas.
Priekšlikumi vispirms izskatīti darba grupās,
kur strādāja gan Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes, gan Būvvaldes pārstāvji. Vērtēšanā, kā
uzsver G.Osīte, speciālisti ikvienā jautājumā vadījušies no pilsētbūvnieciskā viedokļa. «Ir gadījumi,
kad zemes izmantošanas veids nav mainīts tieši uz
īpašnieka prasīto. Piemēram, iesniegumā norādīts,
ka konkrētajā teritorijā nepieciešama daudzstāvu
dzīvojamā apbūve. Savukārt speciālisti atzina,
ka pēc pilsētbūvniecības struktūras šajā platībā
jāparedz jaukta, dzīvojamo un darījumu teritoriju
apbūve. Būtībā priekšlikumā saņemtā prasība ir
apmierināta – gan pēc izmantošanas veida, gan
stāvu skaita zemes izmantošana ir visnotaļ līdzvērtīga,» teritorijas plānojuma pilnveides darba
gaitu atklāj pilsētplānošanas speciāliste.

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvalFoto: Ivars Veiliņš
des vadītāja Gunita Osīte
ietilpīgs, jo topogrāfiskie mērījumi daudzviet bija
novecojuši. Tāpēc dabā tika pārbaudītas visas upju
palienes pļavas, upju krasti un citas teritorijas.
Šo metodikas variantu speciālisti izvēlējās, jo
pilsētai joprojām trūkst aktuālu topogrāfisko
materiālu, kur būtu redzamas konkrētās zemes
augstuma atzīmes virs jūras līmeņa, pēc kurām
noteikt applūstošās teritorijas un varbūtību plūdu draudiem reizi desmit gados. Apsekojot dabā,
šīs teritorijas varēja identificēt. Daudzviet tika
uzklausīti iedzīvotāji, kas dalījās pieredzē par
apkaimē pieredzētajiem plūdiem un platību, kādu
tie skāruši.
Situācijas pārbaudi dabā pabeidza oktobrī. Pēc
tam applūstošās teritorijas tika iezīmētas kartē.
Tagad Applūstošo teritoriju karte vienlaicīgi ar teritorijas plānojumu nodota sabiedriskajai apspriešanai. «Tagad kartē iekļautas tikai platības, kas
regulāri var būt pakļautas plūdu apdraudējumam,»
raksturo G.Osīte un atgādina par ierobežojumiem,
ko šajās teritorijās paredz Aizsargjoslu likums.
Proti, tajās nedrīkst veikt nedz uzbēršanu, nedz
jelkādu ēku būvniecību, izņemot inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras izbūvi.

Jauni teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi

Paralēli applūstošo platību noteikšanai, kamēr
teritorijas plānojuma izstrādē bija iestājusies
Neatbalstītie priekšlikumi pārsvarā saistīti ar pauze, darba grupa atkārtoti pārskatīja Jelgavas
prasībām nodrošināt individuālo apbūvi platībās, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
kas pakļautas plūdu draudiem. «Jelgavas Vēstne- «Dokuments tapis ļoti rūpīgi, lai ikvienam, kam tas
sis» jau rakstīja, ka teritorijas plānojuma nodošana būs nepieciešams – potenciālajiem būvētājiem, zemes īpašniekiem un attīsatkārtotai apspriešanai
ieilga objektīvu iemeslu Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtie iesniegumi tītājiem –, mūsu pašvaldīdēļ. Tas saistīts ar gro- tiks izvērtēti. Lai teritorijas plānojuma stāšanos spēkā bā pastāvošās prasības par
zījumiem Aizsargjoslu nevajadzīgi nepaildzinātu (pat vismazākā zemesgabala teritorijas izmantošanu un
likumā. Proti, atbilstoši atļautā zonējuma maiņas gadījumā dokuments atkārtoti apbūvi būtu skaidri saproSatversmes tiesas skaid- jānodod sabiedriskajai apspriešanai), izmaiņas tajā veiks, tamas un nepārprotamas.
rojumam par tolaik spēkā ja priekšlikums būs patiešām pamatots. Iesniegumi ar Arī Būvvaldes un attīstīesošā likuma interpretā- formāliem iemesliem tiks reģistrēti, bet detalizēti tos bas un pilsētplānošanas
speciālistu ikdienā tas ir
ciju tika noteikts, ka aiz- izskatīs, strādājot pie dokumenta grozījumiem.
viens no pirmajiem darba
sargjosla jānosaka visas
applūstošās teritorijas platībā un tajā būvniecība instrumentiem,» uzsver G.Osīte.
Speciāliste piebilst, ka jaunajos noteikumos
nav atļauta. Jelgavas gadījumā no 60 teritorijas
kvadrātkilometriem applūstošās platības aizņēma iekļautas būvnormatīva LBN 100 prasības. Šis
26 kvadrātkilometrus jeb nepilnu pusi pilsētas pla- pilsētbūvniecību regulējošais normatīvs pēc
tības. Dabā vairums šo teritoriju nav uzskatāmas neatkarības atjaunošanas valstī nav bijis spēkā.
Taču tajā reglamentētas prasības, kas attiecas,
par regulāri applūstošām.
Kamēr tika izstrādātas izmaiņas Aizsargjoslu piemēram, uz autostāvvietu skaitu, jaunas būves
likumā, Jelgavas teritorijas plānojums tālāk neti- attālumu no dzīvojamām ēkām, arī uz insolācijas
ka virzīts. Pagājušā gada vasarā, kad spēkā stājās prasībām un izmantojumu, kas ir svarīgs pilvirszemes ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanas sētplānošanas kontekstā. Tās tagad integrētas
metodika, kas reglamentēja, kādā veidā nosakā- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,
mas applūstošās teritorijas un upju aizsargjoslas, kuru pilnveidotā redakcija nodota sabiedriskajai
pašvaldība sāka pie tām strādāt. Process bija darb- apspriešanai.

Applūstošās teritorijas pārbaudītas dabā

Uzziņai
Inženiertehniskās apgādes objektu apbūves teritorijas

Līdz 9. aprīlim visi zemes īpašnieki – iedzīvotāji un juridiskās personas – un citi interesenti var iepazīties:
• ar Jelgavas teritorijas plānojuma galīgo redakciju
laika posmam līdz 2020. gadam;
• ar Jelgavas Applūstošo teritoriju karti;
• ar Jelgavas Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem.
To var izdarīt pašvaldības Informācijas aģentūrā
(Lielajā ielā 11) un mājas lapā internetā –
www.jelgava.lv.

8
30. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2.» Vācijas seriāls. 742.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 50.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5035.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Pols Gogēns». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Ielas garumā». Hospitāļu iela.*
12.50 «Parāds mīlestībā». Rīgas kinostudijas drāma. 1984.g.
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 23.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 742.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5036.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 39. un 40.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto.»*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 10.sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 131.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 475.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA spēle.
Dalasas Maveriks – Klīvlendas Cavaliers.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 131.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Atgriezties rītdienā».
ASV daudzsēriju trilleris. 5.sērija.
23.15 «Krējums… saldais».
23.45 «Anekdošu klubs».*
23.50 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
0.35 «24 stundas». Seriāls. 23.sērija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 41.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 142.sērija.
10.00 «1000 jūdzes pēc mīlestības».
Vācijas melodrāma. 2001.g. 1.sērija.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 20.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 33.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 95.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
22.05 «Bezvēsts pazudušie 2» (ar subt.).
ASV seriāls. 1.sērija.
23.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «LNT ziņu Top 10».*
0.55 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
1.50 «Cita paaudze». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Boriss un Nataša». ASV piedzīvojumu komēdija.

tv programma
4.15 «Vilku suns.Jaunība ». Krievijas seriāls. 1.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 33.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 33.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 60.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Māmiņu klubs».
10.15 «Glābējkomanda Cepums».
10.45 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.). 41.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 61.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
29.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 74.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 277. un 278.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 10.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 13.sērija.
21.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 13.sērija.
22.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 13.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.30 «Kobra». Seriāls. 61.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 33.sērija.

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

31. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 743.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 51.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5036.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Pols Siņaks». Dokumentāla filma.
11.35 «Skats no malas».*
12.05 «Viss notiek».*
12.35 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
12.50 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 24.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 743.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5037.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 41. un 42.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.

22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras.»*
0.10 «Garīgā dimensija.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 11.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 132.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 476.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā
2008.g. Latvija – Izraēla.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 132.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 1.finālspēle.
21.40 «Sporta studija». Tiešraide.
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Zebra».*
23.10 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
0.30 «24 stundas». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 143.sērija.
10.00 «1000 jūdzes pēc mīlestības». Melodrāma. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 95.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 21.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 34.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 96.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mīla, meli un slavenības».
Vācijas romantiska komēdija. 2001.g.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 19.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls 13.sērija.
0.50 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
1.45 «Divu mēnesstaru saplūšana».
ASV erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 7.sērija.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 34.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 277. un 278.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 61.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 75.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 62.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
30.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 75.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 279. un 280.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 11.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 11.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 19.sērija.
22.50 «Tuksneša vidū». ASV kriminālfilma. 1997.g.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 11.sērija.
1.30 «Kobra». Seriāls. 62.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 34.sērija.

TV5

«Brāļi un māsas». Daudzsēriju mākslas filma. 31. martā plkst.22 LTV1

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

1. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 744.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 52.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5037.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 Discovery piedāvā… «Pārdabiskā pasaule».
Dokumentāla filma. 9.sērija.
11.30 «Zini vai mini!» TV spēle*.
12.10 «Kā mēs tagad dzīvojam». Daudzsēriju mākslas
filma. 6.(noslēguma) sērija.
13.05 «Jauna nedēļa».*
13.50 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 25.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 744.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5038.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 43. un 44.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 12.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 133.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. «Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Imanta – Babīte pietur…»*
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 477.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Luksemburga – Latvija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 133.sērija.
16.50 «SeMS».
17.45 «olimpiade.lv»
18.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Luksemburga. Tiešraide.
20.40 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
21.05 «112 hronika».
21.15 32.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
22.10 «Ātruma cilts».
22.40 «Nākotnes parks».
23.10 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».*
0.05 «Anekdošu klubs».*
0.10 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 43.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 144.sērija.
10.00 «Ezermalas doktorāts». Vācijas mākslas filma.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 96.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi».
Vācijas seriāls. 22.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 35.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 97.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «LNT smieklīgāko video Top 10».
22.00 «Tango un Kešs».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 14.sērija.
0.25 «Supernatural». ASV seriāls. 1.sērija.
1.20 «Venēcijas kaprīze». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Brāļa mīļotā». Austrālijas komēdija. 2004.g.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 279. un 280.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 62.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 63.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
31.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 76.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 281. un 282.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 12.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Krievijas un Ukrainas
detektīvseriāls. 2.sērija.
21.50 «Lielā mīlestība» (ar subt.).
Krievijas romantiska komēdija.
23.55 «Spiegiem jāmirst!» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
0.55 «Kobra». Seriāls. 63.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 35.sērija.

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

2. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 745.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 53.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5038.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Sibīrijas mūmijas noslēpums». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 26.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 745.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5039.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 45. un 46.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 53.sērija.
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas
daudzsēriju melodrāma. 1998.g. 3.sērija.
24.00 «100 g kultūras.»*

LTV7
7.15 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 13.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 134.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.30 32.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.*
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 478.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Luksemburga.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 134.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.).
Seriāls. 32.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas sieviešu basketbola līgas spēle. 1.finālspēle.
Savā starpā tiksies TTT/Rīga un Cēsis.
21.40 «Ar makšķeri».

tv programma
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22.10 «7.kategorija. Pasaules gals».
ASV un Vācijas katastrofu filma. 1.sērija.
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 44.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 145.sērija.
10.00 «Mīlestības spēles». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 97.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 23.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 36.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 98.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.05 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.sērija.
23.05 «Mitiščinskas maniaks» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 228. un 229.sērija.
2.10 «Zazela». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Uz pilnu klapi». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 36.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 281. un 282.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 63.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 1.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
32.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 77.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 283. un 284.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 13.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 3.sērija.
21.50 «Atentāts pret pāvestu». Vācijas trilleris. 2008.g.
23.55 «Lasvegasa». ASV seriāls. 21.sērija.
0.50 «Kobra». Seriāls. 1.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 36.sērija.

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

3. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 746.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 54.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5039.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Alfadi un tuksneša krāsas». Dokumentāla filma.

13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 27.sērija.
15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 746.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5040.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 47. un 48.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Vīrs ir ar viņu». Vācijas melodrāma.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vīrs ir ar viņu». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 14.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 135.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.45 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 13.sērija Pentagons.
2001.gada 11.septembris.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 479.sērija.
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. 2007.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 135.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Anekdošu klubs».*
18.20 «112 hronika».
18.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. Tiešraide.
21.20 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
21.45 «Zveja» (ar subt.).
22.15 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 7.sērija. 23.00
«Zilais tīģeris». ASV un Japānas trilleris. 1994.g.
0.35 «112 hronika».*
0.45 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 45.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 146.sērija.
10.00 «Piedzīvojums ar lāci».
ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 98.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 24.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 37.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Krāpnieki». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
23.15 «Alkoholiķis». ASV traģikomēdija. 2005.g.
1.00 «Karstais kubs Kalifornija». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Oss 117. Kaira – spiegu perēklis».
Francijas piedzīvojumu komēdija.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 37.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 283. un 284.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 64.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 2.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
33.sērija; «Avatārs: Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 22.sērija.
14.50 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 1.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 78.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 285. un 286.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simulants». ASV komēdija. 2005.g.
22.15 «Atļauts smieties» (ar subt.).
0.10 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.40 «Savienotas uz mūžu». Dokumentāla filma.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).

8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Taisnības tabletes» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
15.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Māris Liepa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs». Humoristisks seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

4. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 37.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Vīrs ir ar viņu». Vācijas melodrāma.
12.35 «Tibo dzimta». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
14.05 «Cālis 2008». Fināls.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 40. un 41.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Sibīrijas mūmijas noslēpums».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Vaļņu iela. 1.stāsts.
19.00 «Par mīlestību pašreiz nerunāsim».
Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Latvijas Radio 2 Dziesmu salidojums».
23.50 Nakts ziņas.
23.55 «Anglis, kurš uzkāpa pakalnā un nokāpa no kalna».
Lielbritānijas romantiska komēdija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
Speciālizlaidums «Auzu motors» par zirgiem
un jātnieku sportu.
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Ķīna: baiļu faktors». Dokumentāla filma.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 2.finālspēle,
16.00 «Akvanauti». Seriāls. 5.sērija.
16.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. Tiešraide.
19.20 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».
20.15 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.45 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 8.sērija.
21.30 «1000 jūdzes Indijā».
22.00 «13. kareivis». ASV piedzīvojumu filma.
23.40 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 5.sērija.
0.25 «Bikini meitenes». 3.sērija.
0.55 «Emanuela». Laiks sapņiem.

LNT
6.00 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Skubijs Dū un Meksikas briesmonis».
ASV animācijas filma.
11.00 «Dzīvnieku instinkti». Dokumetāls seriāls. 1.sērija.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Astronauts – fermeris». ASV piedzīvojumu drāma.
15.05 «Latvijas zelta talanti 2009». Šovs*.
18.00 «Komisārs Reksis».
Vācijas un Austrijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuālā spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 1.sērija.
22.10 «Džordžijas likums». ASV traģikomēdija. 2007.g.
0.15 «Akmens brālība».
Itālijas, Francijas un Vācijas trilleris.
2.15 «Klikt». Erotiska mākslas filma;
SMS ar iepazīšanos.
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3.50 «Krāpnieki». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 285. un 286.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 65.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 28.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 15.sērija.
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.25 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
11.00 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 10. un 11.sērija.
12.05 «Merlins – varenais burvis».
Lielbritānijas fantastikas seriāls. 5.sērija.
13.05 «Dziesmu duelis». Muzikāls šovs.
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 15.sērija.
14.20 «Atļauts smieties» (ar subt.).
16.10 «Simulants». ASV komēdija.
18.05 «Baltā tuksneša saule» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1969.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Skatuves zvaigzne».
ASV un Vācijas ģimenes komēdija.
22.10 «Skats no augšas». ASV romantiska komēdija.
0.05 «Septītās debesis». ASV komēdija. 2006.g.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
14.20 «Triecienlīga» (ar subt.). Humora raidījums.*
15.25 «Berija» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
1.sērija.
16.15 «Izsole» (krievu val.).
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Māris Liepa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Dāvida šovs»;* «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
«SMS ar iepazīšanos».

5.aprīlis, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža». Animācijas seriāls.
43. un 44.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ģimenes svētki».
Francijas daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Pūpolsvētdienas dievkalpojums.
Tiešraide no Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 42. un 43.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Alfadi un tuksneša krāsas». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.12 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Anna Kareņina». ASV drāma. 1935.g.
23.15 Nakts ziņas.
23.20 «Ziemeļu puse».*
23.50 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*

13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 Beck koncerts Londonā.*
14.00 Latvijas studentu basketbola līgas finālspēle.
16.00 Latvijas sieviešu basketbola līgas spēle.
2.finālspēle. TTT/Rīga pret Cēsīm
18.05 «Un viņa bija...» ASV komēdija.
19.40 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 8.sērija.
21.05 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 8.sērija.
21.55 «TV motors».*
22.30 NBA spēle. Fīniksas Suns – Dalasas Maveriks.
Tiešraide no Dalasas.
1.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.55 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 4.sērija.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Māsas Olsenas. Caurlaide uz Parīzi».
ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija.
12.30 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
13.30 «Pūķa gredzens». Lielbritānijas pasaka.
15.25 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 1.sērija.*
16.25 «Stulbs un vēl stulbāks 2. Kad Harijs satika Loidu».
ASV komēdija. 2003.g.
18.15 «Komisārs Reksis». Vācijas un Austrijas seriāls.
16.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 LNT ziņas; Laika ziņas.
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2009». Šovs.
23.50 «Baltais troksnis». ASV, Kanādas un Lielbritānijas
šausmu filma. 2005.g.
1.45 «Holivudas SPA». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Pūķa gredzens». Lielbritānijas pasaka. 2004.g.
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 66. un 67.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 29.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 12. un 13.sērija.
11.50 F-1 Malaizijas Grand Prix izcīņa. Tiešraide.
14.05 «Tuksneša baltā saule» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma.
15.30 «Pasaules neticamākie video 3». 19.sērija.
16.50 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 5.sērija.
17.50 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.
18.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 2.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.35 «Diena pēc rītdienas».
ASV un Vācijas katastrofu filma.
22.50 «Krustnesis». Spānijas trilleris. 2004.g.
0.45 «Atriebes eņģelis». Mākslas filma.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

«17 pavasara mirkļi», 5. aprīlī plkst.14.15 TV5
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atbildam

Ietvi salabot
nepiemirsa
2007. gadā šajā posmā tika izbūvēts jauns ielas apgaismojums
un demontēta vecā «Latvenergo»
līnija koka balstos,» atbildot uz
iedzīvotāja jautājumu, paskaidro
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Ielu uzturēšanas
– realizācijas nodaļas vadītājs
Imants Auders.
Gājēju ielas atjaunošana šajā
ielas posmā bija paredzēta 2009.
gadā no Autoceļu fonda līdzekļiem. «Šie darbi nav veikti finanšu līdzekļu samazinājuma
«Ietve Ausekļa ielas posmā no par 50 procentiem dēļ,» norāda
Dobeles ielas līdz Pulkveža Brieža I.Auders.
ielai netika atjaunota tādēļ, ka
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Kad tiks izbūvēta gājēju ietve
Jelgavā, Ausekļa ielas posmā
no Dobeles ielas līdz Pulkveža
Brieža ielai,» «Jelgavas Vēstnesim» jautā Andris Bērziņš. Viņš
atgādina, ka, veicot ūdensvada
un kanalizācijas rekonstrukciju,
ietves tika izpostītas, bet vēlāk tā
atjaunota tikai ielas vienā pusē.
«Pirms rekonstrukcijas tika
solīts, ka ielu savedīs kārtībā,
bet otrā ielas pusē ietvi atjaunot
piemirsa?!» tā lasītājs.

SIA «Mītavas Elektra»

privātā pirmsskolas izglītības iestāde

«VARAVĪKSNE»
ar 1. aprīli uzsāk

bērnu uzņemšanu no 1 gada vecuma
ar latviešu un krievu valodas apmācību.

Adrese: Vaļņu iela 6. Tālrunis: 63021000, 27221402
Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība»
pārdod izsolē
kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un
atrašanās vieta: automašīna «Opel Vectra», 1995. gada izlaidums, nosacītā cena – Ls 230, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/
saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2.
stāvā, 6. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz
14.30, pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13.
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Pulkveža O.Kalpaka iela 16a, Jelgava,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63084486 (Kristīne Krūze).
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija
notiek JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a,
2. stāvā, 6. kabinetā, līdz 2009. gada 8. aprīlim plkst.15.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība:
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu Nr.LV6l UNLA 0050 0010 0312 1, saņēmējs
JPPA «Pilsētsaimniecība», a/s «SEB banka», kods UNLALV2X008, ar norādi
«Izsolāmās mantas nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2009. gada 8. aprīlī plkst.15 Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā (3. stāvā, zālē).
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 5 darba dienu laikā
no izsoles dienas.
Uzziņas pa tālruni 63084486.

Satiksmes ielā neregulētas
gājēju pārejas nav paredzētas
«Gribētu jautāt par gājēju
pārejām Satiksmes ielā. Cik saprotu, atbilstošās ceļa zīmes nav
pareizi uzliktas,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta jelgavniece Ieva,
neslēpjot arī savu neizpratni par
braukšanas kultūru. «Kam vajadzīga gājēju pāreja, ja gājējus
tur palaiž tikai «mācībnieki»?»
Kā norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» satiksmes drošības speciāliste Ilze
Abramoviča, Satiksmes ielā pretī
Latvijas Pasta nodaļai ceļa zīmes
«Gājēju pāreja» tika uzliktas
laikā, kad ielai nebija horizontālā
krāsojuma. «Veicot horizontālā
ielu krāsojuma darbus, Satiksmes
ielai izveidotas četras braukšanas
joslas, kas neparedz neregulētu

gājēju pārēju. Taču ceļa zīmes
sākotnēji netika demontētas gājēju drošības apsvērumu dēļ, lai
autovadītāji pievērstu uzmanību
gājējiem, kas šeit pēc ieraduma
varētu šķērsot ielu,» situāciju
skaidro I.Abramoviča. Viņa arī
norāda, pašlaik ir izstrādāts tehniskais projekts «Satiksmes ielas
posma no Meiju ceļa līdz Ganību
ielai braucamās daļas seguma
atjaunošana», taču finanšu trūkuma dēļ šogad šis projekts netiks
īstenots. «Jautājums par ceļa
zīmju «Gājēju pāreja» lietderību
tika izskatīts Satiksmes kustības drošības komisijā 11. martā.
Tajā nolemts esošās ceļa zīmes
atstāt,» tā satiksmes drošības
speciāliste.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2009. gada 26. marts

Meklē darbu
Pavāre. Ir pieredze banketu rīkošanā
(8 gadi), gan aukstā, gan karstā galda veidošanā. Tālrunis 22457502.
Celtniecībā. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 26711358.
Sieviete (33 g.) – jebkādu saimniecisku darbu, palīgstrādnieces darbu
vai darbu laukos (ar dzīvošanu
laukos). Tālrunis 26711358.
Galdnieks (mīksto mēbeļu tapsētājs, restaurators).
Tālrunis 63027358; 29659962.
Auklīte – darbdienās no pulksten
7.30 līdz 18. Tālrunis 26827048.
Mīļa, gādīga auklīte (38 g.). Ir pieredze
bērnu auklēšanā. Tālrunis 26022007.
Skolotājs piedāvā privātstundas
vācu un krievu valodā (kā svešvaloda). Tulko. Palīdz ar mājas darbiem
un referātiem. Tālrunis 26872900.
Meistars palīdzēs ar darbiem
mājsaimniecībā, ja jums nav laika,
neprotat vai nav vēlēšanās tos
veikt. Tālrunis 27841250.
Šoferis, ir A, B, C, D, E autovadītāja
apliecība, pieredze celtniecībā.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29484402.
Tirdzniecībā, izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.
Grāmatvedis ar pieredzi palīdzēs
ar gada un citu veidu atskaitēm.
Tālrunis 20307753.
Pieredzējis celtnieks (15 gadi stāžs)
– būvdarbos (no pamatiem līdz
skurstenim). Varu arī veikt remontdarbus. Tālrunis 29577800.
Sertificēts meistars – darbu, kas
saistīts ar apsardzes, ugunsdrošības, videonovērošanas sistēmas
montāžu. Tālrunis 29480174.

Kvalificēts elektriķis (C ed. kategorija, B autovadītāja apliecība).
Tālrunis 26133352.

Piedāvā darbu
Auklītei. Tālrunis 29660497.
Frizierim ar pieredzi.
Tālrunis 25907772.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Aizsaulē aizgājuši
SERGEJS SOFINS (dz. 1959. g.)
ARNIS MISIŅŠ (dz. 1956. g.)
DZIDRA PLŪDUMA (dz. 1937. g.)
MATRJONA ALEKSEJEVA
(dz. 1924. g.)
LIGITA JANČUKOVIČA (dz. 1945. g.)
IRINA ŠUMAKOVA (dz. 1988. g.)
JĀNIS PAVLOVIČS (dz. 1941. g.)
RASMA RADIONOVA (dz. 1939. g.)
ANDRIS ŠTRAUSS (dz. 1941. g.)
VALENTĪNS PROSKURJAKOVS
(dz. 1950. g.)
LEONĪDS ŠIPICINS (dz. 1954. g.)
IMANTS UBELIS (dz. 1958. g.)
STAŅISLAVA TREPAČKO
(dz. 1939. g.)
EMĪLIJA TEREŠČENKO
(dz. 1951. g.)
OTĪLIJA KLIBIĶE (dz. 1923. g.)
TAMARA GUSAROVA (dz. 1925. g.)
PĒTERIS STEPIŅŠ (dz. 1935. g.)
BORISS TKAČOVS (dz. 1926. g.)
VILMA LINUŽA (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.15 Zanderu
kapsētā.
AUGUSTS NORENBERGS
(dz. 1924. g.). Izvadīšana 27.03.
plkst.15 Meža kapsētā.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
aicina absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas
90. gadadienas svinībām 2009. gada 25. aprīlī.
Svētku programma:
• no plkst.14 – dalībnieku reģistrācija,
• plkst.15 – aizlūgums Sv. Annas katedrālē,
• plkst.17 – svinīgais koncerts,
• plkst.20 – svētku balle.
Dalības maksa – Ls 7. Līdzi jāņem groziņi.
Informācija pa tālruni 63045548.

Ceturtdiena, 2009. gada 26. marts

Sports

Vai pasaules roņi
brauks pie mums?
 Ilze Knusle-Jankevica

Grib izmēģināt spēkus fjordā

Lai gan pasaules čempionāts notiks
nākamgad, arī šogad gaidāmas būtiskas
sacīkstes. «Jelgavas roņi» augustā plāno
piedalīties starptautiskās sacensībās

Norvēģijā «Sognefjord Swim Festival».
Kā liecina sacensību nosaukums, jāpeld
fjordā. «Fjordā ir auksts ūdens, kādi 12
– 15 grādi. Distance, kas jānopeld, ir 3,7
kilometri – no kreisā krasta līdz labajam,»
tā A.Jakovļevs. Līdz šim neviens no Latvijas peldētājiem šajās sacensībās nav
piedalījies. Tā kā dalībnieku skaits tur ir
ierobežots – drošības apsvērumu dēļ var
piedalīties 30 sportisti –, «Jelgavas roņi»
uz Norvēģiju plāno sūtīt kluba jauno talantu septiņpadsmitgadīgo Ņ.Gorbatko,
kurš šobrīd savā vecuma grupā ir trešais
labākais pasaulē.

Plāno «salidojumu» Jelgavā

A.Jakovļevs atklāj, ka «Jelgavas roņi»
šā gada beigās plāno rīkot ziemas peldētāju sacensības arī Jelgavā. «Katru gadu
braucam uz sacensībām citās pilsētās.
Esam redzējuši, kā tiek organizētas ziemas peldēšanas sacensības. Visbeidzot
kluba pilnsapulcē nolēmām organizēt
Latvijas ziemas peldētājiem sacensības
Jelgavā, Lielupē. Jelgavā tas ir kas nebijis,» stāsta kluba valdes loceklis. Šobrīd
plānots, ka sacensības varētu notikt 28.
novembrī Lielupē pie Jelgavas jahtkluba
– tur ir bāze un tāpēc varēs sportistus
nodrošināt ar visu nepieciešamo: ģērbtuvēm, saunu. «Mums pašiem ir bijis tā, ka
aizbraucam uz sacensībām, bet tur pat
nav kur pārģērbties,» tā A.Jakovļevs.
R.Petrova piebilst, ka ir jau izdomāts,
ko darīt, ja sacensību dienā nebūs ledus.

Šonedēļ pilsētā
Latvijas boksa
čempionāts
 Ilze Knusle-Jankevica

Šajā nedēļas nogalē, no 27.
līdz 29. martam, Jelgavas
Sporta hallē norisināsies
Latvijas un Jelgavas atklātais
čempionāts boksā.
Boksa kluba «Madara» treneris un
čempionāta organizators Aleksandrs
Zaharovs laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» stāsta, ka sākumā bija plānots
abus šos čempionātus rīkot atsevišķi,
tomēr ierobežoto līdzekļu dēļ nolemts
tos apvienot. Tā nu vienā nedēļas nogalē vienlaikus tiks noskaidroti gan Latvijas, gan Jelgavas čempioni boksā.
A.Zaharovs skaidro, ka Latvijas
čempionāts ir slēgts pasākums, kurā
piedalīsies valsts mēroga sportisti divās
grupās – pieaugušie un juniori. Plānots,
ka arī no Jelgavas Latvijas čempionātā
piedalīsies ap 40 sportistu. A.Zaharovs

(Rīga), FK «Jelgava», FS «Metta/LU» (Rīga), Valmieras FK, FK «Kauguri-PBLC» (Jūrmala), Jēkabpils SC, FK «Tukums 2000», FK «Spartaks» (Jūrmala), FK «Auda» (Ķekava),
FK «Preiļi», FC «Daugava» (Daugavpils), Jūrmalas FS, SK «Liepājas metalurgs 2» un
FC «Skonto 2» (Rīga). Pēdējā brīdī no starta čempionātā atteicās Ilūkstes «Zibens/
Zemessardze» komanda.

sīvākās pretinieces «SVK Rīga», bet bronzas godalgas tika «Ropažu/MSĢ» komandai.
Par labākajām čempionāta spēlētājām tika atzītas Ance Auziņa («Jelgava/LU»), Inga
Vētra («SVK Rīga»), Inga Ikauniece («Ropaži/MSĢ») un Irina Vesna («Ezerzeme»).
Čempionāta labākā trenera balvu ieguva čempionvienības «Jelgava/LU» galvenais
treneris Jānis Leitis.

Ziemas peldēšanas kluba «Jelgavas
roņi» valdes priekšsēdētāja Raisa Petrova
teic, ka Starptautiskajā Ziemas peldēšanas asociācijā vēl lemj, vai tiesības rīkot
čempionātu pienāksies Latvijai, Norvēģijai vai Krievijai. Viņa pieļauj, ka lēmums
būs zināms šā gada beigās, bet piebilst,
ka šī jautājuma izlemšanā sava teikšana
būs arī «Jelgavas roņiem» – klubs šā gada
sākumā iestājies Starptautiskajā Ziemas
peldēšanas asociācijā, kas risina visus ar
«Jelgavas roņu» komanda 4x25 metru stafetē ir viena no spēcīgākajām
ziemas peldēšanas čempionātiem saistītos
Latvijā. To pierāda arī šā gada Latvijas čempionātā stafetē izcīnītā 1. vieta
jautājumus.
un uzstādītais Latvijas rekords – 01:03,78. Foto: no «Jelgavas roņu» arhīva
«Jelgavas roņi» pasaules čempionātā
ziemas peldēšanā piedalās kopš 2006.
gada, kad jau debijas reizē sasniegti ievērojami rezultāti. Šobrīd sportisti cītīgi gatavojas pasaules čempionātam, kas notiks
2010. gada janvārī Slovēnijā. «Pasaules
čempionāts notiek reizi divos gados, un
mēs jau divos esam piedalījušies. Debitējām 2006. gadā Somijā, un jau pirmajās
šāda mēroga sacensībās sasniedzām labus
rezultātus. No mūsu kluba piedalījās seši
cilvēki, katrs peldēja savā vecuma grupā
25 metrus ziemas brasā ar galvu virs
ūdens. Es 33 cilvēku konkurencē izcīnīju
7. vietu, mans komandas biedrs Andrejs
Iļjuks ieguva 9. vietu no 51 dalībnieka, bet
Ņikita Gorbatko toreiz palika septītais
no desmit,» stāsta kluba valdes loceklis
Aleksandrs Jakovļevs.
Veiksmīgi roņi nostartējuši arī 2008.
gada čempionātā Londonā, kur no Jelgavas kluba piedalījās pieci cilvēki. Augstākais sasniegums bija Ņ.Gorbatko izcīnītā
3. vieta. «Mūsu sportisti pasaules čempionātos ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus. Ja
godīgi, tad mums arī divdesmitās vietas
pasaules līmenī ir liels sasniegums,» atzīst
R.Petrova.

Īsi
 FK «Jelgava» 2009. gada Latvijas 1. līgas čempionāta futbolā pirmo
spēli aizvadīs 1. maijā, izbraukumā Rīgā tiekoties ar FS «Metta/LU»
komandu. Pirmā mājas spēle Ozolnieku stadionā paredzēta 17. maijā
pret Valmieras FK. Šosezon čempionātā piedalīsies 14 komandas – FK «Jaunība»

 Noslēdzies Latvijas 2009. gada čempionāts volejbolā sievietēm.
Zelta medaļas izcīnīja «Jelgava/LU» komandas volejbolistes, pirmo
reizi kluba vēsturē iegūstot čempionu titulu. Otro vietu ieguva jelgavnieču

Iespējams, lai piedalītos pasaules čempionātā ziemas peldēšanā 2012. gadā, «Jelgavas
roņiem» nebūs tālu jābrauc,
jo Latvija ir viena no kandidātvalstīm, kurā šis čempionāts
varētu notikt.

Nākamgad – uz Slovēniju
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norāda, ka tā būs lieliska iespēja
jelgavniekiem pavērot profesionālus
sportistus. Latvijas boksa čempionāta
svinīgā atklāšana notiks 27. martā
pulksten 18.
Savukārt Jelgavas atklātais čempionāts boksā nav slēgts pasākums, tajā
var piedalīties visi interesenti, tiesa,
iepriekš piesakoties. Šajā čempionātā
sportisti sacentīsies divās grupās – kadeti un jaunieši. A.Zaharovs lēš, ka
cīņām par Jelgavas čempioniem boksā
varētu būt pieteikušies ap 60 dalībnieku, bet, iespējams, kāds no tiem
sacīkstēs tomēr nepiedalīsies.
Pirmās Jelgavas atklātā čempionāta
cīņas sāksies 27. martā pulksten 13. Sestdien, 28. martā, cīņas sāksies jau no pulksten 11, un dienas gaitā tiks noskaidroti
Jelgavas čempioni. Savukārt svētdien, 29.
martā, no pulksten 12 risināsies izšķirošās Latvijas čempionāta cīņas.

Ja Lielupi klās ledus, tad viss skaidrs
– ledū tiks izcirsti divi paralēli celiņi piecu
metru platumā un 25 metru garumā. Savukārt, ja ledus nebūs, plānots peldēšanas
celiņus iezīmēt, norobežojot tos no visām
pusēm ar plostiem.
Sacensības paredzēts organizēt tā, lai
interesanti būtu arī skatītājiem. «Domājam sarīkot tādu kā šovu ar mūziku, kā
arī klātesošajiem piedāvāt karstu tēju un
desiņas,» atklāj R.Petrova.

Arī vasarā cītīgi trenēsies

Ziemas peldētāji trenējas cauru gadu.
Ziemas sezonā kluba biedri satiekas
ik svētdienu savā kompleksā Ānē. No
pulksten 8 līdz 9 apmēram pieci vīri cērt
āliņģi. Pulksten 9 sākas vietējie volejbola
mači, kas turpinās apmēram trīs stundas.
Pulksten 12 visi dodas uz āliņģi peldēt.
Apmēram stundas laikā visi ir izmērcējušies un tad var doties uz saunu, kur laiku
īsina ar tēju un sarunām.
Iestājoties siltākam laikam, treniņi neapsīkst. «Arī vasarā mēs cītīgi trenējamies
un strādājam pie peldēšanas tehnikas,
stila. Protams, peldam arī baseinos, bet
priekšroku tomēr dodam peldei dabā,
jo baseinā nav ne vēja, ne viļņu, ar ko
nākas saskarties sacensību laikā,» stāsta
A.Jakovļevs. «Ja redzat Lielupē jahtu un
cilvēku, kas līdzās peld, ziniet – roņi trenējas!» piebilst kluba valdes priekšsēdētāja.
Distance, ko roņi peld, ir pieci kilometri
– no jahtkluba līdz Pils salai.

 Boksa kluba «Jelgavas rings»
audzēkņi Ventspils sporta skolas
«Spars» 2009. gada atklātajās meistarsacīkstēs boksā, kas risinājās pagājušajā nedēļas nogalē, izcīnījuši
četras medaļas. Zelta medaļas izcīnīja

Artūrs Petuhovs (svara kategorijā līdz 60
kilogramiem) un Ņikita Sekretarjovs (līdz
70 kilogramiem), savukārt Ņikita Matukevičs svara kategorijā līdz 70 kilogramiem
Foto: no boksa kluba «Jelgavas rings» arhīva
ieguva 2. vietu, bet Kristiāns Mačulis svara
kategorijā līdz 64 kilogramiem palika trešais. Boksa sacensībās Ventspilī piedalījās
četras komandas – no Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Liepājas.

 30. un 31. martā Jelgavas Sporta hallē notiks SEB Studentu basketbola
līgas «Final Four» turnīrs, kurā iekļuvusi arī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) komanda. 30. martā pulksten 18 savā starpā tiksies BA

«Turība» un RTU, bet pulksten 20 – LLU un LU komandas. Fināla pirmās dienas zaudētājkomandas 31. martā pulksten 18 cīnīsies par trešo vietu, bet pulksten 20 sāksies
SEB Studentu basketbola līgas sezonas fināls.

 Noslēgusies boulinga turnīra Jelgavas deju kolektīviem un koriem «Nothing special 09», ko rīko boulings «Crash», 1. kārta. No 25 komandām, kas

bija pieteikušās turnīram, 2. kārtā iekļuva 15, bet 10 komandas dalību turnīrā neturpinās.
Vislabākie rezultāti pēc 1. kārtas ir komandām «DD Džimbuga» (TDA «Diždancis») – 690
punkti, «DD Strike 300» (TDA «Diždancis») – 514 punkti, un «Plastilīns» (TDA «Jaunība»)
– 507 punkti. Jāpiebilst, ka visas 25 komandas, kas piedalījās turnīrā, ir deju kolektīvu
komandas.

Sporta pasākumi
 27. martā pulksten 13 un 28. martā pulksten 11 – Jelgavas 2009. gada
atklātais čempionāts boksā (Jelgavas Sporta hallē).
 28. martā pulksten 10 – atklātās galda tenisa sacensības «Veselības dienas
2009», 4. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 28. martā pulksten 12 – orientēšanās kluba «Alnis» pavasara pārgājiens
(reģistrēšanās no pulksten 10.30 Kalnciema vidusskolā).
 30. un 31. martā pulksten 18 – SEB Studentu basketbola līgas čempionāts
«Final 4» (Jelgavas Sporta hallē).
 3. aprīlī pulksten 19.30 – LBL 1. divīzijas čempionāts BK «Zemgale» –
BK «Ķeizarmežs» (Jelgavas Sporta hallē»).
 3. – 5. aprīlī no pulksten 9 līdz 18 – Eiropas jaunatnes basketbola līgas U-14
(1995. g. dzim.) turnīra 3. posms (Jelgavas Sporta hallē).
 4. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Sweedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
 5. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Sweedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas sporta hallē).
 6. aprīlī pulksten 10 – Sporta servisa centra Lielās balvas izcīņa pirmsskolas
izglītības iestādēm (Jelgavas Sporta hallē).

Sporta veterāniem vērā ņemami rezultāti
 Ilze Knusle-Jankevica
Latvijas sporta veterānu 46. sporta
spēlēs, kas aizvadītajā nedēļas nogalē risinājās Jelgavā, pulcējās ap 660 dalībnieku.
Mūsu pilsētu sacensībās pārstāvēja gan
LLU Sporta kluba, gan Jelgavas pilsētas
komandas. Jelgavnieki lieliskus panākumus guva kā individuālajos, tā komandu
sporta veidos.
LLU Sporta kluba vadītāja Zilvija Poča
informē, ka peldēšanā dalībnieki tika
sadalīti pa vecuma grupām un startēja
vairākās disciplīnās. 50 metros brīvajā
stilā katrs savā vecuma grupā 1. vietu
ieguva Jeļena Visocka, Anželika Paegle,
Andris Blumenfelds (visi no LLU) un
Inga Arnīte (Jelgava). 2. vietu izcīnīja
Agris Zīlītis, Viktors Valainis (abi no LLU)
un Sergejs Gerasevs (Jelgava). Savukārt
pie bronzas medaļām tika Anatolijs Leitēns, Igors Ērciņš (abi no LLU) un Oļegs
Siliņš (Jelgava). 100 metros brīvajā stilā
pie panākumiem tika LLU Sporta kluba
pārstāvis Kaspars Birzulis, kurš izcīnīja
3. vietu.
Ar labiem rezultātiem Jelgavas sportisti veica arī 50 metru distanci uz muguras.
Zelta medaļas izcīnīja Jelgavas komandas
peldētāji Inga Arnīte, A.Blumenfelds un
Valērijs Minakovs. 2. vieta – Vijai Šulgai

(LLU) un O.Siliņam, bet 3. vieta – Agrim
Zīlītim (LLU), V.Valainim un Dairim Akermanim (Jelgava). LLU komandai zelts arī
peldēšanas stafetē 4x50 metri brīvajā
stilā. Stafetē piedalījās A.Blumenfelds,
J.Visocka, V.Valainis un A.Paegle. Komandu vērtējumā peldēšanā LLU sportisti
ierindojās 3. vietā no 12 komandām, bet
Jelgavas sportisti palika devītie.
Šahā piedalījās 14 komandas, no kurām
Jelgavas pārstāvji ierindojās 3. vietā, bet
LLU palika 10. Individuālajās sacīkstēs
vislabāk veicās jelgavniekam Ritvaram
Ritumam, kurš savā vecuma grupā izcīnīja 3. vietu, savukārt LLU komandas
šahists Jānis Ābele ieguva 6. vietu.
Z.Poča norāda, ka LLU Sporta klubs
piedalījās arī volejbola sacensībās sievietēm – pa vienai komandai vecuma grupās
40+ un 50+. «Vecuma grupā 50+ LLU
komanda septiņu komandu konkurencē
izcīnīja 1. vietu, bet vecuma grupā 40+
mūsu meitenes astoņu komandu konkurencē palika piektās,» stāsta LLU Sporta
kluba vadītāja. Kopumā sacensībās
piedalījās 35 volejbola komandas un 12
basketbola komandas, bet mūsu pilsētas
sportisti basketbola turnīrā nepiedalījās.
Latvijas sporta veterānu 46. sporta
spēles rīkoja LLU sadarbībā ar Latvijas Sporta veterānu savienību. Z.Poča

norāda, ka tā bijusi lieliska iespēja arī
pareklamēt augstskolu, jo uz sacensībām
bija ieradušies gan esošo, gan topošo
LLU studentu vecāki. Uz Jelgavu bija
sabraukuši sportisti no dažādām Latvijas
pilsētām, piemēram, Rīgas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils, Ilūkstes, Valmieras,
Jūrmalas, Tukuma.

Jelgavas pilsētas šahistu komanda,
kuras sastāvā spēlēja arī Harijs Heidemanis, 14 komandu konkurencē
ierindojās 3. vietā. Foto: Ivars Veiliņš
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Meditatīvs ceļojums

Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Vilis Azevičs, Jelgavas Latviešu
biedrības priekšsēdētāja vietnieks:
«Dabīgi, ka es ar Jelgavu lepojos! Te
esmu dzimis, audzis, mācījies, strādājis
un nodzīvojis līdz pat 81 gada vecumam.
Šo pilsētu es nevēlos mainīt ne pret ko.
Neskaitāmas reizes esmu bijis uz laiku
izsūtīts dažādos komandējumos, bet
vienmēr man bijusi vēlēšanās atgriezties.
Jelgava ir mana pilsēta. Ne tikai mums
pašiem, bet arī ārzemniekiem tā ir iepatikusies! Arī latviešu šeit ir kļuvis vairāk.
Jā, protams, tā vairs nav tā vecā pēckara
Jelgava, taču tā mainās un aug tāpat kā
dzīve. Man visu šo gadu laikā šeit veidojusies laba sadarbība gan ar pašvaldību, gan
dažādām nevalstiskajām organizācijām,
un par to ir patiess prieks. Es redzu, ka
Jelgava ir pilsēta ar nākotni.»

«Vēlos, lai šis
koncerts pārceļ
klausītājus ārpus
laika, liek aizdomāties par dzīves
pamatvērtībām,
nevis tikai par šā
brīža ekonomiskajām negācijām,» tā par
koncertu, kas 9.
aprīlī norisināsies
Jelgavas kultūras
namā, teic tā
autors diriģents
Aigars Meri.
Foto: Ivars Veiliņš

«Jelgavas cāļi 2009» –
Marta Skara un Keita Gulbe
 Ritma Gaidamoviča

«Pavasara dziesma», «Vinnija
Pūka dziesma», «Uz bērnudārzu» – šīs ir dziesmiņas,
kuras konkursā «Jelgavas cālis
2009» nodziedāja ne viens vien
«cālītis». Taču no vairāk nekā
30 mazajiem vokālistiem par
labāko balsu īpašniecēm atzītas divas – četrgadīgā Marta
Skara, kura dziedāja dziesmas
«Runčuks Ūsiņš» un «Zaķīts sēž
kalniņā», un piecgadīgā Keita
Gulbe ar dziesmām «Vai, vai,
tēva brāli» un «Apelsīns». Viņu
skolotāja ir Inta Šveicere.
Jāpiebilst, ka pirmo reizi mazo vokālistu sniegumu varēja vērot ne tikai viņu
vecāki, bet arī draugi, radi, paziņas un visi
jelgavnieki, kuri vien to vēlējās, un šādu
iespēju cilvēki arī izmantoja.
Pavisam koncertā savu dziedātprasmi
šoreiz rādīja 33 konkursanti, kuri izpildīja
visdažādākās dziesmas. Tika dziedāts gan
par lāčiem, kaķiem, suņiem, zaķiem, gan
pavasari, bučām, mammām, šokolādi...
Bet vislielākās ovācijas un aplausus izpelnījās tieši pēdējā dalībniece Rēzija Reinsone, kura, noslēdzot konkursu, nodziedāja
dziesmu «Man šodien vienalga».
Kā solīts, uz konkursu bija atbraukusi
arī mazā vokāliste no Īrijas, kura Īrijas
«cālī» ieguva 1. vietu un ceļazīmi uz
Latvijas konkursu, taču, ņemot vērā, ka
Latvijas Televīzija šajā gadā nerīko «Cāli
2009», ciemiņu uzņēma jelgavnieki. Īrijas
laureāte Krista Rītiņa nodziedāja dziesmas «Pieci mazi kukainīši» un «Gliemeža
lidojums». Mazā Krista atzīst, ka viņai
te patīk, jo visapkārt ir daudz bērnu,
arī bailes par kāpšanu uz skatuves tik
Abas uzvarētājas – četrgadīgā
Marta Skara
(otrā no kreisās)
un piecgadīgā
Keita Gulbe (trešā no kreisās)
atzīst, ka viņām
ļoti patīk dziedāt un ne tikai
– viņas labprāt
arī pucējoties
un iemēģinot
mammas augstpapēžu kurpes.
Foto: Ivars Veiliņš

lielas publikas priekšā viņai neesot. Īrijas
«cāļa» mamma Vēsma neslēpj, ka pirmais
pārsteigums jau viņiem bijis Īrijā, kad
meita uzvarējusi, bet otrais – brauciens uz
Latviju. «Esam ļoti priecīgi, ka jelgavnieki
mums deva tādu iespēju, jo citādi balva
paliktu neizmantota – Rīgā konkursa
vairs nav. Konkurss ir jauks, un prieks
skatīties, klausīties, ka jūsu pilsētā ir tik
daudz mazo talantu. Jā, bet tā ir lielāka
konkurence meitai. Īrijā, protams, esam
diezgan maz, tāpēc šajā reizē varbūt pat
priecājamies, ka esam tikai kā viesi,» tā
Kristas mamma Vēsma un tētis Viesturs
no Kuldīgas, kuri tagad dzīvo Īrijā.
Pēc konkursa mazajiem vokālistiem
aģentūra «Kultūra» bija sagatavojusi
cienastu – kliņģeri, kuru visi dalībnieki
kopā ar vecākiem notiesāja, kamēr gaidīja
žūrijas lēmumu. Taču balvas un piemiņas
veltes tika ne tikai uzvarētājām – košus
Pateicības rakstus, kā arī dzeltenus un
oranžus lakatiņus saņēma ikviens.
Mazā konkursante Sabīne Jurčenoka
stāsta, ka viņai ļoti patīk dziedāt, arī abas
nodziedātās dziesmas esot mīļas, tāpat kā
dažādas lelles, kas viņai ļoti patīkot. Sabīnes mamma Vaida teic, ka atzinīgi vērtē
konkursa rīkotāju darbu, kuri nolēmuši,
ka «Jelgavas cālim 2009» ir jānotiek un
mazajiem dziedātājiem jādod iespēja
sevi parādīt ne tikai bērnudārzā, bet arī
plašākai auditorijai.
Vilma Veinberga uz koncertu bija
ieradusies pat no Olaines, jo mazmeitas
jelgavnieces vēlējušās redzēt, kā uzstājas
draudzenes no bērnudārza. «Man jau
patīk šādas lietas, jo arī pati bērnībā
dziedāju, dejoju, bet tagad nāku paskatīties uz mazajiem talantiem. Mazdēls
ar vecākiem devās uz klavierkonkursu
Rīgā, mēs ar mazmeitām – uz «cāli»,» tā
Vilmas kundze.

Kultūras pasākumi
 27. martā pulksten 18 – Teātra dienai veltīts koncerts «Dziesmas no teātru izrādēm». Piedalās jauktais koris «Mītava» un bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa». Mākslinieciskā vadītāja Agija Pizika.
Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 28. martā pulksten 18 – Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu
tautas deju ansambļu koncerts «Baltija dejo». Piedalās TDA «Sēja»
(Lietuva), TDA «Tērbata» (Igaunija), TDA «Kalve» un VPDK «Kalves zelta
smiltis» (Latvija). Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 2. aprīlī pulksten 19 – Olgas Rajeckas un Lielvārdes Violetā kora
koncerts. Biļešu cena – 6; 5; 4 (kultūras namā).
 4. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate – koncerts. Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem); Ls 0,50 (pensionāriem un
bērniem) (kultūras namā).

 Ritma Gaidamoviča

«Vēlos, lai šis koncerts pārceļ
klausītājus ārpus laika, kurā
mēs šobrīd dzīvojam, liek
aizdomāties par dzīves pamatvērtībām, nevis tikai par šā brīža ekonomiskajām negācijām.
Vēlos piedāvāt šo koncertu kā
multimediālu ceļojumu, kura
laikā klausītāji rastu garīgu
veldzi,» tā par koncertu, kas
klausītājus Jelgavas kultūras
namā aicina 9. aprīlī pulksten
19, teic tā autors diriģents
Aigars Meri.
«Ļoti ceru, ka šis būs lielisks koncerts
mākslinieciskās kvalitātes ziņā un ka
klausītāji spēs novērtēt koncerta programmas uzbūvi. Tā laikā tiks atskaņota
mūzika, kas Latvijā vēl ne reizi nav skanējusi. Kopā ar pianistu Mārtiņu Zilbertu,
Jelgavas Kamerorķestri pirmatskaņosim
poļu komponista Voiceha Kilara klavierkoncertu. Koncerta otrajā daļā tiks
atskaņota 2006. gadā sacerētā latviešu
komponista Riharda Dubras oratorija
«Cantus in Aeternum». Šo oratoriju komponistam pasūtīja Rīgas Paula Stradiņa
universitāte, to atskaņoja Eiropas medicīnas augstskolu apvienotais kopkoris,
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā augstskolas
rīkotajā Starptautiskajā medicīnas darbinieku forumā. Pēc pirmatskaņošanas
sāka darboties līgumattiecības starp
autoru un pasūtītāju, kas paredzēja, ka
skaņdarbu neatskaņos līdz brīdim, kad
tiks veikts tā ieraksts. Tas notika, taču
pats skaņdarbs tika piemirsts. Kad iesniedzu to kā diplomeksāmena programmas
daļu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas mācībspēki nevarēja vien
nobrīnīties, no kurienes es skaņdarbu
esmu «izracis» un kā gan tik augstvērtīga
mūzika ir paslīdējusi garām gan viņu,
gan mūzikas sabiedrības uzmanībai. Kā
trešais skaņdarbs koncertprogrammā būs
S.Bārbera slavenais «Adagio» no stīgu
kvarteta «B-moll», šoreiz – pārlikumā
stīgu orķestrim,» stāsta A.Meri.

slavens poļu komponists, kas 50. – 60.
gados bijis ievērojama figūra Eiropas
avangardā, tostarp nozīmīga ir viņa
dalība Darmštates vasaras skolā, kurā
tobrīd pulcējās Eiropas avangarda «krējums» – Berio, Keidžs, Bulēzs. Paralēli
V.Kilara daiļradē attīstās arī otra līnija
– kinomūzika. Dzimtenē viņš atzinību
gūst tieši šajā jomā, un pēc vairāk nekā
simts partitūru radīšanas slaveno poļu
kinorežisoru A.Vajdas, K.Kšišļovska un
citu kinolentēm gūst ievērību arī Holivudā. Kā izcilākos viņa kinomūzikas
paraugus jāmin mūzika Kopolas filmai
«Brema Stokera Drakula», kas ieguva
«Oskaru», Polaņska filmai «Nāve un
Jaunava» un Kempiones filmai «Lēdijas
portrets». Arī klavierkoncertā ir spilgti
jūtama kinomūzikas ietekme, tieši tāpēc
man radās doma, ka koncertā jāizmanto
arī videoprojekcija – kino apvienojums
ar mūziku. Un te man palīdz trīs jauni
un sevi jau apliecinājuši cilvēki – Inese
Apse, Krista Burāne un Mārtiņš Eihe.
Mārtiņu liela daļa noteikti zina kā Liepājas teātra direktoru, režisoru, viņš ir
arī «Spēlmaņu nakts» balvas laureāts,»
stāsta diriģents.

Mūzika Ciešanu laikam

Aicinot jelgavniekus uz vienreizējo koncertu, A.Meri teic, ka, viņaprāt, te skatītāji
varēs dzirdēt jaunu, interesantu un uzrunājošu mūziku, lielisku solistu, orķestra
un kora sniegumu. «Aicinu klausītājus uz
meditatīvu ceļojumu, kas kādam, cerams,
būs dziedējošas terapijas vietā, kādam
liks atcerēties aizmirsto, kādam sniegs
nepieciešamo garīgās gaismas daudzumu,» spriež koncerta autors. Jāpiebilst,
ka šajā vakarā uz skatuves kāps un savu
sniegumu rādīs Jelgavas Kamerorķestris,
kori «Zemgale», «Vanema» un «Spīgana»,
solists Mārtiņš Zilberts (klavieres), Ieva
Ezeriete (soprāns), Gunta Davidčuka
(soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors),
Armands Siliņš (Baritons).

Jelgava – vieta, kur uzticējās

«Veidojot koncertus Jelgavā, mēģinu
pildīt sev doto solījumu – popularizēt
mūsdienu latviešu mūziku, tieši tāpēc
2007. gadā Andris Dzenītis uzrakstīja
Koncerts ar videoprojekciju
Jelgavas Festivāla korim skaņdarbu
Diriģents stāsta, ka Voicehs Kilars ir «Pavasara rīts», pērn Līga Celma – scē 5. aprīlī pulksten 11 – Pūpolu (Palmu) svētdienas dievkalpojums
(Jelgavas Baptistu draudzē).
 9. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās Jelgavas Kamerorķestris,
kori «Zemgale», «Spīgana», «Vanema». Diriģents Aigars Meri, videoprojekcija – K.Apse, K.Burāne, M.Eihe. Programmā: 1. daļā – S.Bārbers
«Adagio», V.Kilars klavierkoncerts, solists Mārtiņš Zilberts; 2. daļā
– R.Dubra oratorija «Cantus in Aeternum», solisti Ieva Ezeriete (soprāns),
Gunta Davidčuka (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Armands Siliņš
(baritons). Biļešu cena – Ls 1, 50; 1 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa
audzēkņu gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. martam – Dienas centra «Atbalsts» klientu mākslas terapijā veidoto darbu izstāde «Pastāvēs, kas pārmainīsies» (Ģederta Eliasa

nisko oratoriju «Paldies Saulei!». Vēlos, lai
Jelgava veidojas par nozīmīgu mūsdienu
latviešu mūzikas atbalsta centru. Protams, ka šādus projektus gribas biežāk,
tomēr jāņem vērā visu projektos iesaistīto
kolektīvu specifika un apgūtspēja. Esmu
priecīgs, ka trešo gadu pēc kārtas mums
ir izdevies realizēt šo ieceri. Jelgava ir
manas radošās darbības pirmsākums.
Šobrīd man jādala savs laiks un enerģija
starp Jelgavas kolektīviem, kurus vadu,
un Latvijas Nacionālo operu. LNO atsedz
jaunus apvāršņus, tomēr jūtu, ka nedrīkstu aizmirst savu «sākumu». Jelgava man
uzticējās, deva līdzekļus, bija izpalīgi,
risināja organizatoriskas lietas. Tieši tāpēc šo koncertu izvēlējos rīkot šeit, kaut
arī iesākumā tas bija iecerēts arī Rīgā un
Tukumā, taču līdz ar finansējuma ierobežojumiem bija jāizvēlas viena pilsēta,
protams, izvēle krita uz manu Jelgavu,»
savu izvēli par labu mūsu pilsētai skaidro
diriģents.

Pilsētas svētkos – Mocarts,
18. novembrī – «Pūt, vējiņi»

Šis vērienīgais projekts īstenots, bet
A.Meri teic, ka nekas neapstājas un jau
šobrīd padomā ir jaunas ieceres. «Man
mūsu Pilsētas svētkos kopā ar Jelgavas
Kamerorķestri gribētos nospēlēt Mocarta
programmu. Pirmajā daļā būtu Mocarta
klavierkoncerts «B-dur». Soliste būs
brīnišķīgā E.Šīrante, viena no, manuprāt, labākajiem Mocarta interpretiem.
Otrajā daļā – «Sinfonia Concertante»
obojai, klarnetei, mežragam, fagotam un
orķestrim. Tas nekas, ka Mocarta jubileja
bija pirms gada, domāju, ka Jelgavas
Pilsētas svētkos mēs varam šo jubileju
paildzināt. Šī koncerta norise gan ir
atkarīga no finansiālā atbalsta, tomēr es
ceru, ka līdzekļi šim koncertam tiks rasti.
Nākamajā sezonā – novembrī – vēlētos
īstenot vēl vienu vērienīgu projektu ar
komponista Pētera Butāna skaņdarbu
«Pūt, vējiņi», kur būtu jāiesaista arī Jelgavas folkloristi, Jelgavas Ādolfa Alunāna
teātra aktieri. Tas ir vērienīgs uzvedums,
kurā jāpievienojas arī korim. Īpašs ar to,
ka arī līdz šim tikai vienu reizi atskaņots.
Protams, tādam skaņdarbam vajag īpašu
gadījumu, un man šķiet, ka 18. novembris
ir tieši tāda nozīmīga diena,» par ieceri
stāsta A.Meri.

Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. martam – Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde «Ziedi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā mājā).
 Līdz 31. martam – Indras Grasbergas gleznu izstāde «Krāsas un
emocijas» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – Latvija Ornitoloģijas biedrības biedra Arņa
Dimperāna fotogrāfiju izstāde «Latvijas putni» (kultūras namā).
 Līdz 28. martam – Rūdolfa Kristapsona gaismas ķermeņu izstāde
«Gaismas etīde». Autortehnikā darinātas galda lampas, stāvlampas,
abažūri (modes namā «Tēma» Elektrības ielā 5a).
 Līdz 3. aprīlim – erotiskās mākslas izstāde «Pup – Art I» (galerijā
«Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 4. aprīlim – izstāde «Represētie kultūras darbinieki» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. martam – mākslinieka Jāņa Spalviņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

