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Plūd
Dzeramā
i
ūdens akas jādezinficē
 Ilze Knusle-Jankevica

Tiem, kuri dzeramo ūdeni ņem no akām, pēc
plūdiem noteikti tās jāiztīra un jādezinficē – līdz
tam medicīnas speciālisti
iesaka dzert tikai novārītu vai pirktu ūdeni.
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pārziņā ir
16 dzīvojamās mājas, kurās dzeramais ūdens tiek ņemts nevis no
centrālā ūdensvada, bet no grodu
akas. JNĪP Ēku ekspluatācijas
daļas vadītāja Natālija Vasiļjeva
skaidro, ka tad, kad palu ūdeņi būs
atkāpušies, uzņēmums veiks šo aku
tīrīšanu. «Vispirms jau jāizsūknē
ūdens, dažviet, iespējams, tas būs
jādara pat vairākas reizes, bet pēc
tam akas jāiztīra, jo tajās var būt
gan sabiruši gruži, gan ieskaloti
sīkdzīvnieki, slimību pārnēsātāji

un citas veselībai bīstamas drazas,» stāsta N.Vasiļjeva. Nākamais
solis ir akas dezinficēšana un ūdens
analīžu veikšana, un tikai tad, ja
tās ir apmierinošas, ūdeni atkal
varēs lietot uzturā. Viņa piebilst, ka
JNĪP šim mērķim jau ir paredzējusi
līdzekļus.
Par daudzdzīvokļu māju akām
atbild to apsaimniekotājs, bet privātmāju īpašniekiem par dzeramā
ūdens tīrību un kvalitāti jārūpējas
pašiem. Tomēr scenārijs, kādi pasākumi jāveic, ir tāds pats – vispirms
jāizsūknē ūdens, tad aka jāiztīra,
pēc tam jādezinficē un jāveic ūdens
analīzes.
Veselības inspekcija plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus aicina
pievērst īpašu uzmanību uzturā
lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei,
jo plūdu laikā akās var būt ieplūduši
virszemes, arī kanalizācijas ūdeņi,
kas var kļūt par akūtu zarnu infekciju izraisītājiem.

Izmirkušās
elektroietaises jāizžāvē

Plūd

i

 Ilze Knusle-Jankevica
Katram jelgavniekam plūdu sekas ir dažādas – lielākoties iedzīvotājiem tie sagādāja nepatīkamus brīžus, bet ir arī tādi, kas
plūdus izmanto savā labā. Kamēr Svēte vēl pārplūdusi un tajā makšķerēt grūti, daži vīri turpat 6. līnijā pie mājas applūdušajā
grāvītī makšķerē un atzīst, ka šo to varot arī noķert.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Plašie plūdi, kas pagājušajā nedēļā pārņēma
ceturtdaļu Jelgavas,
nu palēnām atkāpjas.
Ūdens līmenis Lielupē
šobrīd vēl ir nedaudz
virs diviem metriem,
taču tas katru dienu
par dažiem centimetriem krītas. Par plūdiem vēl liecina applūdusī Pasta sala, ūdens
vairāku māju pagalmos un daļa slēgto
ielu, taču briesmas cilvēkiem vairs nedraud.
Atbildīgie dienesti turpina novērst plūdu radītās sekas un apzināt
zaudējumus. Arī daļa
evakuēto iedzīvotāju
jau atgriezušies savās
mājās, un situācija pilsētā normalizējas. Taču
policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem
pie ūdeņiem.

Lai gan iedzīvotāju vairākums cerēja, ka nopietni
plūdi mūsu pilsētai ies garām,
draudi tomēr īstenojās. Jelgavu visai strauji plūdi sāka
pārņemt 22. martā, kad savu
varenību rādīja mazās – Svētes
un Platones – upes, no kurām
tas tiešām vismazāk tika gaidīts. Romas ielas un Būriņu
ceļa apkaimes iedzīvotāji bija
pirmie, kas izjuta plūdu situāciju, taču, neskatoties uz to,
ka šīs ielas bija applūdušas un
slēgtas, daļa māju jau ūdenī,
neviens iedzīvotājs evakuācijai
nepiekrita. Daži aizbrauca pie
radiem un draugiem.
Bet jau naktī uz 23. martu
ūdens par 36 centimetriem bija
cēlies arī Lielupē un krietni
vairāk Driksā, kas appludināja Pasta salu, slēgtas tika vēl
vairākas ielas, kā arī evakuēti
pieci iedzīvotāji, bet vairāki
pametuši savas mājas. Jau 24.
martā elektrība bija atslēgta
teju 700 pilsētas mājsaimniecībām. Lielāko atzīmi virs

jūras līmeņa Lielupe sasniedza ceturtdienas, 25. marta,
vakarā – 3,44 metri virs jūras
līmeņa. Krietni virs kritiskās
robežas, un applūdusi bija jau
ceturtdaļa pilsētas teritorijas. Šajā dienā pastāvēja pat
draudi slēgt dzelzceļa tiltu,
bet, par laimi, tik tālu nenonāca. Sarežģītākā situācija
bija Kārniņu ceļā, Sieramuižas
apkaimē un 6. līnijā. Te vienīgie transporta līdzekļi bija
glābēju laivas, kas iedzīvotājus
nogādāja sauszemē, lai bērni
varētu nokļūt uz skolu, bet
pieaugušie – uz darbu. Atbildīgie dienesti, ugunsdzēsēji
un policijas darbinieki strādāja
visu diennakti – palīdzēja iedzīvotājiem nokļūt sauszemē,
glāba mājdzīvniekus, piegādāja dzeramo ūdeni un pārtiku.
Kopumā šajā nedēļā plūdu
laikā evakuēti 15 iedzīvotāji,
taču nav precīzu skaitļu, cik
cilvēki paši šajā nedēļā plūdu
dēļ pametuši mājas, dodoties
pie radiem un draugiem. Do-

Ūdens līmenis Lielupē

Ūdens līmenis virs stacijas «0» atzīmes

342 cm

mājams, ka daudz, jo vairākās
vietās pilsētā ūdens bija ne
tikai pusmetra dziļumā ap mājām, bet jau arī ieplūdis tajās.
Likumsakarīgi, ka šīm mājām
tika atslēgta elektrība, kas
radīja ne mazums neērtību.
Kopumā pagājušajā nedēļā
slēgtas vairāk nekā 30 pilsētas
ielas, gājēju tunelis zem Driksas tilta un Uzvaras parks.
Vairākās ielās tika apgrūtināta
arī sabiedriskā transporta
kustība. Līdz galapunktam
nevarēja nokļūt trīs pilsētas
maršrutu autobusi – 7. autobuss, kas brauca uz Kāriņiem
un Sieramuižu, 14A autobuss,
kurš devās uz «Atpūtu», un
8. autobuss, kas brauca pa 6.
līniju. Līdz šodienai vēl bija
traucēta satiksme 6. līnijā un
virzienā uz Kārniņiem. Taču,
lai noskaidrotu, vai kādā no
šiem maršrutiem izmaiņas vēl
ir spēkā, var zvanīt uz Jelgavas
Autobusa parka dispečera dienestu pa tālruni 63045945.
(Turpinājums 4.lpp.)
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Pēc visbargākajām ziemām un paliem daba nenovēršami
rod spēku dīgt un radīt no jauna. Visiem novēlu spēku pārvarēt grūtības un drosmi pieņemt jaunus izaicinājumus!
Lai pavasaris nes iedvesmu!

Priecīgas Lieldienas!
Jelgavas domes vārdā – domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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ģiona Ekspluatācijas daļas elektroinženieris Vilnis Siliņš uzsver,
Plūdu dēļ vairāki simti
ka pēc plūdiem kārtīgi jāizžāvē
mājsaimniecību Jelgavā
gan elektroietaises, gan pati māja
palika bez elektrības.
– sienas, grīda, griesti. Tas ir ļoti
Lai gan ūdens līmenis
būtiski, jo elektroinstalācija tiek
krītas, elektroenerģijas
iebūvēta sienās, grīdā, griestos,
padevi uzreiz atjaunot
bet elektrībai, pēc speciālista teiknav iespējams – tas
tā, visvairāk «nepatīk» tieši ūdens
būtu pārāk bīstami. Tāun putekļi – galvenais, lai mājā
pēc speciālists skaidro,
iekšā nesmeļas ūdens, bet arī tad,
kā jārīkojas un kādas
ja sienas būs mitras, elektrība var
prasības jāievēro, pirms
«sākt staigāt pa sienām». Tas ir
mājā tiek atjaunota
bīstami gan cilvēku veselībai
elektrības piegāde.
un dzīvībai, gan var izraisīt
ugunsgrēku.
«Sadales tīklu» Dienvidu re(Turpinājums 3.lpp.)

27. maijā, Pilsētas svētku laikā, Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicina uz
pieņemšanu visus tos pārus, kas 2010. gadā atzīmē
Zelta kāzas jeb 50 gadu kopdzīves jubileju. Svinīgos
apstākļos godināsim mūsu pilsētas stiprās ģimenes.
Visus jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā vai pa
tālruņiem 63080522 vai 63023733.
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Sapņo par vīna vakariem ar pieckāršu
maltīti, bet strādā ēdnīcā
 Ilze Knusle-Jankevica

zēšana. Lai gan arī ikdienas
ēdienkartē maksimāli viss tiek
gatavots no dabīgiem produktiem un 70 – 80 procentos gadījumu var iztikt bez ķīmijām,
nesen radusies ideja «Hercogā»
sarīkot zemnieku un amatnieku
tirdziņu. «Ir doma katra mēneša
otrajā svētdienā mūsu telpās
piedāvāt jelgavniekiem iespēju
iegādāties zemnieku un amatnieku produkciju, bet, lai to visu
padarītu baudāmāku, mēs paši
no šiem dabīgajiem produktiem
gatavosim visādus gardumus,
ko būs iespējams bez maksas
nogaršot,» stāsta A.Rūmītis,
norādot, ka akcijas mērķis ir
panākt, lai cilvēki saprot, ko viņi
ēd. Pirmais šāds tirdziņš notiks
jau 11. aprīlī.

«Vēl pagājušā gada
sākumā šaubījos, vai
braukt prom vai sākt
kaut ko tepat. Ar kompanjonu parēķinājām
– uzsākot savu biznesu,
bagāti nebūsim, bet
izdzīvot un šad tad pat
atļauties ko lielāku varēsim, tāpēc nolēmām
riskēt,» atklāts ir šefpavārs un Pavāru kluba
valdes loceklis Andris
Rūmītis, dobelnieks,
kurš dzīvo Rīgā, bet
nejaušības pēc nonācis Jelgavā un atvēris
te kafejnīcu un ēdnīcu
«Hercogs».
Pavāram ir trīs karjeras iespējas – kļūt par šefpavāru, caur
starptautiskiem konkursiem izlauzt sev ceļu ārzemēs vai, kā šajā
gadījumā, sākt uzņēmējdarbību.
Tieši šis ceļš A.Rūmītim šķitis
visloģiskākais, jo par pavāru nostrādāti 13 gadi, septiņi no tiem
– šefpavāra amatā, tāpat plūkti
lauri dažādos starptautiskos pavāru konkursos un pāris mēnešu
nostrādāts amerikāņu restorānā
Itālijā, bet pirms diviem gadiem
viņš pat stažējies vienā no pasaules labākajiem restorāniem
– «Michelin» Francijā.
Tiesa, lai kaut ko sasniegtu,
nācies upurēt ļoti daudz laika
un privāto dzīvi. «Tos gadus,
kad strādāju par šefpavāru, sieva
mani praktiski neredzēja, tomēr
viņa spēja pieņemt situāciju,» tā
šefpavārs. Nu viņa ģimenē aug
astoņus mēnešus vecs dēlēns.

Jelgavā – mazāk risku

Mūsu pilsētā dobelnieks nonācis nejauši. «Kad bijām izlēmuši
uzsākt biznesu, apmēram pusgadu meklēju Rīgā piemērotas
telpas, taču nesekmīgi. Bet vienu
dienu man piezvanīja paziņas,
sak, Jelgavā ir tāda vieta,» stāsta
uzņēmējs. Piekrituši, jo Jelgavā
tomēr ir mazāk risku nekā, piemēram, Vecrīgā. Pirmkārt, te ir
mazāka naudas gradācija un mazākas likmes, arī īres, personāla
un citas izmaksas zemākas. Vēl
Jelgavā var ātrāk tikt pamanīts,
jo pilsēta mazāka, bet tajā pašā
laikā ne maza. Turklāt pašas
telpas atrodas stratēģiski labā
pilsētas vietā, kas ļauj īstenot
biznesa koncepciju – ekonomiskā situācija valstī diktē to,
ka populāras kļūst ēdnīcas, bet
vienlaikus uzņēmumam ir arī
kafejnīca, kurā var pasūtīt ko
šikāku un īpašāku.
Lai gan ēdināšanas uzņēmums
Jelgavā darbojas vien četrus mēnešus, A.Rūmītis jau ir pamanījis,
ka depresīvais noskaņojums lielā
mērā ir tikai masu mediju kultivēts. Cilvēki nemaz neesot tik
drūmi un pesimistiski noskaņoti
un joprojām izvēlas ēst ārpus mā-

Izstādes
paglābj no rutīnas
Rīgā dzīvojošais dobelnieks Andris Rūmītis Jelgavā nonāca nejauši – paziņas, zinot viņa domu
Foto: Ivars Veiliņš
atvērt ēdināšanas uzņēmumu, atrada te piemērotas telpas.
jām. «Šobrīd mums dienā ēdnīcu
apmeklē vairāk nekā 200 cilvēku,
un domāju – tas ir pietiekami labs
apliecinājums, ka jelgavniekiem
ir vajadzīgs tas, ko mēs darām,»
piebilst šefpavārs.

Pirmie zemūdens akmeņi

Šis ir A.Rūmīša pirmais uzņēmums, tāpēc arī ikdienā viņam
ir daudz interesanta un jauna.
Nācies saskarties arī ar pirmajām grūtībām. «Viens no biznesa
šķēršļiem ir tas, ka neesam vieni
savā ēkā – pamēģiniet piecstāvu
mājā paremontēt dzīvokli! Ja
kaut kas notiek, piemēram, nav
ūdens vai aizdambējas kanalizācija, pie visa esam vainīgi mēs,
bet, kad samaksājam, lai iztīra
sniegu, to jau nepamana. Tāpat bija izcēlies strīds ar mājas
iedzīvotājiem par to, vai mēs
vispār šajās telpās drīkstējām
ierīkot ēdināšanas uzņēmumu,
bet noskaidroju, ka drīkstējām,
jo telpām ir tirdzniecības kods,»
neslēpj uzņēmējs un uzsver
– iedzīvotājiem jāsaprot, ka par
māju jārūpējas visiem kopā un
nevar to uzvelt tikai uzņēmēja
pleciem. «Tas, ka mājā ir uzņēmums, vairos arī viņu labklājību
– ja ne tiešā veidā, tad varbūt
viņu bērniem un bērnu bērniem,
varbūt kāds paziņa vai draugs
tiks pie darba,» tā A.Rūmītis.
Viņa uzņēmums nodarbina desmit cilvēkus, un jau ir nācies
saskarties ar kadru mainību.
Viņaprāt, tā ir normāla parādība,
tikai tagad, krīzes apstākļos, var
izvēlēties no desmit kandidātiem,
kamēr labajos laikos bija jāizvēlas
varbūt viens no diviem.
Tāpat ir grūti saprast, kur,
kad un pie kā, kādās iestādēs un
institūcijās vērsties, turklāt to sarežģī fakts, ka neviens no abiem
uzņēmējiem nav jelgavnieks.
Tā kā uzņēmums vasarā plāno
būvēt terasi, nācies saskarties

arī ar mūsu valsts birokrātisko Šauj visos virzienos
aparātu.
Lai gan pats A.Rūmītis pavāra
profesiju uzskata par radošu,
Jelgavā brends ir «Silva»
vadot uzņēmumu un strādājot uz
A.Rūmītis atzīst, ka tomēr kvantitāti, iekšējo diskomfortu
pats grūtākais ir būt pamanī- viņš neizjūt. «Uzskatu, ka katram
tam, vēl jo vairāk tāpēc, ka kat- ir jādara tas, kas viņam padodas.
rā pilsētā ir iecienītākā kafejnī- Tāpēc arī mums ar kompanjonu
ca. «Jelgavā brends ir «Silva», ir sadalīti pienākumi. Es atbildu
un paies kādi pāris gadi, līdz par ēdiena kvalitāti, personālu
stabili varēsim iekarot sabiedrī- un apmeklētāju piesaisti, bet
bas uzticību,» norāda uzņēmējs. viņš – par finanšu jautājumiem,»
Lai veicinātu atpazīstamību, stāsta šefpavārs.
viņš uzņēmuma
Viens no veiiekšienē maksidiem, kā piemāli cenšas iz- Uzņēmēju mērķis saistīt klientus,
vairīties no ne- ir divu gadu laikā ir dažādu pasāgatīvām lietām,
kumu rīkošana.
jo īpaši tāpēc, panākt tādu at- «Hercogā» ir
ka ir pārliecibijuši gan galda
nāts – enerģija, tīstību, lai sāktu spēļu mači, gan
ar kādu pavārs atpelnīties inves- improvizācijas
gatavo, pāriet uz
teātra izrādes,
ēdienu, bet pēc tētie līdzekļi. Lai gan dzejas vatam uz klientu. gan tālākā nā- kari un bērnu
Tas ir apburtais
rīti. Pats uzņēloks. «Ja iedo- kotnē A.Rūmītis mējs šo aktīvo
sim klientam
rosīšanos sauc
vienu slikti iz- kafejnīcu redz kā par šaušanu viceptu karbonā- diezgan eksklu- sos virzienos.
di, par to zinās
«Mums ir lielas
visi, bet ja simts zīvu vietu, kurā telpas, kuras
labas – par to zi- rīko slēgtos vīna maksimāli jānonās tikai neliela
slogo. Ja viesnīdaļa. Tāpēc arī vakarus ar piec- cā nav nekā dārsaviem darbiniegāka par tukšu
kiem esmu pa- kārtēju maltīti, no numuru, tad arī
teicis, ka haltū- ēdnīcas nav plā- mums ir līdzīras nepieļaušu,»
gi – es labāk pa
stāsta šefpavārs. nots atteikties.
vakaru ēdnīcā
Tik jaunam uznopelnu piecus
ņēmumam tas ir divtik svarīgi, latus nekā nenopelnu neko,» tā
jo sava vieta zem saules vēl A.Rūmītis, piebilstot, ka labāk
jāizcīna.
izmēģinās kaut desmit lietas,
A.Rūmītis no konkurences nevis sēdēs un gaudīsies.
nebaidās un uzskata, ka veselīga konkurence ir stimuls Akcentē
attīstībai. «Varbūt ar laiku vietējos produktus
«Hercogs» pārtaps par VislatViens no virzieniem, kurā
vijas brendu un katrā lielākajā tēmē «Hercogs», ir veselīgas
pilsētā būs pa kafejnīcai,» ne- pārtikas, kas gatavota no viebaidās pasapņot uzņēmējs.
tējiem produktiem, populari-

Nesen A.Rūmītis atgriezās
no Sanktpēterburgas, kur piedalījās starptautisku pavāru
sacensību «Baltijas kulinārijas
zvaigzne» žūrijā un vērtēja jaunos talantus. Jāpiebilst, ka vēl
pirms gadiem diviem viņš pats
bija viens no konkursantiem.
«Pats gan sevi šajā jomā uzskatu vēl par praktikantu, tomēr
vērtēt ir daudz vieglāk nekā
pašam startēt konkursā,» teic
šefpavārs, norādot, ka līdzdalība izstādēs pasargā no rutīnas,
turklāt tā ir lieliska pieredze, kā
arī aizgūta daža laba ideja.
Tiesa, A.Rūmītis cer vēl kādreiz piedalīties kādā konkursā
un vislielākais izaicinājums
viņam būtu starptautisks konkurss par latviešu nacionālo virtuvi. «Tas būtu ļoti interesanti
un arī sarežģīti, jo te nederētu
siļķe un rūgušpiens. Jāņem vērā
tas, ka žūrijas locekļi daudzus
produktus, ko mēs lietojam, nepazīst, bet tomēr jāizdomā veids,
kā prezentēt mūsu kultūru.»

Šobrīd pietiek ar «Vou!»

Uzņēmēju mērķis ir divu gadu
laikā panākt tik lielu attīstību,
lai sāktu atpelnīties uzņēmuma
izveidē investētie līdzekļi. Lai
gan tālākā nākotnē A.Rūmītis
kafejnīcu redz kā diezgan ekskluzīvu vietu, kurā rīko slēgtos vīna vakarus ar pieckāršu
maltīti, no ēdnīcas nav plānots
atteikties: silta un garšīga maltīte par pieņemamu cenu – tā ir
lieta, kas būs pieprasīta visos
laikos.
Tomēr arī pagaidām A.Rūmītim
ik pa laikam gadās atsvaidzināt
savas pavārprasmes un pagatavot ko neikdienišķu kafejnīcas
apmeklētājiem. Arvien lielākā
cieņā ir steiki, un reizēm tos
pasūta pat desmit cilvēku kompānijas.
Lai gan mērķi ir tālejoši,
priekšā vēl daudz darba, tāpēc
šobrīd jaunajam uzņēmējam
pietiek ar to, ja klients, ienākot
pa durvīm, nosaka: «Vou!»

Nedēļas jautājums
Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Kā jūs izjūtat plūdus Jelgavā?
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Neko tādu dzīvē neesmu redzējis, tāpēc izmantoju iespēju un iemūžinu šos skatus
Labi, ka esmu nodrošinājies ar gumijas zābakiem, citādi būtu grūti
Biju spiests lūgt palīdzību, lai paglābtos no plūdiem

9

Man nekas, bet draugu un paziņu mājas ir applūdušas
Nevaru piekļūt pie savas mājas, visapkārt ūdens
Nekas īpašs – parasti pavasara pali

6

44

7

Savu viedokli paud –
43

www.

Vai šogad plānojat
paši audzēt sev
nepieciešamo
mazdārziņā?

.lv

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs
svinēsiet Lieldienas?
Aleksandrs,
jelgavnieks:
– Svētkos noteikti būsim
mājās – kaut
kur braukt
nav paredzēts. Sīpolu
mizās krāsosim olas, aiziesim arī kaut kur
izšūpoties, lai odi vasarā nekostu. Pagājušajā gadā arī bijām
izšūpoties.
Velta, pensionāre:
– Kā katra
kārtīga latvieša mājās, arī
mēs krāsosim
olas, rīkosim
vietējās olu
kaujas. Ciemos brauks arī mazbērni – viņiem jau patīk gan krāsot olas,
gan sisties ar tām. Tiesa gan,
40 latus svētku galdam, kā tas
izskanējis vairākos plašsaziņas
līdzekļos, mēs netērēsim. Mielasts būs, bet ne jau par tādu
naudu.
Andrejs, students:
– Arī šajās
Lieldienās tradicionāli kopā
ar draugiem
krāsosim
olas, noteikti
sitīsimies ar
tām. Par pārējiem pasākumiem
un aktivitātēm gan vēl neesam
domājuši. Nezinām, kāds būs
laiks – ja līs, nekas nesanāks, bet,
ja spīdēs saulīte, tad gan jau arī
šūpoles uzmeklēsim un noteikti
izdarīsim arī kaut ko citu.
Aigars, pastnieks:
– Sīpolu mizās krāsosim
olas. Parasti
tās mums
sanāk ļoti
skaistas. Varbūt pie kaimiņiem ar tām iesim mainīties.
Lieldienās sabrauks arī bērni
– tad noteikti būs arī olu kaujas.
Par šūpošanos gan vēl nezinām,
jo pils parkā parasti pie šūpolēm
ir lielas rindas – ilgi jāgaida, kamēr var tikt. Tad jau redzēs!
Anita, medmāsa:
– Lieldienās
mājās krāsosim olas sīpolu mizās –
vismaz kādas
20 jau būs
jānokrāso,
izdekorēsim ar sausiem zariem,
puķītēm, aplīmēsim ar uzlīmēm
– lai ir dažādība. Mazbērniem
tās visas izdarības patīk. Noteikti
mūsu mājās būs arī svētku kūka,
jo mēs visi – es, bērni, mazbērni
– ir lieli saldumu mīļi, bez tiem
svētki nav iedomājami.
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Izmirkušās
elektroietaises
jāizžāvē
(No 1.lpp.)
V.Siliņš norāda, ka sadales skapjus var žāvēt, tos vienkārši atverot,
ja iespējams, var atvērt arī kontaktu, kārbu un slēdžu vāciņus, bet
jāvēdina arī telpas. Plūdos varētu
būt bojātas arī elektroierīces, piemēram, ledusskapis, veļas mašīna.
Arī tās jāizžāvē.
To, vai mājā drīkst atjaunot
elektrības piegādi, uzrādīs elektromērījumi, ko drīkst veikt tikai
sertificēts speciālists. Jelgavā šo
pakalpojumu piedāvā vairākas
firmas, un tā vidējā cena ir no 20
līdz 60 latiem. V.Siliņš skaidro, ka
noteikti jāveic izolācijas mērījums
– ja izolācija ir mazāka par 0,5 megaomiem, elektroenerģiju pieslēgt
nedrīkst. Tāpat ieteicams izmērīt
kontaktu pārejas pretestību. Ja
mērījumu dati liecina, ka elektrību drīkst pieslēgt, jāzvana uz
«Latvenergo» Klientu servisu pa
tālruni 80200400. Tur paziņos, kad
var ierasties speciālisti un atjaunot
elektrības piegādi. Šie mērījumi ir
garantija, ka māja ir elektrodroša,
jo «Latvenergo» speciālisti pirms
elektrības padeves atjaunošanas
pārbauda savas elektroietaises, bet
ne klienta īpašumā esošās.
V.Siliņš norāda, ka gadījumā, ja
elektrība atslēgta vairākām mājām,
kas atrodas vienā ielā, kaimiņiem
būtu jārīkojas kolektīvi, jo, visticamāk, visiem ir viena elektrolīnija
un elektrību atjaunot atsevišķai
mājai var būt sarežģīti.

Turpinās
«Latvenergo»
dāvanu karšu
izsniegšana
 Ilze Knusle-Jankevica
Latvijas Pašvaldību savienība
panākusi vienošanos par «Latvenergo» dāvanu karšu izsniegšanas
termiņa pagarināšanu. Bija plānots, ka visas 1270 kartes Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldei jāizsniedz
līdz 31. martam, bet nu šis termiņš
pagarināts uz nenoteiktu laiku.
Šāds lēmums pieņemts, jo ne tikai Jelgavā, bet arī citviet iedzīvotāji līdz šim maz izmantojuši iespēju
saņemt kartes. Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas
vadītāja Mārīte Liepiņa informē, ka
līdz 1. martam bija izsniegtas 463
kartes. Lai gan dati par martu tiks
apkopoti līdz 8. aprīlim, M.Liepiņa
norāda, ka mēnesī tiek izsniegtas
vidēji 200 kartes.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne informē, ka «Latvenergo» dāvanu kartes arī turpmāk
izsniegs trūcīgajām ģimenēm ar un
bez bērniem. Tomēr no 1. aprīļa
stājušās spēkā izmaiņas MK noteikumos, kas nosaka trūcīgās personas vai ģimenes statusa piešķiršanas kārtību. Nu šo statusu var
pieprasīt arī personas un ģimenes,
kurām ir kredītsaistības. Trūcīgā
statuss dod tiesības pretendēt arī
uz citiem palīdzības veidiem.
Jāatgādina, ka kartes, kas dod
iespēju 500 kilovatstundas elektroenerģiju izmantot bez maksas,
var saņemt Sociālo lietu pārvaldes
15. kabinetā. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments, līgums ar
«Latvenergo» un kvīts par pēdējo
veikto elektrības maksājumu,
turklāt uz pārvaldi jādodas tai
personai, uz kuras vārda noslēgts
līgums ar «Latvenergo». Sīkāka
informācija par «Latvenergo» dāvanu karšu saņemšanu – pa tālruni
63048914, 63007224 vai Sociālo
lietu pārvaldes mājas lapā: www.
jelgava-soclp.lv.
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BBC intervē mūsu uzņēmēju
 Ilze Knusle-Jankevica

Britu raidsabiedrība BBC
veido materiālu par ekonomisko krīzi Latvijā
un to, kā krīzi pārdzīvo
uzņēmēji. Viens no Latvijas uzņēmējiem, kurš
stāsta par šo grūto laiku,
ir Jelgavas uzņēmuma
«Nakts mēbeles» vadītājs Juris Griķis.
Raidsabiedrību interesēja tas,
kā bija pirms krīzes, kas varēja
izraisīt šo lejupslīdi un kā ir tagad.
Vispirms «Nakts mēbeles» vadītājs ar BBC žurnālistiem divas
reizes izrunājies pa telefonu, bet
pirmdien korespondenti bija ieradušies Jelgavā, lai tiktos klātienē.
«Pēc tam, kad telefonsarunā biju
raksturojis situāciju, žurnālistus
visvairāk ieinteresēja fakts, ka
mūsu uzņēmumā pusotra gada
laikā tika atlaisti 45 darbinieki.
Viņi gribēja saprast, kāpēc no darba
bija jāatbrīvo tik daudz cilvēku,» tā
J.Griķis. Viņš izskaidrojis, ka šāda
situācija izveidojās tāpēc, ka pēdējos gados uzņēmuma izaugsme
bija pārāk strauja – pieprasījums
auga, tāpēc nācās pieņemt papildu
darbiniekus. «Neskatoties uz to,
darbiniekus bija grūti noturēt,
jo celtniecības industrija viņus
pārpirka – daudzi pārgāja strādāt
celtniecībā, pat ja viņiem maksāja
aploksnē,» atceras uzņēmējs. Tad
Baltijas tirgus apstājies, savukārt

eksports uz citām valstīm vēl
nebija pietiekami attīstīts, tāpēc
arī nācās visus tos cilvēkus, kuri
bija pieņemti ziedu laikos, atlaist.
Šobrīd uzņēmumā strādā ap 100
darbinieku.
J.Griķis uzskata, ka krīze ir
pārvarēta un situācija sāk nostabilizēties. Tā domāt vedina skaitļi
– realizācijas apjoma kāpums un
iestrādes eksporta tirgū. Pirmkārt,
šī gada pirmajos trīs mēnešos uzņēmuma realizācijas apjoms audzis,
ik mēnesi palielinoties par 10 – 12
procentiem. «Protams, šis kāpums
nav plus 60 vai 45 procenti mēnesī,
kā tas bija pirms krīzes, tomēr kāpums ir un tas ir stabils,» piebilst

«Nakts mēbeļu» vadītājs. Otrkārt,
uzņēmums joprojām nopietni
strādā, lai attīstītu eksportu. Jau
10. aprīlī Jelgavā viesosies Gruzijas
uzņēmēji, lai pārrunātu sadarbības
nianses – ar mūsu uzņēmuma piedāvājumu viņi jau ir iepazinušies,
nu atliek pārrunāt vien detaļas.
Savukārt 20. aprīlī J.Griķis dosies
uz Norvēģiju, lai plašāku publiku
iepazīstinātu ar savu produkciju.
«Ar Ārlietu ministriju vienojāmies,
ka Latvijas vēstniecība Norvēģijā
mums ierādīs telpas, kurās rīkosim
prezentāciju. Četri interesenti jau
pieteikušies, ka vēlas apmeklēt šo
tikšanos,» stāsta uzņēmējs. Tāpat
tiek turpināts darbs pie eksporta

«Nakts
mēbeļu» vadītājs Juris
Griķis britu
raidsabiedrības BBC
žurnālistiem
norāda, ka,
viņaprāt,
krīze jau ir
garām. Par
to liecina
uzņēmuma
ražošanas
apjoma palielināšanās
un eksporta
tirgus attīstība.
Foto: Ivars
Veiliņš
tirgus attīstīšanas Krievijā, tāpēc
J.Griķis cer, ka šogad uzņēmuma
vietējā tirgus daļa palielināsies
par 10 – 15 procentiem, bet eksporta tirgū – krietni vairāk. «Eksporta tirgū ceram izrauties,» tā
J.Griķis.
Pagaidām gan BBC vāc tikai
materiālus raidījumam, bet, ja
tiks izlemts tieši «Nakts mēbeles»
izmantot televīzijas sižeta veidošanā, žurnālisti Jelgavā ieradīsies
atkārtoti.
Jāpiebilst, ka šobrīd uzņēmumam ir trīs mēbeļu saloni Latvijā,
pa vienam Lietuvā (Viļņā), Krievijā
(Sanktpēterburgā) un Īrijā, bet pārrunu stadijā ir projekts Igaunijā.

Īsi
 Pa g ā j u šajā nedēļā ar VUGD
priekšnieka
Ainara Penča pavēli
darbu mūsu pilsētā sācis jaunais
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris Artūrs
Hroļenko. Jaunais komandieris uz
Jelgavu pārnācis no Rīgas. Apstākļu sakritības dēļ komandierim
pirmais darbs Jelgavā bija plūdu
situācijas kontrolēšana, apsekošana un palīdzības sniegšana.
 3. aprīlī pulksten 13 pēc remonta jaunā izskatā durvis vērs
stila salons «Pils putns» Mātera
ielā 29. Salonā «Pils putns» informē, ka pēc remonta tajā būs
jaunu mākslinieku un amatnieku
darbi no Tukuma, Dobeles, Rīgas,
Rundāles un Jelgavas. Tāpat jau
pirmajā dienā ikviens interesents
varēs apskatīt Helgas Melbārdes-Krisbergas izstādi «Eņģeļi un
dēmoni». Salonā atzīst, ka vēl
aizvien izjūt radošu, interesantu,
asprātīgu, mīļu Jelgavas, Zemgales un Latvijas suvenīru trūkumu,
tieši tāpēc tas nolēmis piedāvāt
pircējiem arī jauniešu (pat skolēnu
firmu) izdomas bagātos darinājumus.
 Pils salā mītošie savvaļas zirgi no plūdiem patvērušies LLU
piederošajā teritorijā, kura robežojas ar applūdušajām Lielupes
palienes pļavām. Tieši šajā laikā
vienai no savvaļas ķēvēm piedzimis mazulis, ziņo LLU Sabiedrisko
attiecību daļas speciāliste Laine
Orbidāne. Zirgu uzraugs Einārs
Nordmanis stāsta, ka zirgi jūtas

Šodien sāk dalīt Eiropas pārtikas pakas
 Ritma Gaidamoviča

Vakar Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejā
nogādātas 600 par Eiropas Komisijas līdzekļiem
iegādātas pārtikas pakas, kuras trūcīgie pilsētnieki
varēs saņemt jau šodien, 1. aprīlī, no pulksten 11 līdz
15. Pavisam šomēnes Jelgava saņems 1700 pakas.
Jelgavas komitejas priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks
gan aicina iedzīvotājus uzreiz pirmajā dienā visiem
vienlaicīgi neierasties pēc pārtikas pakām, piebilstot, ka tās pietiks visiem.
J.Vērzemnieks stāsta, ka pakas
arī mūsu pilsēta saņem Eiropas
Komisijas programmas «Vistrūcīgākajām personām» gaitā. «Pakas
iegādātas par Eiropas Komisijas
naudu, kuru koordinē Zemkopības
ministrija. Tieši ministrija rīkoja

konkursu, kurā uzvarēja akciju sabiedrības «Dobeles dzirnavnieks»,
«Rīgas piensaimnieks» un «Valmieras piens», kas arī piedāvā šīs
pakas,» stāsta J.Vērzemnieks. Tajās
ir vārāmās auzu, četrgraudu un griķu pārslas, pankūku milti, vājpiena

pulveris un pasterizēts piens.
Jau šodien pulksten 11 Latvijas
Sarkanā Krusta Jelgavas komitejas
telpās Stacijas ielā 13 sākusies paku
dalīšana. «Šobrīd esam saņēmuši
600 pakas, taču aprīlī kopumā
Jelgavā tiks nogādātas ap 1700
pakas,» stāsta priekšsēdētājs. Šīs
pārtikas pakas var saņemt visas
pilsētas personas un ģimenes,
kurām Jelgavas Sociālo lietu pārvalde piešķīrusi trūcīgā statusu.
«Statusam obligāti jābūt derīgam.
Piemēram, ja cilvēkam tas beidzies
vakar, 31. martā, tad 1. aprīlī viņš
nevarēs dabūt paku. Lai to saņemtu, cilvēkam jāuzrāda gan izziņa
par trūcīgā statusu, gan personu
apliecinošs dokuments – pase vai

autovadītāja apliecība,» kārtību
skaidro J.Vērzemnieks. Jāpiebilst,
ka uz šīs izziņas pakas izsniedzējs
uzspiedīs īpašu zīmogu, apliecinot,
ka šis cilvēks šomēnes paku jau
saņēmis. Pakas varēs saņemt katru
mēnesi līdz pat gada beigām. Tās
izsniegs pirmdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 11
līdz 15. J.Vērzemnieks norāda, ka
pakas pilsētā dalīs arī Kraukļa
fonds – Baptistu draudzē Mātera
ielā 54 un draudzē «Dieva ģimene»
Zemgales prospektā 12. Taču šī
organizācija pirmās pakas saņems
tikai 21. aprīlī. Tieši šajā dienā pakas Pārlielupes iedzīvotājiem sāks
dalīt arī radošo domu un darbu
centrā «Svētelis».

Prasa SIA «Nedēļa Jelgavā» maksātnespēju
 Kristīne Langenfelde

Maksātnespējīgā a/s
«Preses nams» tiesā
iesniegusi Kristianam
Rozenvaldam pilnībā
piederošā preses izdevējuzņēmuma «Nedēļa
Jelgavā» maksātnespējas pieteikumu. Izrādās,
ka uzņēmums jau gadu
palicis parādā «Preses
namam» par žurnāla
«jelgavnieki.lv» poligrāfijas pakalpojumiem un
tas noticis tieši pirms
2009. gada pašvaldību
vēlēšanām, kad šo nodrukāto žurnālu dāsni dāļāja visās pilsētas
malās.
«Preses nama» maksātnespējas
administratora palīgs Nauris Durevskis informē, ka parāda summa
par poligrāfijas pakalpojumiem
ir 2512 latu. «Rēķins ir izrakstīts
pagājušā gada 20. maijā, bet līdz
šim brīdim «Nedēļa Jelgavā» par
pakalpojumu nav norēķinājusies.
Uzņēmums vairākkārt brīdināts,
bet tas nav veicinājis parāda apmaksu. Tikai pēc tam, kad jau

spriests par prasības iesniegšanu,
«Nedēļa Jelgavā» beidzot piedāvāja
parādu apmaksāt pa daļām, pirmo
maksājuma daļu ieskaitot šogad
maija beigās. Diemžēl iepriekšējā
uzņēmuma darbība ļauj secināt, ka
tas ir neuzticams partneris, jo arī
iepriekš, pirms parāda uzkrāšanas,
tas regulāri kavējis maksājumu
veikšanu un tikai pēc atkārtotas
brīdināšanas saistības izpildījis.
«Preses namam» jau tā ir milzīgas
saistības debitoru priekšā, un
administrators nevar nereaģēt uz
parādniekiem, no kuriem vēl var
mēģināt iekasēt parādus. Tāpēc
arī mūsu lēmums bija sniegt tiesā
prasību par «Nedēļa Jelgavā» maksātnespējas ierosināšanu,» uzsver
N.Durevskis, piebilstot, ka žurnāls,
par kura drukāšanu palikts parādā, jau sen kā iztirgots un nesis
labumu izdevējam. «Vēl viens fakts,
ko ņēmām vērā, – Kristianam Rozenvaldam piederošā uzņēmuma
bilance uz 2008. gada 31. decembri bija negatīva – tas nozīmē, ka
viņam bija vairāk parādu nekā
ieņēmumu,» tā N.Durevskis.
Par «Nedēļa Jelgavā» uzņēmuma administratoru izvēlēts
Raivo Sjademe, taču pagaidām
viņš vēl nav saņēmis oficiālu tiesas

paziņojumu. «No šo pienākumu
pildīšanas neatteikšos,» otrdien
sacīja R.Sjademe, piebilstot, ka,
tiklīdz būs saņemts tiesas lēmums,
viņš noteiks «Nedēļa Jelgavā»
parādnieku pārstāvi. «Līdz tiesai,
noskaidrojot uzņēmuma finansiālo
darbību, sagatavošu savu atzinumu, vai ir pamats uzņēmumu
pasludināt par maksātnespējīgu,»
tā R.Sjademe.
Paredzamās tiesas sēdes datums
vēl nav noteikts. Pats K.Rozenvalds
jau izteicies, ka viņu šī ziņa pārsteidz.

labi un pavasara saulītē kļuvuši
dzīvespriecīgāki. «Veselīga un
kustīga ir arī pirms nedēļas – plūdu
laikā – dzimusī ķēvīte, kurai vārds
vēl nav dots. Zirgiem patvēruma
vietā ir pieejams siens un burkāni,»
stāsta E.Nordmanis.

Ritma Gaidamoviča

Piedāvā darbu!
Kā informē ziņu aģentūra
LETA, «Nedēļa Jelgavā» vienīgais
īpašnieks kopš 2008. gada 18. decembra ir K.Rozenvalds. «Nedēļa
Jelgavā» valdes loceklis ir Māris
Papēdis.
Ar «Nedēļa Jelgavā» saistīts arī
interneta portāls jelgavnieki.lv.
K.Rozenvaldam pieder arī SIA
«CorpMedia», kas izdod vairākus
nozares un organizāciju izdevumus, tajā skaitā žurnālu «Tūrisms»
un citus. Tāpat viņam pilnībā
pieder arī SIA «RKT Holdings» un
SIA «Kristians Rozenvalds».

Frizieriem (-ēm) ar pieredzi un
saviem klientiem.
Tālrunis 29128186.

Aicina darbā

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

Vajadzīgs
pastnieks
reklāmas materiālu
izplatīšanai
pa pastkastītēm Jelgavā.
• Brīvs grafiks.
• Līgums.
• Samaksa pēc padarītā.
• Vēlama darba pieredze.
Tālrunis 28620688
(no pulksten 10 līdz 18).
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Plūdi aiziet, atbildīgie dienesti novērš sekas
(No 1.lpp.)
Kamēr Lielupes kreisajā krastā bija applūdušas jau ļoti plašas teritorijas, Lielupes
labajā krastā, kur pagājušajā vasarā tika izbūvēts aizsargdambis, ūdens aiz tā praktiski nebija redzams. Nav pagājis pat pusgads,
kopš dambis izbūvēts, bet tas jau pasargāja
pilsētniekus no plūdiem. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks
atzīst – ja pašvaldība mērķtiecīgi nebūtu
šos Cukura rūpniecības restrukturizācijas
fonda līdzekļus novirzījusi šim projektam,
applūstu arī plašas teritorijas Lielupes
labajā krastā. «Ūdens noteikti būtu arī
Pļavu ielā, Cukura ielā, Veco Strēlnieku ielā
un citās tuvākajās ielās,» tā V.Ļevčenoks.
Tobrīd, kad pašvaldība uzsāka projektu
«Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā
krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa
tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana», ne viens
vien neizprata tā nozīmīgumu. Pašvaldībai
tika pārmesta līdzekļu novirzīšana aizsargdambja būvniecībai un upes gultnes
tīrīšanai, lai gan šo Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansējumu citiem
projektiem novirzīt nemaz nevarēja. Tagad
plūdi skaidri apliecināja, ka

pašvaldības lēmums bijis pareizs – pilsētā
ne tikai par vienu sakārtotu vietu vairāk,
bet dambis reāli pilda arī savu aizsargfunkciju, pasargājot mājas no applūšanas.
«Noteikti pozitīvi ir arī tas, ka tika padziļināta un tīrīta upes gultne. Varbūt uz kopējā
fona tas tik lielu ieguvumu šobrīd nedod,
jo gultnes tīrīšana notika nelielā upes daļā,
tomēr tajā vietā upe ir dziļāka,» piebilst
V.Ļevčenoks.
Lai novērtētu situāciju un redzētu, kā
atbildīgie dienesti tiek galā ar plūdiem, 26.
martā, kad Lielupē ūdens līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējās dienas vakaru bija
mazliet krities, Jelgavā ieradās arī iekšlietu ministre Linda Mūrniece un VUGD
priekšnieks Ainars Pencis. L.Mūrniece
pēc Civilās aizsardzības komisijas speciālistu ziņojumiem atzina, ka mūsu pilsētas
dienesti strādā labi un starp pašvaldību
un speciālistiem ir laba komunikācija,
kā arī secināja, ka cilvēki nav atstāti bez
palīdzības. Tāpat pēc dzirdētā un redzētā
L.Mūrniece secināja, ka viens no svarīgākajiem darbiem, kas būtu jāveic pēc plūdiem,
ir Lielupes lejteces gultnes tīrīšana, kas arī

policijas darbinieki
Jau 22. marta vakarā Pašvaldības
ņu ceļā, kas ļāva
Būri
–
zīmi
a
egum
izvietoja pirmo aizli
gan, ka cilvēki
ic
iebraukt tikai šeit dzīvojošajiem. Jāte
, jo jau pēc
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ne
ukt,
steidza no turienes izbra
ūdens. Taču
tikai
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ja
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i
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vien
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ma objektu
tūris
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redz
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foto
– cilvēki nāca, brauca,
sākumu Jelgavā.

Ikdienā pa šo ceļu brauc 7. maršruta autobuss
uz Kārniņiem. Taču pagājušajā nedēļā vienīgais
transporta līdzeklis, ar kuru varēja pārvietoties
pa šo ceļu, ko drīzāk varētu nosaukt par upi, bija
laiva. Protams, noderēja arī paši garākie gumijas
zābaki.

Jelgavnieks Miervaldis bija atbraucis palīgā
saimniekiem Romas ielā. «Malkas šķūnītis,
pirtiņa pilna ar ūdeni, kaut kas jādara lietas
labā,» teic Miervaldis. Viņš, klausot speciālistu ieteikumiem, no mājas pagalma izveda
22 ķerras ar sniegu, lai kaut nedaudz paglābtu māju no plūdiem, kad kusīs sniegs.

šogad sagādājusi ne mazums problēmu.
«Mums ir jāraksta vēstule valdībai. Es
domāju, ka iebildumu nebūs, tas tiešām
ir jāizdara, jo jūtami veicinātu ledus aizplūšanu jūrā un neradītu šādu situāciju,»
tā L.Mūrniece. A.Pencis atzina, ka bijis
skumji saņemt no cilvēkiem zvanus, ka
ūdens smeļas mutē, bet neviena institūcija
it kā neko nedara. «Visi dienesti tiešām
dara, ko var, bet mēs nevaram novērst
dabas stihiju. Atbildīgo dienestu uzdevums
ir mazināt sekas, un ar to jelgavnieki tiek
galā. Galvenais ir paveikts – neviens cilvēks
un dzīvnieks nav gājis bojā,» tā pagājušajā
nedēļā atzina A.Pencis. Atzinīgi par Jelgavu un tās speciālistiem pagājušās piektdienas LNT rīta raidījumā «900 sekundes»
izteicies arī VUGD priekšnieka vietnieks
ģenerālis Aldis Lieljuksis. Pēc viņa stāstītā,
vienīgā vieta, kur plūdiem klāt ķērušies
tiešām nopietni, ir Jelgava, jo te izmantotas jaunās tehnoloģijas – augstumi pēc
kartes, kura dod prognozes, ka pie noteikta
ūdens līmeņa applūdīs konkrēta vieta, pie
cita – jau plašākas teritorijas. «Savukārt
citviet Latvijā tiek izmantota atzīme uz

Platone ir viena no upēm, kas no krastiem «izkāpa»
pirmā un apdraudēja ne tikai vairākas mājsaimniecības, bet arī SIA «Jelgavas dzirnavas», kur plūdu dēļ
dažas dienas bija apstājies viss darbs. Tieši šāds skats
pavērās no minētā uzņēmuma, kura daļu teritorijas
bija pārņēmis ūdens. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Roberts Vilcāns zināja teikt, ka 22 gadu laikā, kopš
uzņēmums strādā, kaut kas tāds nav piedzīvots.

Marina savu māju Baraviku ielā, dodoties uz pilsētu pie
māsas, pameta jau pagājušās otrdienas vakarā, kad
ūdens bija visapkārt ēkai. Jau trešdien līdz mājām viņa
varēja tikt tikai ļoti garos gumijas zābakos. Jāatzīst gan,
ka nekāds iepriecinošs skats tur nepavērās – grīdu mājā
klāja ūdens vismaz sešu centimetru augstumā.

Plūdi Jelgavā sākās Romas ielā. Romas ielas 73.
mājas saimnieks Pāvils Plonišs gan zināja teikt,
ka piedzīvoti arī trakāki plūdi. «Atceros, 1978. vai
1979. gadā piedzīvojām, ka no pulksten 24 līdz 2
naktī visa māja pieplūda pilna. Šoreiz vēl ir salīdzinoši mierīgi,» stāstīja saimnieks. Viņi bija pirmie,
kuri lūdza Pašvaldības policijas palīdzību, taču no
evakuācijas gan atteicās.

tilta. Piemēram, šī zilā svītra nozīmē – ja
tik tālu aizies ūdens, tad applūdīs tur, ja
ūdens sasniegs nākamo zilo svītru – tad tur.
Daudzviet viss balstās uz «eksperimentu
variantiem» un nav arī nekādu pētījumu
no iepriekšējām reizēm. Tas nav nopietni,»
«900 sekundēm» atzina A.Lieljuksis. Kā
nu ne, jau šobrīd Jelgavas pašvaldībai ir
programmatūra, kuras galvenais uzdevums ir veikt krīzes menedžmentu, risku
analīzi un modelēšanu, lai izstrādātu preventatīvo pasākumu plānu. «Visi dati tiek
iekļauti sistēmā, veidojas datu bāze, tāpēc
var izstrādāt plānu. Tiek norādīti resursi,
cilvēki, kuri atbildīgi par attiecīgajiem jautājumiem,» stāsta pašvaldības Informācijas
tehnoloģiju sektora vadītājs Alvils Pierhurovičs, piebilstot, ka nākamajos gados šajā
datu bāzē būs iekļauti arī applūstošajās teritorijās dzīvojošo cilvēku kontakti un viņi
par potenciālajiem riskiem tiks brīdināti ar
e-pasta vai īsziņas starpniecību. Jāpiebilst,
ka šī programmatūra paredzēta arī citām
ārkārtas situācijām, ne tikai plūdiem.
Jelgavas domes priekšsēdētājs un Civilās

aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Andris Rāviņš jau tikšanās reizē ar L.Mūrnieci
visiem atbildīgajiem dienestiem un to
darbiniekiem teica paldies par darbu. «Mēs
nevaram nepateikt paldies visiem cilvēkiem, kuri neskaitīja darba stundas un
apzinīgi veica savu darbu, lai palīdzētu
applūdušajās teritorijās dzīvojošajiem,»
tā A.Rāviņš.
Šobrīd plūdi no pilsētas palēnām atkāpjas, taču gan Lielupe, gan mazās Svētes un
Platones upes joprojām ir ārpus krastiem,
arī ielas dažos posmos vēl slēgtas. Tiklīdz
automašīnas varēs pārvietoties pa noplūdušajām ielām, aģentūra «Pilsētsaimniecība» noņems aizlieguma zīmes. Informācija
par slēgtajām ielām pieejama mājas lapā:
www.pilsetsaimnieciba.lv.
Tāpat jau šobrīd ir sākta plūdu seku
novēršana – tiek laboti izskalotie ceļi.
Atbildīgie dienesti sākuši detalizēti
izanalizēt darbības plūdu laikā, lai iegūtie
rezultāti nākotnē vēl efektīvāk ļautu reaģēt
līdzīgās situācijās.

Visvairāk glābēju palīdzība bija nepieciešama 6. līnijas iedzīvotājiem.
Tur ceturtdienas rītā Pašvaldības policijas darbinieki uz sauszemes nogādāja apmēram 30 cilvēkus – lai bērni tiktu uz skolu un pieaugušie uz
darbu. Tieši no turienes saņemts arī viens no pirmajiem izsaukumiem
par evakuāciju – dienesta viesnīcā nogādāta māte ar zīdaini.

Lai paši savām acīm redzētu reālo plūd
u situāciju mūsu pilsētā un
kontrolētu, kā strādā Jelgavas pašv
aldība un atbildīgie dienesti,
piektdien pilsētā bija ieradusies iekšl
ietu ministre Linda Mūrniece
un Valsts ugunsdzēsības un glābšana
s dienesta priekšnieks Ainars
Pencis. «Atbildīgie dienesti strādā ļoti
labi,» tāds bija L.Mūrnieces
secinājums.

No krastiem «izkāpusī» Driksa ar palielu
straumi plūda uz pilsētas pusi. Daļu Čakstes bulvāra tai arī izdevās appludināt,
taču, lai tā neskartu viesnīcu «Jelgava»,
saimnieki ūdeni uz vēl neapplūdušās
ielas daļas centās ierobežot, saliekot
smilšu maisus. Lielākoties tas viņiem arī
izdevās.

Kādā privātā teritorijā Uzvaras ielā nepatīkamu likteni piedzīvoja vieglā automašīna
– ceturtdien tā bija teju pilnīgi zem ūdens.
Šo skatu gribēja redzēt ne viens vien.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Sports
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LLU – sudrabs

Plus trīs čempioni

Debijā uzvar ASV

Panākumi džudo

Noslēgusies SEB Studentu basketbola
līga – Jāņa Vītola trenētā LLU komanda
izcīnījusi godpilno 2. vietu, finālā ar
71:82 piekāpjoties LU basketbolistiem.
Tas mūsu komandai ir liels sasniegums,
jo LLU basketbolisti pie medaļām tikuši
pirmo reizi aizvadīto astoņu sezonu
laikā. «Sešu finālā» LLU basketbolisti iekļuva, jo regulāro čempionātu
noslēdza 2. vietā, bet finālam mūsu
komanda kvalificējās, pieveicot Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)
basketbolistus (72:64). Trešajā vietā
palika līdzšinējie čempioni «Turības»
basketbolisti, izšķirošajā cīņā ar 60:55
pārspējot LSPA komandu. Jāpiebilst,
ka pagājušajā sezonā LLU basketbolisti
palika ceturtie.

Jelgavā notikušajā Latvijas
čempionātā
boksā čempiona titulu
izcīnīja septiņi
mūsu sportisti:
junioriem – Andrejs Makreckis, Edgars
Zarečņevs, Artūrs Amoliņš un Ņikita
Sekretarjovs; pieaugušajiem – Deniss Samiļins, Andris Krūmiņš un Mārtiņš Gavars.
Tas ir par trim vairāk nekā pērn. Pavisam
jelgavnieki ieguva 13 medaļas – 7 zelta,
2 sudraba un 4 bronzas – un komandu
kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu. Jāpiebilst,
ka vienlaikus notika arī Jelgavas 2010.
gada atklātās meistarsacīkstes boksā
jauniešiem un kadetiem.

Pirmo reizi Latvijas kērlinga vēsturē
mūsu valsts komanda piedalījās pasaules čempionātā – sieviešu izlases
sastāvā spēlēja jelgavnieces Iveta
Staša-Šaršūne (skips), Una GravaĢērmane, Ieva Krusta, Zanda Bikše
un Dace Munča. Treneris – Braiens
Grejs. Meitenes A grupā aizvadīja
11 spēles, no kurām vienā uzvarēja – ASV. Spēļu rezultāti: Japāna
– 4:7, Krievija – 2:4, ASV – 7:6, Ķīna
– 2:8, Kanāda – 6:12, Skotija – 1:10,
Norvēģija – 2:11, Zviedrija – 4:7,
Dānija – 1:13, Šveice – 6:9, Vācija
– 2:4. Atgādinām, ka kērlingistes
pasaules čempionātam kvalificējās,
pērn izcīnot 1. vietu B grupā Eiropas
čempionātā.

Jelgavas BJSS
audzēknis Vadims Cvetkovs
kļuvis par Latvijas čempionu
džudo. LR meistarsacīkstēs džudo jauniešiem U-13 un U-15 vecuma
grupās piedalījās 18 Jelgavas BJSS
audzēkņi un izcīnīja astoņas medaļas.
Otro vietu izcīnīja Vladislavs Balonovs,
Krišs Upenieks, Arturs Grigorjevs. Trešā
vieta Rimantam Šveicaram, Rinātam
Šaihulovam, Andrejam Kostjukam un
Vladislavam Kļaviņam. Tagad Jelgavas
džudisti gatavojas sacensībām «Jelgavas
turnīrs», kas notiks 24. aprīlī pulksten
11.30 Jelgavas 6. vidusskolā.

Jelgavas jaunie basketbolisti ir pamanīti!
 Ilze Knusle-Jankevica

kuras 1. divīzijas komandas spēlēs
superfinālā. Tās varētu būt Maskavas
Zvaigžņu cienīga nedēļas
apgabala «Kmimki», Lietuvas komannogale izvērtusies Jelgavas
das «Klaipeda» un «Kedainiai/Pikenjaunajiem basketbolistiem,
roll», kā arī dāņu «Vaerloese». Arī
kuri Rīgā aizvadīja U-16
par to, kā jelgavniekiem superfinālā
Eirolīgas 3. sabraukumu.
varētu klāties un vai ir izredzes kādu
Mūsu komanda izcīnīja uzno komandām uzvarēt, treneris neizvaras visās piecās spēlēs un
sakās. «Tas būs trīs dienu maratons,
kvalificējās superfinālam,
kurā savu lomu spēlēs arī noguruma
kas notiks maijā Maskavā.
faktors, tāpat iespējamas traumas un
Līdztekus tam pieci komanveselības stāvokļa pasliktināšanās. Te
das spēlētāji iekļauti Latvijas
neko nevar paredzēt,» tā P.Lagzdiņš.
kadetu izlases kandidātu saJāpiebilst gan, ka Eirolīgas turnīrs
rakstā un nule kā aizvadījuši
šobrīd ir tikai pusē un nākamsezon
treniņnometni.
turpināsies.
Uzreiz pēc Eirolīgas spēlēm pieci
Eirolīgas 3. sabraukumā jelgavnieki mūsu komandas spēlētāji – Česlavs
spēles laukumā tikās ar BS «Rīdzene», Mateikovičs, Oskars Liepiņš, Uvis
BC «Dnepr» (Ukraina), SK «Rapla» Strogonovs, Rihards Adiņš un Kristaps
(Igaunija), «SDJSOR nr.2/Khimik» Pļavnieks – piedalījās Latvijas kadetu
(Ukraina) un BS «VEF». Komandas izlases treniņnometnē, kurā tika strātreneris Pēteris Lagzdiņš uzskata, ka dāts pie sadarbībām un taktikas.
ar spēcīgākajiem pretiniekiem puiši
No 14. līdz 19. aprīlim izlase trejau tikušies ieprieknera Raivo Oteršējos sabraukumos, Eirolīgas 3. sabraukuma rezultāti sona vadībā dosies
iespējams, tāpēc šouz Franciju, kur
BS «Zemgale» – BS «Rīdzene» 80:68
reiz izdevās tik fili- BS «Zemgale» – BC «Dnepr» 86:64
piedalīsies pirmajā
grāns sniegums.
pārbaudes turnīrā
BS «Zemgale» – SK «Rapla» 56:29
Saskaņā ar sacen- BS «Zemgale» – «SDJSOR nr.2/Khimik»
un tiksies ar Serbisību nolikumu su- 67:51
jas, Melnkalnes un
perfinālā piedalīsies BS «Zemgale» – BS «VEF»
Francijas koman64:36
piecas 1. divīzijas
dām. R.Otersons
labākās komandas, 2. divīzijas labā- norāda, ka uz Franciju pavisam brauks
kā komanda un divas komandas no desmit spēlētāji, četri no tiem – jelgavBalkānu reģiona. P.Lagzdiņš norāda, nieki. Šoreiz mājās paliks K.Pļavnieks,
ka šobrīd puslīdz skaidrs ir tikai tas, bet vasarā, kad atsāksies nopietna ga-

Mūsu volejbolistes – čempiones

Jelgavas basketbolisti izcīnījuši tiesības piedalīties Eirolīgas superfinālā, kas
notiks maijā Maskavā.
Foto: no P.Lagzdiņa arhīva
tavošanās Eiropas čempionātam, viņš treniņos sevi parādīja pietiekami labi.
atkal būs starp tiem 15 kandidātiem, Protams, izlase nav tas pats, kas sporta
kas cīnīsies par vietu izlasē.
skola, un te gan citādākas pozīcijas,
Pagājušajā gadā U-16 izlasē spēlēja gan bumbu plūsma, bet jaunieši mātikai viens jelgavnieks – Č.Mateikovičs, cās,» tā U-16 izlases galvenais treneris,
turklāt viņš bija gadu jaunāks. Šogad piebilstot, ka precīzi pateikt, cik un
izlasē varētu spēlēt vismaz divi trīs kuri jelgavnieki piedalīsies Eiropas
jelgavnieki, lēš R.Otersons. «Jelgavas čempionātā, nav iespējams. Nu atliek
basketbolisti pēdējos gados ir Latvijas vien gaidīt vasaru, kad oficiāli tiks
čempioni, un tas ir tikai normāli, ka nosaukts kadetu izlases divpa- dsmittrešā daļa izlases kandidātu ir tieši nieks, un lūkot, cik jelgavnieku no
jelgavnieki. Puiši ir spēcīgi un arī pieciem būs iekļuvuši izlasē.

Sporta pasākumi
 3. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā
«Veselības dienas 2010», 6. kārta
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 3. aprīlī pulksten 11 – JBL
čempionāts basketbolā zēniem
(Sporta hallē).
 3. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 4. aprīlī pulksten 11 – JBL
čempionāts basketbolā zēniem
(Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 19.30 – Latvijas regulārais čempionāts basketbolā veterāniem (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 10 – NVO
sacensības galda spēlēs: novusā,
dambretē, šahā, zolītē un domino
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 10. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
4. kārta (6. vidusskolā).
 10. aprīlī pulksten 11 – «Mītavas pavasara kauss interkrosā
2010» (LLU Sporta namā).
 10. aprīlī pulksten 13 – JBL
čempionāts basketbolā meitenēm:
Jelgava – Rēzekne (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 15 un 11.
aprīlī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 19 – LBL
izslēgšanas spēle: «Zemgale»
– «Ventspils» (Sporta hallē).
 11. aprīlī pulksten 11 – JBL
čempionāts basketbolā zēniem:
Jelgava – Liepāja (Sporta hallē).
 11. aprīlī pulksten 12.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem, 2. grupa
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 15. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis» orientēšanās sacensību seriāls
«Alnis 2010», 1. kārta (Tērvetē).
 17. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātās sacensības novusā
«Veselības dienas 2010», 3. kārta
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 17. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem, fināls (Sporta hallē).
 18. aprīlī pulksten 10 – 2010.
gada Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts volejbolā vīriešiem un
sievietēm (Sporta hallē).

Kino Jelgavas kultūras namā
«Mazie laupītāji»
Rakaris Robis (5 gadi) un viņa prātīgā māsa Luīze (7 gadi) spiesti pārcelties uz vecvecāku māju laukos, jo pēc tam, kad tēvs zaudējis darbu un nespēj samaksāt kredītu,
banka atņem ģimenes jauno dzīvokli pilsētā. Pārliecībā, ka varēs palīdzēt vecākiem,
Robis izkaļ plānu – kopā ar māsu viņi aplaupīs banku, kura atņēmusi dzīvokli...

Seansi – 1. aprīlī plkst.12, 4. aprīlī plkst.15

«Sapieris» («The Hurt Locker»)
Kad elitārajā sapieru vienībā ierodas jaunais seržants Džeimss, padotos pārsteidz
viņa pārgalvība, dodoties bīstamajā bumbu neitralizēšanas uzdevumā Bagdādes
ielās. Džeimss rīkojas tā, it kā nāves briesmas viņu neskartu. Kad pilsēta pārvēršas
haosā, biedri mēģina apvaldīt savu jauno vadītāju, un palēnām atklājas Džeimsa
patiesais raksturs, kas liek vienības vīriem neatgriezeniski mainīties.
Filma saņēma sešas ASV Kinoakadēmijas «Oskara» balvas.

Seansi – 4. aprīlī plkst.21

«Krēsla» («Twilight»)
Jau otro gadu pēc kārtas par Latvijas čempionēm volejbolā kļuvušas «Jelgava/LU»
sportistes. Viņas regulāro čempionātu noslēdza līderpozīcijā un izslēgšanas spēlēs
tikās ar Rīgas volejbolistēm. Spēļu sērijā līdz trim uzvarām pārākas izrādījās mūsu
volejbolistes, kuras šajā sērijā uzvarēja ar 3:0. «Mēs bijām labāki gan sezonas laikā,
gan fināla sērijā. Mūsu pārākums izpaudās visos spēles elementos, bet pēdējā
spēlē meitenes nodemonstrēja pašaizliedzību un augstu motivāciju,» tā komandas
Foto: Ivars Veiliņš
treneris Jānis Leitis.

17 gadus vecā Bella pārceļas uz dzīvi nelielā pilsētiņā. Jaunajā klasē ir kāds noslēpumains puisis Edvards, kurš nelīdzinās nevienam citam. Edvards ir nemirstīgs vampīrs,
taču viņam nav ilkņu, un viņa ģimene izvēlējusies nedzert cilvēku asinis. Edvards
ielūkojas Bellas dvēselē un atrod savai līdzīgu – tādu, ko viņš gaidījis jau 90 gadus!
Drīz abu starpā uzvirmo neparasts un kaislīgs mīlas stāsts. Taču, kad meiteni ievēro
arī Džeimss, Edvardam nākas glābt Bellas dzīvību un uzveikt savas nevaldāmās
slāpes... Vai īsta mīlestība to spēs?
Seansi – 1. aprīlī plkst.15, 4. aprīlī plkst.18
Biļešu cena: Ls 2. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.

Meklē darbu
Skursteņslauķis. Veicu arī dzīvokļa remontu. Tālrunis 26498262.
Logopēds. Runas un rakstu valodas korekcija. Tālrunis 29905903.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var
aprūpēt vecu cilvēku, var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 63029950.
Vīrietis (32 gadi) meklē darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Ir pieredze celtniecībā
– esmu strādājis Vācijā un Anglijā.
Tālrunis 29925480.
Angļu valodas skolotāja.
Tālrunis 29793382.
Meklē darbu vācu valodas pasniedzējs,
varu pasniegt privātstundas.
Tālrunis 29767902.

Aizsaulē aizgājuši
GUNĀRS LEJNIEKS (dz. 1946. g.)
ANNA ROZE (dz. 1932. g.)
LIDIJA DZJUBENKO (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 01.04. plkst.12 Norauku kapsētā.
GRIGORIJS BATOVSKIS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 01.04. plkst.14 Norauku kapsētā.
JUZE ZALECKIENE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 01.04. plkst.13 Meža kapsētā.
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5. aprīlis, pirmdiena
LTV1
7.00 «Bārbija un dimanta pils». Animācijas filma.
8.20 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 975.sērija.
9.10 «Gaišzilais eņģelis». Vācijas komēdija. 2008.g.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Filipīnas». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Juris Rubenis par kristīgo meditāciju.
13.30 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
14.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.00 «Balss pavēlnieks». Latvijas Televīzijas bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.*
17.05 «Folkloras programma Klēts piedāvā…» Tepenīca.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 96. un 97.sērija.
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Likteņdzirnas». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1997.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Kanāda – Vācija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 21. (noslēguma) sērija.
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 56.sērija.
10.45 «Sēnītis no Bubuļzemes». Lielbritānijas fantāzijas
komēdija. 1. un 2.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā. 5.spēle. Tiešraide.
16.20 «Joka pēc». Seriāls. 20.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 197.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 21. (noslēguma) sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». ASV un Dienvidkorejas dokumentāls seriāls. 2007.g. 5.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Indijā». Noslēguma sērija.
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 197.sērija.
23.10 «Krējums… saldais».
23.40 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 13.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 40.sērija.
7.10 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 39.sērija.
7.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas seriāls.
8.25 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
8.55 «Bezbailīgais četrinieks». Animācijas filma. 1997.g.
10.35 «Pazuduši kosmosā». Piedzīvojumu filma. 1998.g.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.40 «Kasablanka». ASV laikmeta drāma. 1942.g.
16.50 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai».
Lielbritānijas un ASV romantiska komēdija. 2008.g.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 2.sērija.
22.55 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
23.55 «Nikita». ASV seriāls. 42.sērija.
0.50 LNT ziņu Top 10.
1.45 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.35 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
4.20 «Kasablanka». ASV laikmeta drāma. 1942.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 14.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 195.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 93.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 49.sērija.
8.00 «Senā pasaule: kopā dziedamās dziesmas». ASV
ģimenes muzikāla animācijas filma. 1997.g.
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Glābējkomanda Cepums».
9.45 «Aģents Šimpanze». Kanādas ģimenes filma. 2006.g.
11.20 «80 dienās apkārt zemeslodei». ASV piedzīvojumu
komēdija. 2004.g.
13.30 «Kārtējais pirmais randiņš». Romantiska komēdija. 2004.g.
15.30 «Robinsoni no Beverlihilsas». ASV komēdija. 1997.g.
17.35 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 171.sērija.
21.00 «Nacionālie dārgumi: Noslēpumu grāmata». ASV
piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.40 «Nekā personīga». Raidījums.
0.20 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 22.sērija.
1.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 59.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».

tv programma
15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Nāvējošas spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 976.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 96. un 97.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5288.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
12.15 «Sapņu lidojums». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.05 «Otrā pilsēta Daugavpils». Dokumentāla filma.
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 106.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 976.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5289.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 98. un 99.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 26.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Latvija – Čehija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 57.sērija.
10.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 5.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 20.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Pusfināls.
ASV – Somija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 57.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 198.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu.
3. (noslēguma) sērija.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 198.sērija.
23.40 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 14.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 40.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 41.sērija.
10.05 «Zvaigžņu lietus augustā». Melodrāma. 2003.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 36.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 155.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 79.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».

18.10 «112». Vācijas seriāls. 100.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mežrožu ieleja: Mīlas upe». Melodrāma. 2003.g.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Pasaules pokera turnīrs». 78.sērija.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Kārdinājums». Trilleris. 2004.g.
4.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 15.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 196.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 94.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 50.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.

9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 4.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 14.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.15 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 36.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 35.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 99.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 19.
un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 172.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Miroņu rītausma». Trilleris. 2004. g.
1.00 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 3». ASV
seriāls. 14. un 15.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
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14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 156.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 80.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 101.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
23.00 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma.
1.15 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.

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

7. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 977.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 98. un 99.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5289.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Folkloras programma Klēts piedāvā…» Tepenīca.*
12.55 Projekts «Vizuālā Latvija». Susāju pagasts.*
13.10 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 107.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 977.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5290.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 100. un 101.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Merilina, pēdējie seansi». Dokumentāla filma. 2008.g.
22.55 «Zebra».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Vides fakti».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 58.sērija.
10.45 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.40 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 21.sērija.
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Pusfināls.
Kanāda – Slovākija. 1.periods.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 58.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 199.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā. 6.spēle. Tiešraide.
21.50 «Ziemeļu puse».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «TV motors».
23.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
23.50 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 199.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 41.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 42.sērija.
10.05 «Dzīve liesmās». Vācijas melodrāma. 2003.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 37.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.

2.15 «Pasaules pokera turnīrs». 79.sērija.
3.45 «Stilīgā vienība». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 197.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 95.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 51.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 10.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 5.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 15.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 52.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.15 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 37.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 36.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 100.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 21.
un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 173.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.05 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
0.15 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 14.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

8. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 978.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 100. un 101.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5290.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Merilina, pēdējie seansi». Dokumentāla filma.
13.00 «Zebra».*
13.15 «Province».*
14.00 «Cilvēku planēta. Pastnieks Himalajos». Dokumentāla filma.
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Daugavas loki.*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 108.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 978.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5291.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 102. un 103.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».

21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 11.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*
0.05 «LTV portretu izlase». Dūdu un bungu mūzikas grupa Auļi.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 59.sērija.
10.45 «Radību mokas». Mākslas filma.
12.15 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Fināls. Cīņa
par 3/4 vietu. Somija – Slovākija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 59.sērija.
16.45 «Eksperiments». TV spēle.
17.15 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 200.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Johannesburga – brīvība aiz restēm». Dokumentāla filma.
20.55 «Ceļā ar kameru». Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri
Ugandā. 5. (noslēguma) sērija.
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Slepkavība sastrēgumstundā». Piedzīvojumu komēdija.
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 200.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 42.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 43.sērija.
10.05 «Ar mīlas acīm». Vācijas melodrāma. 2002.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 38.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 157.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 81.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 102.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Seriāls. 9.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.45 «Iekāre, piesardzība». Krimināldrāma. 2007.g.
2.30 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.25 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 198.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 96.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 52.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 6.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 16.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 53.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.15 «Kobra 8». Seriāls. 13.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 38.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 37.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 101.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 23.
un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 174.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Paslēpes». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
24.00 «Kinomānija».
0.35 «Lasvegasa 3». ASV seriāls. 69.sērija.
1.30 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 7.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».

TV programma
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15.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.15 «Kobra 8». Seriāls. 14.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 36.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 38.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 102.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 25.
un 26.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karstgalvji». ASV spraiga sižeta komēdija. 1991.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 36.sērija.
0.15 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.

9. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 102. un 103.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5291.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Āfrikas karalis». Dokumentāla filma.
14.40 «100.pants»*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 109.sērija.
15.35 «Būs jau labi!»
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 5.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5292.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 104. un 105.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 13.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 60.sērija.
10.45 «Johannesburga – brīvība aiz restēm». Dokumentāla filma.
11.45 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 2.sērija.
12.15 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Fināls. ASV
– Kanāda.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 60.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 183.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle hokejā. 7.spēle. Tiešraide.
21.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.20 «Zveja» (ar subt.).
22.50 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 4.sērija.
23.40 «Vistlera». Seriāls. 19.sērija.
0.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 183.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 43.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 44.sērija.
10.05 «Putni vējā». Melodrāma. 2004.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 39.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas filma. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 158.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 82.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 103.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Izdomātā dzīve». Liriska fantāzijas komēdija. 2006.g.
23.20 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.55 «Neredzēt ļauno». ASV šausmu filma. 2006.g.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.40 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
4.20 «Ekstrēms tuvpānā». ASV dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.

0.45 «93. reiss». ASV drāma. 2006.g.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

10. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 53.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 13.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 11.sērija.
13.45 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.*
16.50 «Cilvēku planēta. Pastnieks Himalajos». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Tērbatas iela. 3.daļa.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma. 1.sērija
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Pekstiņi». Polijas traģikomēdija. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.40 «Krējums… saldais».*
14.10 «Ceļš uz Pasaules kausu». Futbola spēļu apskats.
14.40 Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Izvēles programma.*

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 200.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 3.sērija.
8.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 54.sērija.
8.50 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 346. un 347.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 171. un 172. sērija.
11.30 «Dinozauru mednieki 3». 10.sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Smieklīgākie videokuriozi 18». Muzikāls šovs. 9.sērija.
13.30 «Dejo ar zvaigzni 3». Muzikāls šovs. 8.sērija.
18.10 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ātrums». ASV spraiga sižeta trilleris. 1994.g
22.35 «Par puiku». Komēdija. 2002.g.
0.30 «Melinda un Melinda». ASV komēdija. 2004.g.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

16.40 «Relikviju medniece». Seriāls. 23.sērija.
17.30 «Nesteidzini mīlestību» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
19.20 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
19.50 «Ļera» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2007.g.
21.30 29.pasaules nākotnes cirka festivāls.
22.30 «Mēs bijām kareivji». Kara drāma. 2002.g.
0.50 «Bikini meitenes». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.15 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 41.sērija.

16.50 «Basketbola spēļu apskats».*
17.20 «Ļera» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2007.g.
19.00 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 1.sērija.
19.30 «Nesteidzini mīlestību» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
21.25 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 12.sērija.
22.10 «Doktors Mārtins». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
23.40 «Mēs bijām kareivji». Kara drāma. 2002.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša
programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 42.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 28. un 29.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.
12.50 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 2.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.05 «Atklāj patiesību!» Francijas komēdija. 2001.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.00 «Adrenalīns». ASV trilleris. 2006.g.
0.40 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
1.45 «Pēdējā reize». Traģikomēdija. 2006.g.
3.25 «Žandarmi no Sentropēzas».
Piedzīvojumu komēdija. 1964.g.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 31.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 201.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 4.sērija.

8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Taisnības tablete» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Četras istabas» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV «melnā» komēdija. 1995.g.
19.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Ankor, vēlreiz ankor!» (ar subt.). Drāma. 1992.g.
23.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.20 «Erotiskie stāsti. Kārdinājums». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

11. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 54.sērija.
10.30 «Būs jau labi!»
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Bulgārija».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.00 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma. 1.sērija
17.00 «Āfrikas karalis». Dokumentāla filma. Lauva.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 JAUNUMS! «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.55 Laika ziņas.
21.00 «Ideāls vīrs». Romantiska komēdija. 1999.g.
22.45 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 26.sērija.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Ziemeļu puse».*

8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Eksperiments». TV spēle.*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Daiļslidošana.
Paraugdemonstrējumi.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 24.sērija.

8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 173. un 174.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Senā pasaule 9». ASV animācijas filma. 2002.g.
13.50 «Ātrums». ASV spraiga sižeta trilleris. 1994.g.
16.05 «Kobra 11». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Dejo ar zvaigzni 3». Šovs. Tiešraide. 9.sērija.
0.40 «Griezumā». Trilleris. 2003.g.
2.45 «Sikspārņi slepkavas». ASV trilleris. 2005. g.
4.10 «Kobra 8». Seriāls. 14.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Zelta drudzis».
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Strūklaka» (ar subt.).
Satīriska komēdija. 1988.g.
23.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.40 «Erotiskie stāsti. Kazino Royal seksa fikcija».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

«Ātrums»
ASV spraiga sižeta trilleris.
sestdien 20.20 TV3

TV5

LTV7

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 199.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 97.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 53.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kobra 14». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 7.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 65.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 54.sērija.

6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 32.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.40 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Žandarmi no Sentropēzas».
Piedzīvojumu komēdija. 1964.g.
16.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.05 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 25. un 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.
23.10 «Pēdējā reize». ASV traģikomēdija. 2006.g.
1.10 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.10 «Izdomātā dzīve». Liriska fantāzijas komēdija. 2006.g.
4.00 «Aģents Kodijs Benkss». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
5.35 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
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5. aprīlī plkst.17 – koncerts «Tautas laiks».
J.Lūsēna dziesmas dzied Kristīne Zadovska, Ance Krauze, Ingus Pētersons un Zigfrīds
Muktupāvels. Biļešu cenas: Ls 7; 6; 5; 4.

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

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

17. aprīlī plkst.19 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts.
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 7; 6; 5.

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

Kultūras pasākumi
 1. aprīlī no pulksten 12 līdz 17.30 – Lieldienu labdarības akcija tirdziņš «Dāsnums
mūžam neizsmeļams» (tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»).
 1. aprīlī pulksten 12, 4. aprīlī pulksten 15 – kinoseanss «Mazie laupītāji». Latviešu piedzīvojumu komēdija. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 1. aprīlī pulksten 15, 4. aprīlī pulksten 18 – kinoseanss «Krēsla». Romantiska
piedzīvojumu drāma, mistika. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 2. aprīlī pulksten 18 – Ā.Alunāna teātra monodrāma «Vienlaicīgi». Biļešu cena
– Ls 3; skolēniem un studentiem – Ls 1,50 (teātra kamerzālē).
 4. aprīlī pulksten 21 – kinoseanss «Sapieris». Asa sižeta kara drāma. Biļešu cena
– Ls 2 (kultūras namā).
 3. aprīlī pulksten 18 – «Pavasara džeza kokteilis». Koncerts. Intars Busulis un
Boriss Grammers ar «Jerusalem Jazz Band». Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 6; 5 (kultūras
namā).
 4. aprīlī no pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei (Jelgavas pils parkā.)
 4. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs sveiks mazos
jelgavniekus (Jelgavas pils parkā).
 5. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Tautas laiks». Jāņa Lūsēna dziesmas dzied
K.Zadovska, A.Krauze, I.Pētersons un Z.Muktupāvels. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4
(kultūras namā).
 7. aprīlī pulksten 19 – Lieldienu koncerts «Paliec pie mums». Piedalās Evita Zālīte
(soprāns), Diāna Jaunzeme (ērģeles), kultūras un mākslas centra «Ritums» jauktais
koris «Skaņupe» (Rīga). Mākslinieciskā vadītāja Kristīne Tomiņa-Stafecka, diriģents
Ēriks Kravalis, vokālā pedagoģe Edīte Butkeviča-Donskiha. Programmā B.Britens,
J.S.Bahs, J.Brāms un citi (Svētās Annas katedrālē).
 8. aprīlī pulksten 17 – Akordeona kvinteta koncerts. Ieeja – bez maksas (Mūzikas
vidusskolas Mazajā zālē).
 9. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde Māra
Zālīte «Margareta». Iepriekš jāpiesakās, jo vietu skaits ierobežots. Pieteikties var pa
tālruni 63027133 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).

Izstādes
 7. aprīlī pulksten 17 – Aijas Princes eļļas gleznu izstādes «Vidū» atklāšana. Izstāde
skatāma līdz 30. aprīlim (kultūras namā).
 Līdz 18. aprīlim – Gunta Eniņa fotoizstāde «Dabas pieminekļi Latvijas ainavā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 16. maijam – Gunāra Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 1. aprīļa – Initas Vilks un Nellijas Skujenieces izstāde «Canicula». Gleznas un
forma (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 30. aprīlim – gleznotājas Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pavasaris» (Jelgavas
Mūzikas vidusskolā).
 No 1. aprīļa – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības
centrā «Pilsētas pasāža»).

Simtgadnieks: «Jūtos es ļoti labi!»
 Ritma Gaidamoviča

«Runājiet bišķīt stiprāk, es tā
švakāk dzirdu! Taču jūtos es
ļoti labi, nevaru sūdzēties, pat
ar spieķīti pastaigāt varu. Skat,
vēl tādā godā esmu ticis un
mani brauc sveikt,» teic jubilārs
jelgavnieks Mārtiņš Hercs, kurš
pirmdien, 29. martā, svinēja
100. dzimšanas dienu.
Svētkos jubilāru sveica arī Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis, simtgadniekam dāvinot īpašu
Atzinības rakstu, ziedus un arī 100 latu
stipendiju veselības uzlabošanai. A.Rublis
kungam vēlēja stipru veselību, jo tā ir
vissvarīgākā. Izmantojot izdevību, jubilāram arī jautāja, vai šādus plūdus kā šogad
kādreiz nācies piedzīvot, un kungs zināja
teikt, ka ir redzējis pat trakākus. Izrādās,
ka 1960. gadā, kad viņš vēlējies celt māju
Zirgu ielā, vieta, kur tagad atrodas māja,
bijusi applūdusi. Šogad, par laimi, to plūdi
nav skāruši.
M.Herca vecākais dēls Egons stāsta, ka
tēvs vēl pirms trīs gadiem pats uz pilsētu
gājis un dārzā darbojies, bet nu lielākoties
tikai pa māju, jo vairs nav tik viegli kājās
nostāvēt, taču vasarā izejot pagalmā pasēdēt. «Pa māju jau viņš darbojas, lasīt gan
vairs nevar, ar televizora skatīšanos arī
problēmas, bet radio ziņas klausās,» stāsta
Egons, piebilstot, ka viņa tēvs, pēc ārstes
teiktā, ir vecākais pacients dakteres Lācītes doktorātā, bet Jelgavas «Swedbank»
– vecākais klients.
Jubilārs dzīvo paša celtā mājā, kur
Egons klāt piebūvējis vēl otru daļu, un
tur apmetušās četras paaudzes. «Vedeklai
gan grūtāk, jo mēs mājās esam seši vīrieši
– mans tēvs, es, mans dēls un trīs mazdēli,» nosmej Egons. M.Herca mazmazdēls
Mikus teic, ka pēdējā laikā, protams,
vecvectēvs jauc vārdus, taču pārējo atceras. «Daudz no viņa esam dzirdējuši par
dažādiem piedzīvojumiem, to, ka tad, kad
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Lieldienu pastaiga –
svētdien pils parkā
 Ritma Gaidamoviča

Neskatoties uz plūdiem, kas
kopš pagājušās nedēļas apņēmuši Jelgavas pilij piegulošo
teritoriju, Lieldienu pastaiga
notiks. Arī šogad ģimenes iešūpot pavasari aicinātas šeit.
Būs gan šūpoles, gan olu ripināšanas sacensības, gan olu
krāsošana un citas aktivitātes.
Pasākums svētdien, 4. aprīlī,
pils parkā sāksies pulksten 11.
Ieejas maksa – trīs vai vairākas
krāsotas un nekrāsotas olas.
«Lieli un mazi Lieldienu svinētāji pie
pils gaidīti jau no pulksten 11, kad šeit
sāksies rosība, ievērojot daudzas Lieldienu tradīcijas. Esam raduši, ka Lieldienās
uz pils parku nākam izšūpoties. Neskatoties uz to, ka pils parks vēl ūdenī, šūpoles
nekur nepazudīs, jo tās nodrošināsim.
Izšūpoties, lai vasarā nekostu odi, varēs
visi,» stāsta viens no pasākuma organizatoriem Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Studentu kluba pārstāvis
Gints Romulis. Kā ik gadu, pasākuma
apmeklētāji tiks aicināti kopā dziedāt, iet
rotaļās, piedalīties atrakcijās, konkursos,
kur balvās varēs nopelnīt ne tikai krāsainas olas, kā jau Lieldienās pienākas, bet
arī kādu gardumu.

Bez olu pucēšanas – nekādi

Tāpat kā citus gadus, arī šogad pils parkā tie, kuri nebūs paguvuši nokrāsot raibu raibās olas, to varēs izdarīt pasākuma
laikā. «Dažādus dekorus olu krāsošanai
būsim sagādājuši, taču arī paši krāsotāji
var ņemt līdzi savus materiālus, lai olas
būtu tik krāsainas, cik īpašnieks vēlējies,»
piebilst Gints. Sadarbība tiks turpināta
arī ar modes namu «Tēma», kas apņēmies
veidot Olu pucēšanas darbnīcu, kurā būs
iespēja ar netradicionālām metodēm
modīgi ietērpt olas. Šajā dienā neiztikt arī
bez olu ripināšanas, tieši tāpēc organiza-

Svētdien, 4. aprīlī, pils parkā Lieldienu pastaiga sāksies pulksten 11. Ieejas
Foto: Ivars Veiliņš
maksa – trīs vai vairākas krāsotas un nekrāsotas olas.
tori aicina nodrošināties ar kārtīgiem olu
krājumiem. Taču tas vēl nav viss, jo aktivitātes būs daudzveidīgas – gan ar olām,
gan bez tām. Pie Jelgavas pils aizraujošas
stafetes sola arī sporta un tūrisma centrs
«Eži» no Valmieras un Latvijas Jauno
zemnieku kluba aktīvisti.

Atklās brīvdabas sezonu un dāvinās
karotītes

Savukārt Lieldienu koncertu jelgavniekiem būs sagatavojuši aģentūras
«Kultūra» kolektīvi. Šajā dienā brīvdabas
sezonu pils pagalmā atklās un uzstāsies
folkloras kopa «Dimzēns», deju kolektīvi
«Dālderi», «Diždancis», «Ritums», «Ieviņa», «Laipa», «Ozolnieki», «Jaunība»
un «Rota».
Bet pulksten 12 visus pils pagalmā
svētkos uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš tradicionāli
sveiks arī jaundzimušos jelgavniekus,
dāvinot karotīti ar pilsētas simboliku,
tādējādi uzņemot mazos jelgavnieku
saimē. Saņemt pilsētas karotīti Lieldie-

nu pastaigā uzaicināts 101 mazulis. Šie
bērni dzimuši šā gada janvārī, februārī
un martā.

Būs arī truši un poniji

Līdztekus divkājainajiem zaķiem, kuri
mazākos jelgavniekus aicinās dažādās
rotaļās, pils parkā būs apskatāmi arī īsti
vairāku šķirņu truši izstādē «Trusis un
citi». Kamēr vieni skatīsies trušus un ies
rotaļās, mazākie jelgavnieki aicināti vizināties ar ponijiem Tobiju un Lili. Tāpat
kā iepriekš, visas aktivitātes Lieldienu
pastaigā iedzīvotājiem būs pieejamas bez
maksas, taču, lai piedalītos atrakcijās,
līdzi jāņem vismaz trīs olas. Simboliska
maksa vien tiks iekasēta par vizināšanos
ar poniju – 20 santīmi.
«Tas ir ģimenes pasākums, kurā smelsimies pozitīvas emocijas. Aicinām visus
tikties ar zaķiem un sisties ar olām. Neatkarīgi no laika apstākļiem, viss notiks!
Galvenais, nāciet ar pozitīvām domām
un priecīgu garastāvokli,» aicinot uz
pasākumu, teic G.Romulis.

Klāt mazo vokālistu konkurss «Jelgavas cālis 2010»
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš
viņš auga, tā nebija un tagad viss esot
interesantāks,» teic Mikus.
M.Herca jaunība bijusi saistīta ar jūru,
bet lielāko dzīves daļu nostrādājis par
sanitāru psihoneiroloģiskajā slimnīcā
«Ģintermuiža», sasniedzot 55 gadus,
aizgājis pensijā, taču uz vietas nekad nav
stāvējis. «Mierā nekad neesmu bijis, vienu
darbu beidzu, nākamajā jau iekšā. Man
nepatika bezdarbība,» tā jubilārs. Viņš arī
bijis aktīvs sportotājs, un, šķiet, tas ir viens
no ilgdzīvošanas noslēpumiem. 1939. gadā
viņš pat Latvijas vienotības velobraucienā ieguvis 2. vietu, arī ikdienā uz darbu
braucis ar velosipēdu. «Daktere teica, ka
zāles man vairs nevar dot, nevajagot. Man
jau arī nekas nesāp, jūtos labi,» tā kungs.
Egons stāsta, ka šāds vecums dzimtā nav
piedzīvots – tēvs ir pirmais, kurš sasniedzis
100 gadu slieksni.
Jubilārs dzimis Svētē, taču visu mūžu
nodzīvojis Jelgavā. Viņam ir trīs dēli
– Egons, Zigus un Andris, kuri arī dzīvo
Jelgavā, seši mazbērni un septiņi mazmazbērni.
Sveicējiem jau prom taisoties, jubilārs
nosaka, ka prātā viņam nākot jaunības
laiks un tas esot brīnums – nodzīvot tik
ilgi, kā viņam izdevies.

Arī šogad Latvijas Televīzija nav iecerējusi atsākt mazo vokālistu konkursu «Cālis», taču jelgavnieki tomēr turpinās pērn
iesākto – mūsu pilsētā jau otro reizi tiks
meklēts Jelgavas «cālis». Parasti konkurss
bija martā, taču šogad tas notiks aprīlī.
Pieteikšanās – tieši no šodienas, 1. aprīļa.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle stāsta, ka Jelgavā
tradīcijas tiks ievērotas arī šogad – mazo
vokālistu konkurss notiks un aģentūra
meklēs savus dziedošos «cāļus». «Konkursa pusfināls būs jau pavisam drīz – 20.
aprīlī pulksten 16 kultūras nama Mazajā
zālē. Katram dalībniekam būs jāizpilda
divas dziesmas, dalības maksa – pieci lati,
skolotājai un vienam no vecākiem ieeja būs
bez maksas. Bet skatītājiem būs jāiegādājas ieejas biļete,» stāsta S.Sīle, piebilstot, ka
biļete maksās 50 santīmus. Ja pieteiksies

Lieldienu tirdziņš
«Pilsētas pasāžā»
Īsi pirms Lieldienām, 1. aprīlī, no pulksten
12 līdz 17.30
tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā notiks tradicionālais svētku labdarības tirdziņš
«Dāsnums mūžam neizsmeļams».
Tajā savus rokdarbus jelgavniekiem,
kā ikkatru gadu, piedāvās nacionālo
kultūras biedrību pārstāvji un dažādu pilsētas sabiedrisko organizāciju
biedri. Te būs nopērkamas arī dažādas lietas Lieldienām. Pasākumu
organizē Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs.

ļoti daudz dalībnieku, pusfinālam
tiks atvēlētas divas dienas. Tad tas
notiks arī 19. aprīlī.
Konkursa fināls pirmo reizi
paredzēts Jelgavas Pilsētas svētku
laikā, 25. maijā, kultūras nama
Lielajā zālē īpašā koncertā «Mazie jelgavnieki». Šogad arī mazie
jelgavnieki papildinās Pilsētas
svētku programmu.
Konkursam «Jelgavas cālis
2010» no šodienas, 1. aprīļa,
var pieteikt bērnus vecumā līdz Jau no šodienas var pieteikties mazo vokālispieciem gadiem. Pieteikuma tu konkursam «Cālis».
Foto: Ivars Veiliņš
anketas var saņemt pa e-pastu
vai personīgi kultūras namā. Uz visiem organizēja jaunu konkursu bērniem no
jautājumiem, kas saistīti ar konkursu, piecu gadu vecuma – Latvijas Televīzijas
atbildēs «Kultūras» kultūras darba bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
speciāliste S.Sīle pa tālruni 63084675, izpildītāju konkursu. Tajā piedalījās arī
29295901 vai pa e-pastu: santa.sile@ vairāki jelgavnieki, taču diemžēl uzvaras
kultura.jelgava.lv.
laurus neviens no mazajiem solistiem un
Jāpiebilst, ka Latvijas Televīzija šogad vokālajām grupām neieguva.

Jelgavā ar «Tautas laiku»

Uz lielā ekrāna multfilmas

5. aprīlī pulksten 17 Jelgavas kultūras
namā viesosies Jānis Lūsēns ar jaunāko
koncertprogrammu «Tautas laiks». Tajā
tiks izspēlētas atmodas dziesmas kā
nesadzirdēta atbilde šodienas haosam.
Dzejā un mūzikā ierakstīto nācijas vienotību un pacilātību izdziedās Kristīne
Zadovska, Ance Krauze, Ingus Pētersons un Zigfrīds Muktupāvels, kurus ar
vijoles solo papildinās J.Lūsēns, Jānis
Lūsēns juniors – ar basa ģitāru, Kārlis
Vanags – ar saksofonu un Ivars Kalniņš
– ar perkusiju un sitamo instrumentu
muzikālo pavadījumu. Stāsts sākas ar
dziesmām «Tautas laiks», «Taisnība»,
«Pūt, vējiņi!», «Māmuļai Latvijai» un
turpinās ar iemīļotajām dziesmām no
rokoperām.

S t u d i j a s
«Atom art»,
«Animācijas
brigāde», Jura
Podnieka studija, «Rija» un
«Dauka» Jelgavas kultūras namā
piedāvā animāciju filmu programmu
«Sirsnīgi stāsti lieliem un maziem».
Piecas īsfilmiņas jeb sirsnīgos stāstus – «Burvīga diena» (14 minūtes),
«Ledus pavēlnieks» (24 minūtes),
«Pavasaris Vārnu ielā» (23 minūtes),
«Kad āboli ripo...» (septiņas minūtes),
«Māsa un brālis» (septiņas minūtes)
– kultūras namā varēs noskatīties 8.
un 9. aprīlī pulksten 10 un 12. Biļešu
cena – Ls 1.

