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Var pieteikt kandidātus Goda
zīmei un Goda rakstam
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 6. maijam Jelgavas
pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina valsts un
pašvaldības iestādes,
pilsētas uzņēmumus,
uzņēmējsabiedrības un
sabiedriskās organizācijas pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un
«Goda raksts».
Sabiedrisko attiecību sektora
vadītājas vietniece Baiba Pušinska
informē, ka apbalvojumus piešķir
par nopelniem pilsētas labā, par

pilsonisko aktivitāti, augstu profesionālo meistarību, mūža ieguldījumu, īpašiem nopelniem un varonību
ekstremālās situācijās. Lēmumu par
augstākā apbalvojuma piešķiršanu
pieņem pilsētas dome.
Pieteikumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības Informācijas aģentūrā
Lielajā ielā 11, 1. stāvā, jāiesniedz
kopā ar kandidāta dzīves aprakstu
un pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam. Papildu
informāciju var saņemt Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā pa tālruni 63005567.
Apbalvojumus pasniegs Pilsētas
svētkos – Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa pieņemšanā
par godu svētkiem 27. maijā.

Mazajam Robertam
palīdzēs stiprināt veselību
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš
Aldis Zāģeris, piesaistot ES finansējumu, savā mājā papildus gāzes apkures sistēmai plānoja uzstādīt saules kolektoru karstajam ūdenim un
apkures atbalstam. Pēc viņa aprēķiniem, šāda sistēma gada laikā izdevumus par gāzi ļautu samazināt 30 – 50 procentu apmērā. Tomēr, redzot,
ka piegādātāji dažu mēnešu laikā apkures sistēmām cenas teju vai dubultojuši, viņš nolēmis konkursā nepiedalīties – mākslīgi uzskrūvēto cenu
dēļ viņa līdzmaksājuma daļa būtu tikpat liela, cik viņš par šo sistēmu tāpat ir gatavs tērēt, un līdz ar to tas vairs nav nekāds ieguvums.
 Ilze Knusle-Jankevica

Siltumapgādes sistēmu piegādātāji un uzstādītāji
izmanto valstī īstenoto privātmāju apkures sistēmu
nomaiņas atbalsta programmu un uzskrūvē cenas,
secinājusi Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra (ZREA). Uzņēmēji gan to noliedz un uzskata, ka
drīzāk tirgu bojā cenu dempingotāji.
«Pie mums vērsās kāds cilvēks, kuram bija informācija,
ka daži Jelgavas un Limbažu
siltumapgādes sistēmu tirgotāji
klientam, gandrīz vai jau ienākot
pa durvīm, jautā, vai viņš startē
KPFI finansētajā konkursā – ja
atbilde ir apstiprinoša, klientam

tiek piedāvātas jau pavisam citas
cenas,» stāsta ZREA direktors
Mārtiņš Prīsis.
Shēma vienkārša – ja cilvēks
vēlas iegādāties, piemēram, apkures katlu, siltumsūkni vai saules
kolektoru, uzņēmums norāda cenas, bet, tiklīdz uzzina, ka manta

tiks pirkta caur projektu, cena jau
izrādās krietni augstāka...
Un tas noticis tieši tajā laikā,
kad sākās pieteikšanās projektu
konkursam. Pie šāda secinājuma nonācis arī jelgavnieks Aldis
Zāģeris, kurš tieši šī iemesla dēļ
nolēma konkursā nepiedalīties.
«Gribēju mājā uzstādīt saules
kolektoru karstajam ūdenim un
apkures atbalstam. Sāku par to
interesēties jau pirms pāris gadiem, pētīju sistēmas, to plusus
un mīnusus, cenas, braukāju pa
firmām, konsultējos – summa, ko
plānoju tam atvēlēt, bija aptuveni
5000 latu. Tad, kad uzzināju par

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvāto programmu, nodomāju, ka tā ir laba iespēja, kas
jāizmanto, – tomēr daļu naudas
varēs atgūt no Eiropas. Taču, kad
sāku gatavot projekta pieteikumu, secināju, ka cenas uzkāpušas
ja ne dubultā, tad pusotru reizi
noteikti. Ja vēl pagājušā gada
beigās konkrēta iekārta maksāja
2500 – 5000 latu, tad tagad tāda
pati maksā jau 7000 – 9000 latu.
Parēķināju un sapratu, ka tas nav
izdevīgi, un nolēmu pieteikumu
neiesniegt,» stāsta A.Zāģeris.
Turpinājums 3.lpp.

«Lai skan» ar 3. vietu atgriežas no konkursa Ņujorkā
 Ritma Gaidamoviča

«Ir milzīgs gandarījums! Neskatoties uz to, ka daudzi uzskatīja: šis ir nerealizējams projekts, tostarp paši dziedātāji
neticēja, ka nokļūs uz Ņujorkas skatuves, mums izdevās
– mēs bijām Amerikā un mājās pārbraucām ar uzvaru.
Mums ir liela konkursu pieredze, taču līdz šim vienmēr
sacentāmies ar vienaudžiem. Šoreiz bija iespēja spēkiem
mēroties ar pieredzes un gadu ziņā krietni pārākiem kolektīviem, tāpēc 3. vieta mums ir ļoti augsts rezultāts,»
atzīst bērnu un jauniešu centra «Junda» popgrupas «Lai
skan» vadītāja Inta Šveicere.
Popgrupa «Lai skan» nupat ar
lieliskiem rezultātiem atgriezusies
no Amerikas festivāla «Harmony
Sweepstakes a cappella festival».
Mūsu grupa konkursa reģionālajā

finālā Ņujorkā ieguva 3. vietu, bet
Anete Kotoviča atzīta par konkursa
labāko solisti. Konkurss tika rīkots
27. reizi, un ASV lielākajās pilsētās
notika reģionālie fināli. «Lai skan»

uzstājās Ņujorkā un sacentās ar
vēl deviņām popgrupām. Konkurss
īpašs ar to, ka dziesmas bija jāizpilda
bez pavadījuma – a capella. Tas
nozīmē, ka sevi jāparāda tikai ar
balsīm. Katram kolektīvam bija
jāsagatavo desmit minūtes garš
priekšnesums, un mūsu dziedātāji
uz Ņujorku veda trīs dziesmas.
«Konkurss notika vienā no Brodvejas teātriem – skaistā zālē ar ideālu
apskaņošanu. Pēc savas uzstāšanās
saņēmām ļoti daudz uzslavu, komplimentu un vēl skatītāju ovācijas.
Vienu no dziesmām izveidojām kā
teatrālu uzvedumu, kā rezultātā
mums jautāja, vai gadījumā neesam
profesionāli aktieri. Šķiet, tas arī

Latvijas Sarkanā Krusta
Jaunatnes Jelgavas nodaļa un ēdnīca «Hercogs»
turpina šogad aizsākto
labdarības akciju organizēšanu. Proti, šobrīd
viņi atraduši uzņēmēju,
kas visa gada garumā
palīdzēs piecgadīgajam
jelgavniekam Robertam
Baļam uzlabot veselību,
atvēlot naudu attīstošām nodarbībām.
Piecgadīgo Robertu, kuram epilepsija izraisījusi smadzeņu bojājumus, kā rezultātā viņam ir psihoemocionāli attīstības traucējumi
un viņš slimības dēļ zaudējis valodu,
atbalstīt piekritusi SIA «Sanarius»
īpašniece Anna Šokele. Lai slimība
neattīstītos, bērnam nepārtraukti
nepieciešamas dažādas nodarbības,
kas stimulē smadzeņu darbību.
A.Šokele ģimenei sniegs atbalstu
visa gada garumā, katru mēnesi
puiša nodarbībām atvēlot 30 latus.
«Kopējos ziedojumu pasākumos parasti nevēlos piedalīties, jo es nezinu,
kur nauda nonāk. Taču šoreiz palīdzu tieši – jelgavniekam Robertam.
Tā ir palīdzība ar mērķi. Ģimenē
nolēmām, ka tas ir mazumiņš, ko
varam dot,» tā A.Šokele.
Roberta mamma Inga Baļe stās-

ta, ka Roberts jau pašlaik apmeklē
Montesori nodarbības, mūzikas
terapiju, baseinu, mūzikas nodarbības, jāšanu un masāžas. «Šobrīd
varam teikt – paldies Dievam,
Robertam jau gadu nav bijušas lēkmes. Pēc šīm nodarbībām jūtam,
ka parādījusies lielāka motivācija,
viņš jau sāk pats dungot meldiņus,
mācīties vārdiņus, likt puzles, viņš
ilgāk var koncentrēties vienai lietai.
Jūtam, ka rezultāts ir, un iesāktais
jāturpina,» stāsta I.Baļe. Līdz šim
vecāki centušies tikt galā saviem
spēkiem, katru mēnesi Roberta nodarbībām tērējot vairāk nekā 150
latus: 70 – 80 latus jāšanas nodarbībām, atlikušo naudu – pārējām
aktivitātēm. Masāžu puisim jelgavniece masiere Māra Matulēna pēc
savas iniciatīvas vienu reizi nedēļā
veic bez maksas. Tāpat jāpiebilst,
ka Roberts apmeklē bērnudārzu
«Rotaļa», kurā viņam ir iespēja
bez maksas papildus apmeklēt mūzikas terapijas nodarbības. «Mēs
esam ļoti priecīgi, ka no uzņēmējas
saņemsim vēl 30 latus. Tas nozīmē,
ka varēsim palielināt atsevišķu
nodarbību skaitu, jo Robertam ir
svarīgs intensīvs darbs,» stāsta
mamma. Viņa atklāj – tā kā tuvojas
vasara, šo naudu atvēlēs papildu
jāšanas nodarbībai un mūzikas
terapijai, kas ir dārgākās – jāšana
maksā desmit latus, mūzikas terapija – 12 latus par reizi.

bija mūsu trumpis,» tā I.Šveicere.
Viņa atzīst, ka konkurence «Lai
skan» bijusi tiešām spēcīga. «Mēs
sacentāmies ar grupām, kurās dzied
krietni vecāki dziedātāji, kurām
jau izdoti neskaitāmi CD, bijušas
neskaitāmas uzstāšanās, ir savas
mājas lapas, savi sponsori. Jāatzīmē, ka Amerikas grupu dalībnieki
katrs ir ar spēcīgu solista balsi, bet
mēs izcēlāmies ar tembrāli sabalansētu, niansētāku dziedājumu
– mūsu stiprā puse ir ansamblis,» tā
I.Šveicere, sakot paldies Jelgavas
pašvaldībai un «Jundai», kas
noticēja «Lai skan» spēkiem un
atbalstīja popgrupas nokļūšanu Piecgadīgajam Robertam atbalstu 360 latu apmērā sniegs
uzņēmēja Anna Šokele (no labās).
konkursā Ņujorkā.
Foto: Ivars Veiliņš
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Policija ķer savējos
 Kristīne Langenfelde

Vai jums ir
mazdārziņš?
visam citāds. Vienkāršs piemērs
– pusaudzis samelojis, ka viņam
nozagts telefons, jo baidījies
vecākiem teikt, ka to pazaudējis.
Vai arī ceļu satiksmes negadījumā
atklājas, ka iesaistītie melojuši,
bet kameras parāda, kā īsti tas
noticis.

«Jā, pēdējā laikā uzsākts
salīdzinoši daudz lietu
pret mūsu pašu policijas darbiniekiem. Taču
tas nav tāpēc, ka pēkšņi
policisti masveidā būtu
sākuši strādāt sliktāk
– tā ir mūsu politika:
negaidām, kamēr kāds
pārkāpums izskanēs
ārpus mūsu pārvaldes,
negodīgos darbiniekus
izķeram paši. Visbiežāk
šāds policists pēc pārkāpuma izdarīšanas pēkšņi atceras, ka viņam
ir arī sieva un bērni,
kas jāuztur, lūdz atstāt
darbā, bet tad jau ir par
vēlu...» uzsver Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks
Haralds Laidiņš.
Vēl nav divi gadi, kopš H.Laidiņš
vada visu Zemgales policistu darbu. Stājoties amatā, «Jelgavas
Vēstnesim» viņš ieskicēja vairākas
sava darba prioritātes un norādīja
arī konkrēti paveicamos darbus.
«Jelgavas Vēstnesis» jautā: kas no
tā ir izdarīts?

Pilsētnieks vērtē

Foto: Ivars Veiliņš
«Sliktu darbinieku var atrast jebkurā darba vietā, tieši tāpēc mūsu uzdevums ir no tādiem atbrīvoties.
Tad jau es piekrītu valsts virzītajai reorganizācijai – samazināt policistu skaitu, lai labākajiem varētu
paaugstināt algas. Mums nav vajadzīgs liekēdis, kuram darba ražīgums nekāds, bet viņš saņem tikpat,
cik labs policists,» uzskata Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Haralds Laidiņš.

Viens no Jelgavā skaļāk
izskanējušiem notikumiem
un vienlaikus arī mīklainākajiem gadījumiem, kad Rīgas
šosejas malā tika notriekta
Viena no būtiskākajām stirna, ko vēlāk, pārkāpjot
jūsu iecerētajām reformām likumu, savā mašīnā aizveda
bija apvienot ceļu policistus Jelgavas domes deputāts
ar patruļdienestu – vien- Sergejs Ņevoļskis, gan īsti nekārši sakot, katrā ekipāžā apstiprina to, ka ceļinieku un
būtu viens ceļinieks un viens patruļnieku kopā strādāšana
patruļdienesta policists, kas vienmēr dod rezultātu. Šajā
ļautu ātrāk reaģēt uz jebkuru gadījumā policisti tā arī nepārkāpumu. Vai tas ir attais- pamanīja, ka noticis ne tikai
nojies?
ceļu satiksmes negadījums,
Jāatzīst, ka viegli tas nebija bet arī cits pārkāpums. Ja
– policistus vispirms vajadzēja būtu reaģēts uzreiz, notikuapmācīt, lai ceļinieks mācētu ma brīdī, iespējams, tagad
reaģēt uz laupīšanas, zagšanas, ilgstošā izmeklēšana un pretģimenes skandāla izsaukumu vai runīgās liecības ietu secen.
citu pārkāpumu, bet patruļnieks,
Protams, mūsu jaunās sistēmas
savukārt, zinātu, kā noformēt darbs ir jāpilnveido un ne vienmēr
ceļu satiksmes noteikumu pār- tas nostrādā nevainojami. Arī
kāpumu. Bija arī sava veida pre- šajā gadījumā grūti pateikt, kas
testība – vairāk no ceļu policijas policistam izsaukuma brīdī bija
darbiniekiem, kuri nevēlējās šādu galvā un kāpēc viņš acīmredzamo
apvienošanu un sava darbalauka nepamanīja. Tieši tāpēc pret šiem
paplašināšanu. Taču rezultātā darbiniekiem uzsākta dienesta
visi ar jauno kārtību samierinājās pārbaude. Arī konkrētajā lietā
un nevienam tas nebija iemesls jau esam runājuši ar Drošības
darbu policijā pamest. Vai jūtam, policiju un noskaidrojuši notikuka tas ir devis rezultātu? Jā. mā iesaistītās personas paziņu
Tikai viens rādītājs – ir samazi- loku, lai turpinātu izmeklēt, vai
nājies vidējais reaģēšanas laiks patiesībai varētu atbilst fakts, ka
uz katru izsaukumu. Un tas ir S.Ņevoļskis stirnu savācis kopā ar
loģiski, ka policija var atbraukt esošo vai bijušo policijas darbinieātrāk, ja, piemēku. Pagaidām
ram, izsaukums Valsts policijas anonīmā uzticības gan neko vaiir uz 5. līniju un tālruņa numurs ar automātisko rāk komentēt
tobrīd ceļinieku atbildētāju – 67014077. Tieši nav iespējams,
ekipāža ķer āt- pateicoties iedzīvotāju zvaniem, jo turpinās izrumpārkāpējus policijai pagājušajā gadā izde- meklēšana.
4. līnijā. Tas ir vies Jelgavā atklāt ne vienu vien
turpat blakus noziegumu. Policija izskata katru
Jūs tikko
anonīmi atstāto ziņojumu un uz
– nav taču lo- to reaģē. Taču, tā kā ziņojums ir minējāt vieģiski, ka uz iz- anonīms, policija lūdz maksimāli n u n o t i k u saukumu brauk- precīzi nosaukt adresi (pilsēta, mu, par kuru
tu citi, bet šie iela, māja), kurā iedzīvotāji pa- pret saviem
turpinātu sēdēt manījuši iespējamus pārkāpumus, darbiniekiem
ceļa malā... Otrs lai kvalitatīvāk reaģētu uz atstāto esat ierosirādītājs – pēc šīs ziņojumu.
nājis dieneskārtības ieviešata pārbaudi,
nas pagājušajā gadā ir dubultojies bet kādi ir citi smagākie
to noziegumu skaits, ko esam pārkāpumi, par kuriem pie
atklājuši «uz karstām pēdām». atbildības tiek saukti paši
Arī šajā gadījumā skaidrs, ka policisti?
svarīgākais ir reaģēšanas ātrums
Vissmagākie pārkāpumi, par
un policijas atrašanās pēc iespē- kuriem šobrīd notiek izmeklējas tuvāk izsaukuma vietai. Arī šana pret pašiem policistiem, ir
Valsts policijas priekšnieks Artis operatīvās informācijas nopludiVelšs klausās policijas rāciju un nāšana. Piemēram, paši atklājām,
ir pamanījis, ka Zemgalē ieviestā ka konkrēts policists nopludina
kārtība dod rezultātu – mēs bijām informāciju narkodīleriem, un tas
pirmie, kas apvienoja ceļiniekus ir iemesls, kāpēc mūsu operācijas
ar patruļniekiem. Tagad jau izgāžas. Tāpat citā lietā kāds
Valsts policija ir izvirzījusi par policists informāciju nopludināja
mērķi šāda veida reorganizāciju nelegālajiem akcizēto preču tirgoieviest visā valstī.
ņiem – cigarešu un alkohola kon-

trabandistiem. Vēl bija gadījums,
kad pašu darbinieks īslaicīgās aizturēšanas izolatorā aizturētajam
ienesa telefonu. Jūs saprotat, cik
šīs lietas ir nopietnas?! Tās būtiski
maina izmeklēšanas un noziegumu atklāšanas gaitu! Ko nozīmē
telefons aizturētajam?! Viņš taču
var vienoties un saskaņot liecību
sniegšanu ar tiem, kas palikuši
ārā! Vēl viena epizode – naftas
vada zādzības lietā policists laikus
neizņēma lietiskos pierādījumus,
un tie vienkārši pazuda... Visas
šīs minētās lietas esam nodevuši
Valsts policijas Iekšējās drošības
birojam, kas turpina izmeklēšanu
pret šiem policistiem. Protams,
policisti nekavējoties no amata
atstādināti. Tādiem cilvēkiem
nav vietas mūsu pārvaldē – es
to paziņoju, jau stājoties amatā,
un pie tā strikti turos arī šodien.
Savējo «piesegšana» nenotiks – ja
esi negodīgs, par to jāatbild.
Bieži vien šādos gadījumos,
kad pret kādu policistu sāk
dienesta pārbaudi, ātri vien
pats policists iesniedz atlūgumu – tā vien šķiet, ka ar to
arī lieta noklust.
Ir, ir mums arī tādi policisti,
kuriem šķiet: ātri uzrakstīšu
atlūgumu, un lieta izbeigta. Taču
viņi, iespējams, neapzinās, ka darba attiecību pārtraukšana nebūt
nenozīmē, ka lieta pret viņu ir izbeigta. Jau minētajos smagākajos
gadījumos tā ir kriminālatbildība,
kas draud šādiem policistiem pat
ar vairāku gadu cietumsodu. Protams, ir arī vieglāki pārkāpumi,
varbūt nolaidība, neapdomība,
taču arī tajos mēs uzsākam disciplinārlietu un vainīgais saņem
piezīmi, rājienu. Dažam varbūt
tā būs vienīgā piezīme mūžā,
taču arī tā disciplinēs darbinieku.
Arī sīka nolaidība nevar palikt
nepamanīta.
Taču es negribētu teikt, ka policijā strādā tikai negodīgi cilvēki
– sliktu darbinieku var atrast
jebkurā darba vietā, tieši tāpēc
mūsu uzdevums ir no tādiem
atbrīvoties. Tad jau es piekrītu
valsts virzītajai reorganizācijai
– samazināt policistu skaitu, lai
labākajiem varētu paaugstināt algas. Mums nav vajadzīgs liekēdis,
kuram darba ražīgums nekāds,
bet viņš saņem tikpat, cik labs
policists.
Cik tad saņem Jelgavas
policists?
Ja runājam par vienkāršiem po-

Vai ir vietas pilsētā, kur
šobrīd policija vēlētos, lai
vēl būtu ierīkota videonovērošana?
Mums aktuālākais noteikti ir
Jelgavas tirgus. Patlaban mums
tur ir savi patruļdarbinieki, taču
videokameras šo darbu noteikti
atslogotu. Nenoliegšu, ka dažs
labs gribētu, lai policijas tirgū
nav – tā kādam dikti traucē. Ne
tikai nelegālajiem darboņiem,
bet arī tiem, kas viņus «piesedz».
Brīžiem šķiet, ka pat visi tirgotāji
nostājas pret policiju, jo mēs it kā
atbaidot pircējus, taču arī es pats
ar sievu nedēļas nogalēs iepērkos
tirgū – man gan policija netraucē.
Gluži pretēji, tirgū jūtos drošāk.
Mēs jau ar smaidu sakām, ka
tirgū ir tāda kā ēnu diena «Mans
labākais draugs – policists»:
katram policistam līdzi ir jau
pieķerto pārkāpēju bildes, tāpēc
ļoti efektīvi iespējams pamanīt,
kad viņi atkal parādās tirgū un
ar ko tur nodarbojas.

licistiem, tad kārtībnieks saņem
vidēji 250 – 280 latus «uz rokas»,
bet iecirkņa priekšnieks – līdz 400
latiem «uz rokas». Tas, protams,
nav daudz, bet vēlreiz apliecina,
ka policija nav tā vieta, kur nākt
strādāt tikai algas dēļ – es ikvieVēl savulaik solījāt akcinam savam darbiniekam saku:
ja nepatīk savs darbs, ej mājās, jas veidā vērsties ne tikai
pret policisbet, ja strādā,
tiem kukuļtad ar pilnu at- Zādzības Jelgavā*
devi. Vienkār- Nosaukums
2010. gads 2009. gads ņ ē m ē j i e m ,
bet arī tiem
ši tas klikšķis Nelielā apmērā 289
156
šoferiem, kas
ir jātaisa galvā No dzīvokļiem 204
166
piedāvā ku– kāpēc es nāku No tirdzniecības 106
155
kuli. Esat to
uz darbu.
objektiem,
darījuši?
iekļūstot telpā
Jā, tādus ekVi e g l i p a - Automašīnu
46
70
sperimentus
teikt – ej māesam veikuši
jās, bet vai ir Krāpšanas Jelgavā
– doma vienkārko likt vietā?
2010. gadā – 43
ša: ceļiniekam
Šobrīd Jelga- 2009. gadā – 25
klāt pieliek krivā ir tikai piecas
vakances, reģio- *Pasliktinoties ekonomiskajai situā- minālpolicistu.
nā kopā – 44, cijai, zādzību skaitam ir tendence Tā nav ikdienas
taču pagaidām pieaugt, citu noziegumu skaits būtiski komanda, un,
ja kāds šoferis
š ī s v a k a n c e s nav mainījies.
provocē uz kunemaz nekomplektējam, jo gaidām, kāda būs kuli, viņu var saukt pie atbilvalsts tālākā rīcība. Ja darbs būs dības. Šādā veidā cenšamies
jāreorganizē, samazinot policistu pakarot, bet tas jau nav tas
skaitu, tad nāksies vēl kādam iespaidīgākais veids. Te atkal jādarbu uzteikt, nevis meklēt, kas saka tā pati banālā frāze: kamēr
strādās viņa vietā. Es saprotu, ka nemainīsies cilvēku domāšana,
ir jau viegli čīkstēt – grūti laiki, kukuļi būs. Attīstītā valstī negrūti laiki... Paskatieties, visi vienam šoferim prātā neienāks
interneta komentāri no tā vien doma piedāvāt kukuli, jo viņš
sastāv – zākā, gaužas, bet ko liek tajā pašā brīdī tiks aizturēts...
pretī? Neko! Ir jau viegli pateikt, Pie mums tā ir nākotne. Nemika kāds kaut ko nolaidis greizi, tīgi domāju jaunus veidus, kas
nav izdarījis, bet – kāds ir tavs varētu mainīt negodīgo ceļinieku
piedāvājums? Es skaidri apzinos, domāšanu. Es viņiem tā arī saku:
ka darbs nemitīgi jāpilnveido. «Jūs jau nolaižaties zemāk par
Ticiet man, joprojām ir iespējams prostitūtām, ja esat gatavi sevi
apdomīgi samazināt resursus, lai pārdot par piecīti.»
Ir vēl kāds eksperiments, kas
iegūtu labāku rezultātu. Nav tā,
ka mums viss valstī tiktāl būtu sniedz ļoti labu rezultātu, – ceļu
sakārtots, ka vairs nav ko uzlabot policistu ekipāžu rotācija: šodien
– arī policijā. Tikai tas ir jādara tukumnieki brauc strādāt uz
Jelgavu, bet jelgavnieki – uz
profesionāli.
Tukumu. Un tad jums vajadzētu
Kā ar videonovērošanas redzēt, kāda ir dienas bilance!
kamerām pilsētā – palīdz Tukumnieki pie mums fiksē
neiedomājami vairāk pārkāpudarbā?
Pār tām tiešām ir jāsaka liels mu nekā ikdienā vietējie – te
paldies pilsētai. Mums ir lieliska «uzpeld» gan tas, ka mašīnām
sadarbība ar Pašvaldības poli- nav tehniskās apskates, apdrošicijas Videonovērošanas centru, nāšanas un citas lietas, kas vieun, tieši pateicoties kamerām, tējo protokolos neparādās. Viņi
pilsētā ir izdevies atklāt ne vienu paši saka: re, kā tukumniekiem
vien noziegumu. Bet interesanti, paveicās! Bet es ļoti labi zinu, ka
ka te parādās vēl kāda nianse tas ir mazpilsētu sindroms. Lai
– atklājam ne tikai noziegumu, arī kā kādam negribētos Jelgavu
bet arī melus. Piemēram, iesnie- saukt par mazpilsētu, mēs to ļoti
dzējs raksta: tajā un tajā ielā labi redzam: savējie savējiem patikos un tikos mani apzaga, bet līdz. Bet mūsu mērķis ir izskaust
videokameras rāda pavisam ko šādu savējo palīdzēšanu jebkurā
citu. Izrādās, notikums bijis pa- policijas darbā.

Lilita, komersante:
– Dārziņš ģimenei ir sen.
Tiesa, tagad
vairs neaizraujamies ar
lielu stādīšanu. Aug gurķīši,
paprika, tomātiņi, vēl šādi
tādi dārzeņi, bet lielākajā daļā
ir zāliens. Audzēju to, kas
veikalā dārgs, bet ir ļoti garšīgs. Pašu audzētu produkciju
varam ēst, cik gribam.
Aleksandrs
Kovaļenko,
jelgavnieks:
– Ir dārziņš
ar visu dāču.
Tur ir viss, ko
vien var paši
izaudzēt un kas nepieciešams.
Veikalā skatāmies – cenas ar
katru mēnesi dārzeņiem aug,
bet mums ir lētāks variants.
Katru rudeni samarinējam
50 litra burkas gurķu, ko
ēdam līdz jaunajai sezonai,
tie mums nav jāpērk veikalā.
Pārējie dārzeņi gan parasti
pietrūkst līdz jaunajai ražai,
tāpēc tos nākas pirkt.
M i r d z a ,
dārzkope:
– Ir gan man
mazdārziņš,
taču lielāko
tā daļu aizņem puķes.
Tā ir mana vājība, jo esmu
dārzkope. Taču ir arī gurķīši,
salātiņi, redīsi un, galvenais,
garšaugi. Dārziņš man ir kā
dakteris, depresiju mazina.
Pavasarī izaudzētās narcises
nogādāju arī tirgū – lielas
peļņas nav, taču prieks, ka arī
citiem tās patīk.
Romāns,
bezdarbnieks:
– Diemžēl
nav, jo man
šķiet, ka pilsētā tādu
n e m a z n e v a r d a b ū t . Ta č u
jāatzīst, ka tā būtu vērtīga
lieta. Paši varētu izaudzēt visu
to, ko tagad tirgū pērkam. Bet
tas, protams, uzliks arī papildu pienākumus, arī nauda
vajadzīga, lai to apstrādātu.
Zelma Ciemiņa, pensionāre:
– Šajos laikos pašam
jāaudzē viss,
jo naudas,
lai šīs lietas iegādātos veikalā, nepietiek. Mazdārziņš
ir nepieciešamība. Tur man
aug gurķi, burkāni, sīpoli,
kartupeļi. Tiesa, braukšana uz
dārziņu vien mēnesī izmaksā
20 latus. Taču tā ir vieta, kur
es jūtos labi, satiekos ar cilvēkiem, aprunājos.
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Uzņēmumi uzskrūvē cenas,
lai pelnītu uz privāto projektiem
No 1.lpp.

Viņš secinājis, ka pie uzskrūvētajām cenām pat ar ES
atbalstu paša ieguldītais būs
tie paši 5000, ko viņš tāpat
ir gatavs tērēt, bet papildus
vēl būtu jārēķinās ar projekta uzraudzību un kontroli.
«Protams, iespējams, ka cenas
sadārdzināja konkursa nosacījums, ka iekārtas piegādātājam jānodrošina piecu gadu
apkope un serviss, tomēr man
ir aizdomas, ka šoreiz cenas
paaugstinātas mākslīgi,» tā
A.Zāģeris. Viņa secinājumu
apstiprina arī ZREA – speciālisti kāpumu pamanījuši, vērtējot iesniegtos cenu piedāvājumus. Piemēram, divu pilnīgi
vienādu katlu cena Jelgavā un
Jēkabpilī atšķiroties pat par
1000 latiem.
Aptaujātie uzņēmumi norāda, ka iedzīvotāju interese
pēdējo pusotru mēnesi, kamēr
programma bija atvērta, bijusi
liela, bet to, ka būtu mākslīgi
paaugstinājuši cenas, gan
noliedz. Tiesa, viņi pieļauj, ka
cenu starpība varētu rasties
uz objektā veicamo darbu
rēķina un atkarībā no katras
firmas cenu politikas. «Juneka montāža» valdes loceklim
Jolantam Matusevičam ir
savs skaidrojums: reaģējot uz
procesiem, saradušās vairākas
firmas viendienītes, kas par
lētāku cenu tirgo iekārtas, jo,
iespējams, tām nav ne meistaru, kas šīs iekārtas varētu
uzstādīt, ne biroja, tādējādi arī
izmaksas ir mazākas. Turklāt
nav izslēgts, ka pēc laika šie
kantori tiks likvidēti. Pēc viņa
domām, tā var rīkoties tikai

 Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 8.
aprīlī, no pulksten 9
līdz 16 Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Atvērto durvju diena. Tās laikā 12. klašu skolēniem
būs iespēja piedalīties
Lauku inženieru un
Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes organizētos pārbaudījumos, lai
pretendētu uz valsts
apmaksātajām vietām
septiņās studiju programmās.
LLU Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Sandra Grigorjeva informē, ka Atvērto durvju
dienā skolēniem, skolotājiem un
vecākiem LLU piedāvās uzzināt
visu par studiju programmām,
ko šeit var apgūt, uzņemšanas
noteikumiem, kā arī apmeklēt
fakultātes.
«Šajā dienā 12. klašu skolēniem, kuri savu nākotni vēlas
saistīt ar pārtikas zinātnēm vai
inženierzinātnēm, piedāvājam

Pašvaldības policija
mērīs trokšņus

uzņēmums, kas nedomā par
attīstību – šodien tirgo katlus,
bet rīt jau varbūt maina auto
riepas. «Arī mums viena firma
piedāvāja saules kolektora
sistēmu par 1600 latiem, ierēķinājām papilddetaļas, uzstādīšanu, uzņēmuma peļņu, un
mūsu cena jau ir 3000 latu,»
skaidro J.Matusevičs, piebilstot, ka uzņēmums, kurš domā
par attīstību, parasti uzliek
apmēram 10 – 15 procentu
Jaunās trokšņa
uzcenojumu, bet cenu dempinlīmeņa mērierīces
gotāji – ap trīs procentiem.
Pašvaldības poliTaču izrādās, ka cenu kācija plāno izmantot
pums iekārtām ir tikai viens
gadījumos, kad
veids, kā uzņēmumi bija gatavi
trokšņošana jau kļupiepelnīties uz ES projekta
vusi par sistēmu – ja
rēķina. Vēl viens veids – viņi
trokšņotāji nereaģē
par samaksu piedāvāja rakstīt
ne uz kaimiņu, ne
projekta pieteikumus. Šāda
policijas aizrādījuinformācija bija nonākusi arī
miem. Iegūtie dati
līdz VARAM, tāpēc tika rīkoti
tiks izmantoti par
bezmaksas kursi, kuros interepamatu adminissenti iepazīstināti gan ar pašu
tratīvās lietvedīprogrammu, gan to, kā sagabas uzsākšanai.
tavot projekta pieteikumu.
Foto: Ivars Veiliņš
«Tas nav sarežģīti. Principā
pieteikumu varēja aizpildīt  Ilze Knusle-Jankevica
pats mājas īpašnieks. Taču,
ja kādam bija vajadzīga palīJelgavas Pašvaldības
dzība, aģentūra bez maksas
policija iegādājusies
to sniedza ikvienam, kurš pie
instrumentu, kas ļaus
mums ar šādu lūgumu vērsās,»
cīnīties pret tiem, kuri
piebilst M.Prīsis. Tomēr, pēc
regulāri tīši trokšņo
neoficiālas informācijas, Jelgaun traucē sabiedrisko
vā firmas par šādu pakalpojukārtību un kaimiņu
mu prasījušas no 150 līdz 350
naktsmieru. Proti, Pašlatiem. Protams, uzņēmumu
valdības policija nu ir
pārstāvji to noliedz.
aprīkota ar portatīvo
Jāpiebilst, ka KPFI finantrokšņa līmeņa mērīsētajā projektu konkursā
šanas ierīci. «Protams,
«Atjaunojamo energoresursu
katru mazāko troksni
izmantošana mājsaimniecību
nemērīsim, bet gadīsektorā» saņemti vairāki desjumos, ja par konkrētu
miti pieteikumu no Jelgavas.
adresi būs saņemtas

Iespēja iegūt
budžeta vietu LLU
piedalīties abu šo fakultāšu
organizētos pārbaudījumos, lai
pretendētu uz ārpuskonkursa
studiju vietām jeb budžeta
vietām septiņās studiju programmās. Skolēnu zināšanas
pārbaudīs ķīmijas eksāmenā
un testos būvniecībā, vides
un ūdenssaimniecībā, zemes
ierīcībā un zīmēšanas olimpiādē. Konkursu pirmo trīs vietu
ieguvēji (kopā 21 jaunietis), ja
nāks uz mūsu augstskolu, automātiski iegūs budžeta vietu
LLU,» tā S.Grigorjeva.
Īpaši LLU aicina skolēnus
šajā dienā pulksten 12 un 14
noklausīties lekciju par vienoto
e-pieteikšanos pamatstudijām,
kas šogad būs iespējama desmit
lielākajās Latvijas augstskolās.
Bet skolotājiem ir iespēja
apmeklēt bezmaksas semināru
«Tavs iekšējais spēks», ko vadīs
psihoterapeite Aina Poiša, un
iegūt LLU Mūžizglītības centra
apliecinājumu par noklausīto
lekciju ciklu. Pieteikties semināram var LLU Sabiedrisko attiecību daļā pa tālruni 63028951
vai e-pastu: informacija@llu.lv
līdz 5. aprīlim.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

aicina visus, kas vēlas iegūt izglītību sev izdevīgā laikā
klātienē vai neklātienē, tālmācībā vai eksternātā, apmeklēt
Informācijas dienu Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā Jelgavā, Skolotāju ielā 8, š.g. 7. aprīlī plkst.17.
Interesentiem būs iespēja apskatīt klases, skolas bibliotēku, skolas
kafejnīcu, medpunktu, māmiņu istabu, kur stundu laikā atstāt savu mazuli auklītes uzraudzībā. Varēsiet tikties ar skolas vadību, iepazīties ar
skolas piedāvātajām mācību programmām, skolas dzīvi, tikties ar skolas
psihologu un sociālo pedagogu.
Sīkāka informācija pa tālruni 63021897.
Laipni aicinām visus mācīties gribētājus!

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

vairākas sūdzības ilgākā laika periodā, mums
būs iespēja troksni
izmērīt un pierādīt
pārkāpumu,» norāda
Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste juriste
Sandra Reksce.

Šobrīd Jelgavas Pašvaldības
policija nedēļā saņem vidēji 10
– 12 izsaukumus par trokšņošanu – iedzīvotāji sūdzas par

kaimiņiem, kas skaļi klausās
mūziku vai skatās televizoru,
sarunājas, remontē dzīvokli,
pārbīda mēbeles un tamlīdzīgi.
Ja līdz šim Pašvaldības policija
bija bezspēcīga, tagad tās rīcībā
esošās ierīces ļaus stingrāk
vērsties pret ļaunprātīgajiem
trokšņotājiem, kuri nereaģē ne
uz kaimiņu, ne policistu aizrādījumiem. Kā skaidro S.Reksce, šo
aparatūru nav paredzēts izmantot ikdienā un mērīt trokšņa
līmeni katrā izsaukumā. Tā tiks
pielietota ilgstošas, pastāvīgas
trokšņošanas gadījumos, tā
teikt, kad trokšņošana jau kādam kļuvusi par ieradumu.
Pašvaldības policija uzsver,
ka trokšņa līmeņa mērīšana
jāveic izsaucēja, nevis trokšņotāja dzīvesvietā, bet ir personas,
kuras īpaši nakts laikā savā
dzīvoklī nevienu nelaiž, arī policistus, kurus paši izsaukuši,
ne. «Šādā gadījumā trokšņa
līmeni izmērīt nav iespējams,»
norāda S.Reksce, piebilstot, ka
trokšņa līmeņa konstatēšanai
un dokumentu sastādīšanai tomēr nepieciešams zināms laiks.
Tāpat troksni nevar izmērīt, ja

brīdī, kad ieradušies policijas
darbinieki, tas ir noklusināts.
Ar mērierīcēm iegūtie dati kalpos par pamatu administratīvās
lietvedības uzsākšanai. Saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par jebkāda
veida darbību, kas rada troksni
un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā
trokšņa pieļaujamo normatīvu
vai vides trokšņa robežlielumu,
fiziskai personai var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu no 20 līdz 250 latiem, bet
juridiskai – uzlikt naudas sodu
no 50 līdz 500 latiem. Par tādu
pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 50 līdz
500 latiem fiziskai personai, bet
no 500 līdz 3000 latiem juridiskai personai.
Lai gan Pašvaldības policijas
rīcībā nu ir ierīces trokšņa līmeņa
mērīšanai, tā aicina iedzīvotājus
netrokšņot un būt iecietīgiem,
nesaucot policiju ikreiz, ja kaimiņš dienas laikā veic remontu,
pārbīda mēbeles, skaļi sarunājas
vai uzslēdzis skaļāk televizoru.

Apstiprināti jauni kapsētu
apsaimniekošanas noteikumi
 Jānis Kovaļevskis

24. marta domes sēdē
apstiprināti Jelgavas
pilsētas pašvaldības
kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi, kuru mērķis ir regulēt kapsētu darbību
un uzturēšanu, nosakot kapavietu piešķiršanas, kopšanas un
uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību,
kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu
apsaimniekotāja un
kapavietas uzturētāju
tiesības un pienākumus.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns norāda, ka līdz šim spēkā bijuši
1996. gadā pieņemtie kapsētu
apsaimniekošanas noteikumi,
kuri vairs neatbilda esošajai situācijai un bija morāli novecojuši. «Jaunajos noteikumos esam
ņēmuši vērā citu pašvaldību
pieredzi un precizējuši līdz šim

neskaidros jautājumus gan par
apbedījumu veikšanas kārtību,
gan kapavietu uzturēšanu. Kaut
vai jautājumā par apbedījumu
dziļumu, kur jāņem vērā augstais gruntsūdens līmenis pilsētā
un faktiskie apstākļi katrā kapsētā,» tā A.Baļčūns.
Kapsētu apsaimniekošanas
noteikumos norādīts, ka kapa
dziļumam atkarībā no gruntsūdens līmeņa jābūt ne mazākam
par 90 centimetriem no zemes
līmeņa līdz zārka vākam. Tas
nozīmē, ka faktiski kapavietas
tiks raktas aptuveni 1,5 metru
dziļumā, ņemot vērā, ka vidējais zārka augstums ir ap 50
centimetru.
Apbedīšanas uzņēmuma
«Velis A» vadītājs Aldis Knāviņš apstiprina, ka pieņemtais
regulējums atbilst reālajai
situācijai, jo ne vienmēr bijis
iespējams izpildīt iepriekš
spēkā esošās prasības, ka kapa
dziļumam jābūt vismaz 1,5
metri no zemes līmeņa līdz zārka vākam. «Tas ir saistīts gan
ar augsto gruntsūdens līmeni,
kas Jelgavā svārstās no viena
līdz diviem metriem no zemes

līmeņa, gan ar darba drošības
noteikumiem, kuri paredz,
ka rakšanas darbiem dziļāk
par 1,5 metriem jāizmanto
stiprinājuma grodi, lai kaps
neiebruktu. Šādi pasākumi
kapa rakšanas izmaksas sadārdzinātu no 80 līdz pat 100
latiem. Teju nevienā pašvaldībā, kur noteikumos paredzēts
lielāks kapavietu dziļums, tas
netiek ievērots vai arī rakšanas
darbi tiek veikti, neievērojot
darba drošības prasības, tādēļ
jāuzteic Jelgavas pilsētas pašvaldība, kura pieņēmusi reāli
izpildāmus noteikumus. Pozitīvi vērtējamas arī izmaiņas
kapliču lietošanas noteikumos,
jo līdz šim nelaiķus kapličās
līdz bēru ceremonijai drīkstēja
turēt tikai trīs diennaktis, bet
šobrīd šis termiņš pagarināts
līdz piecām diennaktīm, kas
atvieglo bēru organizēšanu
gadījumos, ja bēres paredzētas
brīvdienās vai svētku dienās,»
spriež A.Knāviņš.
Kapsētu apsaimniekošanas
noteikumi stāsies spēkā pēc
to publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis».
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 Saslimstība ar gripu turpina
pieaugt. 192,5 saslimšanas ar gripu
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju
– šāda situācija saskaņā ar Latvijas
Infektoloģijas centra (LIC) veikto
monitoringu pašlaik ir Jelgavā. Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, saslimušo
skaits nedaudz audzis – iepriekš
fiksēti 173 saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju. «Kaut arī
Latvijā kopumā saslimstības līmenis
ir zem epidemioloģiskā sliekšņa,
atsevišķās pilsētās, tostarp Jelgavā,
šis slieksnis tomēr pārsniegts. Tas
nozīmē, ka gripas otrais vilnis Jelgavā
turpinās,» saka LIC Epidemioloģiskās
drošības un sabiedrības veselības
departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu
nodaļas Zemgales reģiona vecākā
epidemioloģe Elvīra Brūvere. Tāpat
kā iepriekš, pārsvarā ar gripu slimo
bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem,
kā arī pirmsskolas vecuma bērni.
Tiesa gan – saskaņā ar monitoringu
pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums ir 74 procenti, kas ir nedaudz
labāks kā iepriekš, kad bērnudārzus
apmeklēja 72,7 procenti bērnu.
Jāpiebilst, ka pārsvarā gadījumu
Jelgavā konstatēti B grupas vīrusi,
kas vairāk izraisa dažādas augšējo
elpceļu saslimšanas, piemēram,
bronhītu, pneimoniju.
 Zemgales Olimpiskais centrs
(ZOC) no 1. aprīļa piedāvā jaunas cenas trenažieru zāles un
relaksācijas telpas apmeklējumam. Turpmāk trenažieru zāles
apmeklējums maksās divus latus
par reizi, bet abonements desmit
reizēm (derīgs pusgadu) – 15 latus,
informē ZOC sabiedrisko attiecību
speciāliste Sanda Andersone. Cenā
ietilpst arī ģērbtuve ar slēdzamu
skapīti un duša. Arī relaksācijas
telpas izmantošana būs lētāka. Kā
norāda S.Andersone, turpmāk tas
būs izdevīgi arī mazām grupām
(līdz sešām personām), kas maksās
desmit latus par pirmo stundu un
piecus par katru nākamo. Relaksācijas telpas apmeklējums lielākām
grupām (7 – 20 personām) maksās
20 latus par pirmo stundu un desmit
par katru nākamo. Ja grupā ir kaut
viens students, uzrādot studenta
apliecību, iespējams saņemt desmit
procentu atlaidi. Relaksācijas telpa ir
pirts, džakuzi un atpūtas telpa. Jāatgādina, ka trenažieru zāles darba
laiks darba dienās ir no pulksten 17
līdz 21, brīvdienās – no pulksten 8
līdz 22. Laiku var iepriekš saskaņot
pa tālruni 63020793.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina
līdz 01.05.2011. pieteikties nekustamā īpašuma Zāļu ielā 9A (9)
lietotājus, iespējamos īpašniekus
vai viņu mantiniekus.
Papildu informācija – Lielajā ielā
11, Jelgavā, Īpašumu konversijas
pārvaldē, 306. kabinetā, tālrunis
63005526 (J.Ribkinskis).

Meitene, 2001. dz.g.,
augums 144 cm, sporta
deju klase E4, E6, finansiāli
nodrošināta, meklē deju
partneri ar nopietnu
attieksmi nopietniem
treniņiem. Treniņi Jelgavā.
Tālrunis 29752626.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,
paziņo, ka 2011. gada 11. maijā
skolā darbosies Valsts
pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un kustību traucējumiem
uzņemšanai 1. – 9. klasē
2011./2012. m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pierakstu
uz komisiju – līdz 20. aprīlim.
Tālrunis 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).
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Ūdens zagšanai pierādījumu nav
«Mūsu mājā tiek zagts ūdens un
nevainīgiem cilvēkiem jācieš no tā,
ka ir tādi iedzīvotāji, kas nelikumīgi
patērē ūdeni,» raksta kāda Lielās ielas 10. mājas iedzīvotāja. Viņasprāt,
šādu situāciju varētu izskaust mājas
vecākais, dzīvokļos veicot regulāras
pārbaudes. «Vai tiešām mājas vecākajam nav tiesību katru dzīvokli
pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka
ūdens tiek patērēts likumīgi?» jautā
jelgavniece.
«Apgalvot, ka mūsu mājā kāds
zog ūdeni, ja nav konkrētu pierādījumu, ir nekorekti,» savu nostāju
pauž Lielās ielas 10 mājas vecākais
Vitolds Zahars. Tāpat uzskata arī
nama apsaimniekotājs SIA «Rimidal
V», piebilstot, ka «tā ir kaimiņu darīšana». Tiesa gan – ūdens pārtēriņš
mājā esot, taču tas ir tik niecīgs, ka
nerada aizdomas par nelikumīgu
ūdens patērēšanu.
V.Zahars stāsta, ka mājā ir 55
dzīvokļi un visos uzstādīti ūdens
skaitītāji. «To rādījumus salīdzinot
ar datiem, ko uzrāda kopējais mājas
skaitītājs, starpība parasti ir 40 – 50
kubikmetri ūdens. Kur tā rodas,

atbildēt nevaru ne es, ne apsaimniekotājs, taču mierina doma, ka
arī apkārtējās mājās ir šāds neliels
ūdens pārtēriņš. Tā vienkārši ir, un
viss,» tā mājas vecākais, atklājot,
ka caurules namā nomainītas, arī
pats reizi ceturksnī pārbauda ūdens
skaitītājus visos dzīvokļos, taču
līdz šim nekādus pārkāpumus nav
gadījies konstatēt. Viņaprāt, mājas
skaitītāja un skaitītāju dzīvokļos
rādījumu nelielā starpība vismaz daļēji var rasties, mājas iedzīvotājiem
neprecīzi nolasot ūdens skaitītāju
rādījumus savā dzīvoklī. Taču, kā
norāda mājas vecākais, līdz šim neviens ar sūdzību par ūdens zagšanu
mājā pie viņa nav vērsies, arī pret
to, ka fiksētais ūdens pārtēriņš tiek
proporcionāli sadalīts uz visiem 55
dzīvokļiem, neviens nav iebildis.
«Ja iedzīvotājai, kas vērsusies
redakcijā, ir pierādījumi vai vismaz
aizdomas par konkrētu dzīvokli,
kurā tiek zagts ūdens, aicinu par
to mani informēt. Ja būs zināms
konkrēts dzīvoklis, tad kopā ar komisiju apsekosim to un pārbaudīsim
skaitītājus,» teic V.Zahars.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Numura zīmes pamatā
jābūt rubīnsarkanai krāsai
jānodrošina pēc noteiktas formas
izgatavotas mājas numura zīmes
uzstādīšana pie zemesgabalā esošās
galvenās ēkas ielas fasādes 2 – 3
metru augstumā.
Pilsētas galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis skaidro, ka mājas
numura zīmes pamatā izmantojama
rubīnsarkanā krāsa (PANTONE
202C vai RAL 3004) ar atstarojošiem
uzrakstiem baltā krāsā. Zīmes izmēri
– 25 x 30 centimetri un 30 x 45 centimetri. «Uz mājas numura zīmes
jābūt norādītam mājas numuram un
ielas nosaukumam, taču pēc nekustamā īpašuma īpašnieka ieskatiem uz
numura zīmes var norādīt arī īpašSaskaņā ar Teritorijas izman- nieka uzvārdu vai īpašuma statusu,»
tošanas un apbūves noteikumiem tā G.Svikulis.
nekustamā īpašuma īpašniekam
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Vai kaut kādos dokumentos ir
noteikts, kādai jāizskatās numura
zīmei pie mājas?» ar šādu jautājumu «Jelgavas Vēstnesī» vērsās
kāda jelgavniece. Proti, viņa nesen
to pasūtījusi savai privātmājai, un
norāde izgatavota brūngana. «Pilsētā
lielākoties redzamas tumši sarkanas
zīmes, taču, kad nesen numura zīmi
pasūtījām savai privātmājai, to izgatavoja brūnganu, norādot, ka Jelgavā drīkst būt arī tādas. Varbūt ir
kādi saistošie noteikumi, kas paredz
tās vizuālo izskatu un vietu, kur tā
pie privātmājas jāpiestiprina?» vēlas
noskaidrot jelgavniece.

Lai veiktu videonovērošanu, jābūt
izbūvētam optiskajam kabelim
Jelgavnieks
Māris vēstulē
«Jelgavas Vēstnesim» atzinīgi
vērtē videokameras, kas izvietotas daudzviet
pilsētā, taču, viņaprāt, videonovērošana nepieciešama arī Loka
maģistrāles un
Rīgas ielas krustojumā. «Īpaši
naktī te ir kriminogēna situācija
– autobraucēji mēdz pārkāpt ātrumu, pie degvielas uzpildes stacijas
un veikaliem uzturas apšaubāma
publika, tieši tajā apkaimē taču
pirms laika mēģināja izzagt bankomātu!» ierosinājumu arī tur izvietot
videokameras pamato Māris.
Kaut arī Māra ierosinājums ir pamatots, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns norāda, ka pašlaik to vēl
nav iespējams realizēt. «Videokameras Loka maģistrāles un Rīgas ielas
krustojumā pagaidām nav paredzēts
uzstādīt, jo līdz minētajam krustojumam nav izbūvēts optiskais tīkls,
kas nodrošinātu ātru un koordinētu
datu pārraidi,» skaidro A.Baļčūns.
Jāatgādina, ka kopumā, realizējot
projektu «Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas

atbildam

Draudze savu
īpašumu sola sakārtot

Ēkai Zemgales prospektā 12 jeb agrākajam dzelzceļnieku kultūras namam ir trīs īpašnieki, taču lielākā daļa pieder
draudzei «Jaunā dzīve», kas namu, tiklīdz šim mērķim tikšot rasti līdzekļi, sola padarīt vizuāli pievilcīgāku. Kaut
arī galvenā ieeja ir slēgta, draudze tur izvēršot savas aktivitātes. Tieši galvenās ieejas un fasādes sakārtošanu tā
Foto: Ivars Veiliņš
sola veikt vispirms.
Kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs
vēlas zināt, kas pašlaik notiek ar
bijušo dzelzceļnieku kultūras namu.
Viņaprāt, tas Jelgavā varētu būt
vēl viens skaists nams, kur izvērst
dažādas aktivitātes, bet «pašlaik tas
ir neapdzīvots un nolaists». Turklāt
spilgtās skaistumkopšanas salona
krāsas, viņaprāt, agrāko kultūras
namu padarot atbaidošu.
«Plānu mums ir daudz, bet diemžēl
iespējas šajā ekonomiskajā situācijā
– ierobežotas. Taču mēs apzināmies
nepieciešamību ēku padarīt vizuāli
pievilcīgu arī no ārpuses, tādēļ jau

pašlaik meklējam iespējas piesaistīt
papildu finansējumu, piemēram, caur
projektiem, lai savestu kārtībā ēkas
fasādi,» stāsta draudzes «Jaunā dzīve» pārstāvis Andrejs Kočkins. Tiesa
gan – viņš uzsver, ka ēka Zemgales
prospektā 12 draudzei pieder tikai
daļēji. «Kad draudze iegādājās šo
īpašumu, summa, kas par to jāmaksā, bija milzīga, līdz ar to līdzekļus
ieguldīja vēl divas privātpersonas.
Tādējādi pašlaik ēkai ir trīs īpašnieki: lielākā daļa pieder draudzei, bet
pārējais – vēl diviem īpašniekiem,»
skaidro A.Kočkins.
Viņš norāda, ka šī ēka nestāv tukša

Ja grib būt klāt lietas
izskatīšanā, tas jānorāda
iesniegumā
Kāds jelgavnieks vēlas noskaidrot,
kā tiek izskatīti iesniegumi Pašvaldības policijā. «Ja Pašvaldības policija
uzliek sodu par stāvēšanu – pielīmē
pie stikla «plāksteri» –, bet vadītājs to
apstrīd un uzraksta iesniegumu, vai
to izskata bez viņa klātbūtnes?» jautā
lasītājs.

kaimiņu reģionos II», Jelgavā izvietotas 19 videonovērošanas kameras,
no tām 15 ir grozāmas, savukārt
četras spēj fiksēt garāmbraucošo
automašīnu numurus. Pamatojoties
uz drošības struktūru ieteikumiem,
kameras izvietotas vietās, kur pilsētā visbiežāk notiek ceļu satiksmes
negadījumi vai sabiedriskās kārtības traucējumi, ir lielāka transporta
plūsma un gājēju intensitāte.
Videonovērošanas kameru fiksētais tiek pārraidīts uz Videonovērošanas centru 24 stundas diennaktī,
kur informācijai seko Pašvaldības
policijas darbinieki. Kvalitatīvu
video signālu pārraidīšanu uz
Jelgavas pašvaldības Operatīvās
informācijas dienestu jeb POIC
nodrošina Jelgavas pilsētā ievilktais optiskais kabelis 16 kilometru
garumā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 31. marts

Tieši tādā situācijā nonācis vīrietis:
saplīsusi mašīnas riepa, tāpēc nācies
apstāties, lai to nomainītu. Diemžēl
viņš apstājies vietā, kur to nedrīkst
darīt, un aizgājis līdz veikalam. Pa
to brīdi Pašvaldības policijas darbinieki konstatējuši šo pārkāpumu un
izrakstījuši soda kvīti. Tā kā vīrietis
uzskatījis, ka sods nav uzlikts godīgi,
jo policijas darbinieki nav ņēmuši vērā
visus reālos apstākļus, viņš rakstījis
iesniegumu, kurā paskaidrojis savu
rīcību. Neskatoties uz to, lieta izskatīta bez viņa klātbūtnes. Viņš ir
nesaprašanā – vai to var darīt bez viņa
klātbūtnes?
Kā skaidro Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce, iesnieguma
izskatīšanu un atbildēšanu reglamentē Iesnieguma likums. Saskaņā ar to
Pašvaldības policijai atbilde pēc būtības uz iesniegumu jāsniedz ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas. Savukārt, ja iesnieguma
saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē
iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir
saņēmusi. S.Reksce skaidro: ja iesnie-

gumā ietverta sūdzība, kurā iestādei
izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību,
atbildē uz iesniegumu tiek norādīti
apsvērumi, kas ir par pamatu šādai
iestādes vai tās darbinieka rīcībai.
Personas, kas saukta pie administratīvās atbildības, tiesības un
pienākumi definēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tur
teikts, ka personai, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, ir tiesības
kā personiski, tā ar pārstāvja palīdzību
iepazīties ar visiem lietas materiāliem,
sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus. Tomēr
bez tās personas klātbūtnes, kuru
sauc pie administratīvās atbildības,
lietu var izskatīt arī gadījumos, kad
iestājas atbildība par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, un
gadījumos, ja pārkāpums ceļu satiksmē fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem
(fotoiekārtām vai videoiekārtām),
neapturot transportlīdzekli. «Šajā
gadījumā, ja iedzīvotājs iesniegumā apstrīdēja pašvaldības policistu
rīcības pamatotību, viņa norādītie
argumenti, izskatot iesniegumu, tika
ņemti vērā, tomēr, ja šī persona vēlējās
paskaidrojumus sniegt klātienē, tas
bija jānorāda iesniegumā,» skaidro
Pašvaldības policijas pārstāve. Pretējā
gadījumā iesniegums tiek izskatīts bez
tā rakstītāja klātbūtnes, kā tas notiek
vairumā gadījumu.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

– sestdienās tur tiek dalīta pārtika un
apģērbs ģimenēm, kam nepieciešams
atbalsts, savukārt svētdienās tur notiek dievkalpojumi. «Iekštelpas esam
saveduši kārtībā, taču ēkā vēl aizvien
nevar iekļūt pa centrālo ieeju, kas
varbūt rada iespaidu, ka šī ēka ir neapdzīvota. Tieši tādēļ pirmām kārtām
sakārtosim to un parūpēsimies par
fasādes sakārtošanu,» saka draudzes
pārstāvis, atklājot, ka ar laiku šis
nams varētu pārtapt par mājvietu vairākiem kolektīviem, interešu grupām,
«lai tas atdzīvotos vēl vairāk un būtu
jelgavniekiem noderīgs».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pasta un
Akadēmijas ielā
novietot mašīnas
neaizliegs
«Mani uztrauc situācija Pasta ielā
un Akadēmijas ielā, jo tur atļauts
novietot automašīnas brauktuves
malā, kaut arī tās ir pārāk šauras,
lai tur to varētu darīt. Atrodas arī
tādi šoferi, kas savu auto noliek teju
ielas vidū, un tas būtiski apgrūtina
satiksmes kustību,» novērojis Oļegs
Opincāns, lūdzot izvietot ceļa zīmes,
kas aizliegtu Pasta un Akadēmijas
ielas malā novietot automašīnas, vai
kā citādi cīnīties ar šo situāciju.
«Pasta un Akadēmijas iela atrodas
pilsētas centra zonā, un tas nozīmē,
ka tajās ik dienu ir intensīva gājēju
un autotransporta kustība. Tā kā
minētajās ielās ir daudzas sabiedriskās ēkas un izglītības iestādes,
pie tām nepieciešams nodrošināt
autotransporta apstāšanos un stāvēšanu,» iepazīstoties ar lasītāja
ierosinājumu, skaidro pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
vietnieks Māris Mielavs. Viņš norāda, ka arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem gan
Pasta, gan Akadēmijas ielas platums
atļauj novietot transportu uz tām.
«Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, apturot transportlīdzekli, tas
jānovieto iespējami tuvu brauktuves
malai. Ja tiek konstatēts noteikumu
pārkāpums, par to jāinformē Jelgavas Pašvaldības policija,» atgādina
M.Mielavs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 31. marts

Atgūst vadību

Nedēļas nogalē aizvadīts kārtējais Latvijas
sieviešu atklātā volejbola čempionāta
posms. Arī šoreiz «Jelgava/LU» volejbolistes
uzvarēja visās trīs spēlēs un atguva turnīra
līderpozīcijas. Šī bija pēdējā reize, kad
Latvijas komandas tikās savā starpā, tāpēc
jo svarīga ir uzvara – 3:1 – pret «Ropaži/
MSĢ». Pārējās komandas – «Ezerzeme»
un Latvijas jauniešu izlase – nopietnu
pretestību neizrādīja. Mačā pret Murjāņu
volejbolistēm jelgavnieču rindās par labāko
atzīta Ance Auziņa, spēlē pret «Ezerzemi»
– Kristīne Lece, spēlē pret jauniešu izlasi
– Marita Leja. Šobrīd «Jelgava/LU» komandai ir 65 punkti, bet «Ropaži/MSĢ» – 63.
Čempionāts noslēgsies 15. – 17. aprīlī
Jelgavā, kad Latvijas komandas spēkosies
ar Lietuvas vienībām.

Lielā balva izcīnīta

Piekto reizi Jelgavā notikušas
tradicionālās
pavasara brīvlaika sacensības
«Lielā balva».
Šogad 4. vidusskolas audzēkņi uzvarēja 5. – 6. un 7. – 9. klašu grupā, Spīdolas ģimnāzija – vidusskolas
klašu grupā, savukārt pirmsskolas izglītības
iestāžu grupā – PII «Zemenīte». Uzvarētājiem
tika kausi, diplomi, dažādas pārsteiguma
balvas un saldumi – mazākajiem. «Lielo balvu» rīko Sporta servisa centrs, un sacensību
galvenais mērķis ir iesaistīt Jelgavas bērnus
un jauniešus sporta aktivitātēs un veicināt
to attīstību, kā arī radīt kopības sajūtu un
prieku par lietderīgi pavadītu laiku.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports

Noskaidroti Latvijas čempioni Džudistiem deviņas medaļas
Vērienīgās trīs dienu sacensībās Jelgavā
noskaidroti pilsētas un Latvijas spēcīgākie
bokseri. Par Latvijas čempionu pieaugušajiem kļuva Sergejs Kudinovs (1992. dz.g.
un vecāki, 52 kg, «Madara»), junioriem
(1993. – 1994. dz.g.) – Andrejs Makreckis (52 kg) un Jānis Rende (+ 91 kg, abi
no Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
(JCSVC)). Savukārt pilsētas čempiona
titulu izcīnīja Dāvids Šumovičs (1997.
– 1998. dz.g., 43 kg, A grupa, «Madara»),
Ralfs Aušmanis (1995. – 1996. dz.g., 46
kg, «Madara»), Artūrs Skrupskis (1995.
– 1996. dz.g., 52 kg, JCSVC), Artjoms
Haņevičs (1995. – 1996. dz.g., 66 kg,
JCSVC), Arturs Ostrovskis (1995. – 1996.
dz.g., 70 kg, «Madara») un Gatis Vītols
(1995. – 1996. dz.g., 66 kg, JCSVC).

Jelgavas BJSS Džudo nodaļas audzēkņi
piedalījušies Latvijas Republikas meistarsacīkstēs džudo U-13 (1999. – 2001. dz.g.) un
U-15 (1997. – 1998. dz.g.) vecuma grupās,
informē Jelgavas BJSS direktors Guntis Malējs. Sacensībās piedalījās 23 sporta skolu
un džudo klubu pārstāvji no visas Latvijas.
Šajā konkurencē arī Jelgavas BJSS audzēkņi
startēja godam un izcīnīja deviņas godalgas.
U-13 grupā 1. vieta Andrejam Kostjukam, 2.
vieta Ričardam Morozovam, 3. vieta Vladislavam Balonovam un Andrejam Pļešivcevam.
U-15 grupā 1. vieta Rimantam Šveicaram, 2.
vieta Vadimam Cvetkovam, 3. vieta Rinātam
Šaihulovam, Maksim Koņušekam, Edgaram
Skorobogatovam. Komandu kopvērtējumā
abās vecuma grupās Jelgavas BJSS sportisti
ierindojās trešajā vietā.

Jauniešu sniegums EČ –
kā pa viļņiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē gan U-16,
gan U-17 basketbolisti aizvadīja Eiropas Jaunatnes
basketbola līgas čempionāta 3. posmu. Jaunākie puiši
Jāņa Vītola vadībā Jelgavā
piekāpās pretiniekiem no
Zviedrijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas un Lietuvas
un grupā palika pēdējie,
bet Pētera Lagzdiņa komandai Rīgā izdevās iekļūt
superfinālā.
Jelgavas Sporta hallē notika Eiropas Jaunatnes basketbola līgas
čempionāta 3. posms U-16 vecuma
grupā. Mūsu komandas pretinieki
bija BS «Fryshuset» (Stokholma,
Zviedrija), BC «Minsk 2006» (Baltkrievija), B C «Doņecka» (Ukraina), WKK «Vroclava» (Polija) un
Š.Marčuļoņa BA (Viļņa, Lietuva).
Jelgavnieki zaudēja visās četrās spēlēs un šajā sabraukumā palika pēdējā
vietā. «Gāja švaki. Vairāki spēlētāji
satraumējās, tāpēc nācās spēlēt ne-

pilnā sastāvā,» tā komandas treneris
J.Vītols. «Pirmkārt, šī mums nav
veiksmīga sezona, jo nav pilnvērtīgs
sastāvs, puišiem traumas. Otrkārt,
pretiniekiem ir auguma pārsvars,»
norāda treneris. Jelgavnieku rindās
augumā raženākais ir Jelgavas 4.
vidusskolas audzēknis Jāzeps Bogdānovs, kurš trenēties sācis pirms
pusgada – viņa augums ir 1,95 metri.
Bet pretiniekiem komandā ir vismaz
viens divi divmetrinieki. «Cik zinu,
Jelgavā nav tik garu puišu šajā vecuma grupā. Tomēr, ja kāds ir un vēlas
spēlēt basketbolu, laipni gaidīts,»
piebilst treneris.
Traumu dēļ komandai pilnvērtīgi
nevarēja palīdzēt Kaspars Kalniņš,
Emīls Kiziks un Roberts Opaļevs.
Tāpat nespēlēja Jēkabs Roziņš, kurš
šajā laikā kopā ar gadu vecākiem
puišiem piedalījās sacensībās Rīgā.
«Tas bija stratēģisks lēmums un
resursu pārdale – lietderīgāk, ja Jēkabs spēlē Rīgā, kur mūsu komandai
jācīnās par vietu labāko septītniekā,
kamēr otra komanda kuļas pa lejasgalu,» tā P.Lagzdiņš.
U-17 komanda Rīgā izcīnīja trīs

Vienīgo šīs sezonas spēli
Jelgavā aizvadīs futzāla
komanda «Jelgava Mo narch», 9. aprīlī pulksten
17 Jelgavas Sporta hallē
tiekoties ar čempionāta līderiem «Nikar». Lai
gan nekas vairs nespēj
patraucēt «Nikar» ceļā uz
čempiona titulu, «Jelgava
Monarch» treneris Mihails
Kornatovskis prognozē, ka
spēle būs interesanta un
skatāma.

Sporta pasākumi
 31. martā 16.30 un 1. aprīlī pulksten
14.30 – JSPS klasifikācijas sacensības (LLU
peldbaseinā).
 1. aprīlī pulksten 15 un 2. aprīlī pulksten 9 – starptautisks turnīrs basketbolā
meitenēm (ZOC).
 2. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 4. kārta (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 2. aprīlī pulksten 10 – LJBL čempionāts zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 2. aprīlī pulksten 16 – «Schenker» līgas
Latvijas čempionāta pusfināls: «Biolars/
Olaine/Jelgava» – «Lāse-R» (ZOC).
 2. aprīlī no pulksten 16.45 – Zemgales Amatieru hokeja līgas čempionāts
(Krājbankas ledus hallē).
 2. un 3. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas 2011. gada atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 3. aprīlī pulksten 16.15 – Zemgales
Amatieru hokeja līgas čempionāts (Krājbankas ledus hallē).
 3. aprīlī pulksten 17.30 – LBL čempionāta 1. divīzijas spēle: «Zemgale»
– «Liepājas lauvas» (ZOC).
 9. aprīlī pulksten 10 – Latvijas interkrosa «Mītavas kauss interkrosā 2011» 2.
posms (LLU Sporta namā).
 9. aprīlī pulksten 12.30 – Latvijas
Bērnu un jaunatnes hokeja līga U-16:
«JLSS» – «Prizma/Pārdaugava» (Krājbankas
ledus hallē).
 9. aprīlī pulksten 14.45 – Zemgales
Amatieru hokeja līgas čempionāts (Krājbankas ledus hallē).
 9. aprīlī pulksten 12 un 10. aprīlī
pulksten 11 – Jelgavas pilsētas 2011.
gada atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).

Meklē darbu
Elektriķis. Izpildu jebkuru darbu saistībā ar
elektrību. Tālrunis 28342767.

Jāņa Vītola trenētie basketbolisti zviedru komandai BS «Fryshuset» zaudēja Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
ar diezgan lielu pārsvaru. Tāds pats liktenis mūsējos piemeklēja arī pārējās mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
spēlēs, līdz ar to grupā pēdējā vieta.
Foto: Ivars Veiliņš
uzvaras (pret Maskavas «CSKA»,
Viļņas Basketbola skolu un «VEF
Rīga») un piedzīvoja divus zaudējumus (Ukrainas spēcīgākajai
komandai «Dņepr» un Krievijas čempioniem «Khimki»). Tomēr tas ļāva
mūsu puišiem iekļūt nākamajā kārtā
– superfinālā –, kas notiks maija
beigās Igaunijā. Jāpiebilst, ka arī

pērn P.Lagzdiņa trenētā komanda
iekļuva superfinālā. «Diemžēl neaizbraucām, jo tas sakrita ar eksāmenu
laiku skolās. Ļāvām puišiem pašiem
izdomāt, ko darīt, un viņi izlēma par
labu mācībām,» piebilst P.Lagzdiņš.
Ja šogad situācija atkārtosies, treneris sola vērsties ar pretenzijām pie
organizatoriem.

Vienīgā spēle Jelgavā – 9. aprīlī Hokejistēm bronzas medaļa
 Ilze Knusle-Jankevica
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Pēdējo Latvijas čempionāta
spēli aizvadījusi Jelgavas sieviešu hokeja komanda «Zemgale». Zaudējums, kaut bullīšos,
SHK «Laima» mūsu komandai neļāva ierindoties otrajā
vietā, tāpēc šoreiz – bronza.
Komandas treneris Renārs
Princis ar komandas sniegumu
ir apmierināts un uzsver, ka
pirms sezonas izvirzītais mērķis
sasniegts.

un aizsardzība, savukārt uzbrukuma līnija
ir diezgan «jauna». Lielākais mīnuss esot
tas, ka darbs ir sadrumstalots – daļa meiteņu lielākoties trenējas Jelgavas Ledus
sporta skolā pie zēniem un komandas
koptreniņi notiek samērā reti. Neskatoties
uz to, Jelgavā interese par sieviešu hokeju
joprojām lēnām aug, tāpēc R.Princis norāda – ja meitene sāk trenēties 15 – 16 gadu
vecumā, tas ir mazliet par vēlu.
Kluba vadītājs Armands Ozollapa
spriež, ka sieviešu klubs turpinās darbību
un arī nākamgad piedalīsies Latvijas čempionātā. Jāatgādina, ka Jelgavas sieviešu
hokeja komanda tika izveidota 2009. gada
nogalē.
Klubam sezona ir beigusies, bet vairākas
«Zemgales» spēlētājas – L.Andriševska,
Eva Dinsberga, Ilze Veļugo, Zane Daibe
un Aija Apsīte – ir iekļautas Latvijas sieviešu hokeja izlases kandidātu sarakstā
un nedēļas nogalē piedalīsies treniņnometnē Tukumā. Izlase gatavojas pasaules
čempionātam, kas notiks no 11. līdz 17.
aprīlim Vācijā.

Igors un Vitālijs Lapkovski futzālu
spēlē jau sešus gadus. Pirmajā gadā
komanda izcīnīja bronzas medaļu,
otrajā – sudraba, trešajā – zelta, bet
pēc tam atkal pakāpeniski noslīdēja
Izšķirošajā spēlē par favorītēm uzskazemāk. Tomēr visus šos gadus viņi tītā «Laima» jelgavnieces pieveica tikai
Lai gan, pēc trenera teiktā, vietu ir cīnījušies tikai par vietu uz goda pēcspēles metienos – pamatlaiks beidzās
Foto: Ivars Veiliņš ar rezultātu 2:2. «Pretinieces mūs bija
sadalījums čempionātā jau apmēram pjedestāla.
ir skaidrs – «Nikar» būs čempioni, bet
Jāatgādina, ka «Jelgava Monarch» gatavas samalt miltos, tāpēc rezultāts
«Jelgava Monarch» paliks 2. vai 3. vietā komandā spēlē ar FK «Jelgava» cieši 2:2 uzskatāms par labu. Bet bullīši jau ir
–, viņaprāt, vienīgā futzāla spēle Jelga- saistītie futbolisti brāļi Igors un Vitālijs laimes spēle,» tā treneris, piebilstot, ka ievā varētu būt interesanta. «Gan mums, Lapkovski un Ēriks Pelcis. Igors šosezon spēja pacīnīties par 2. vietu radusies negaigan šobrīd 2. pozīcijā esošajai vienībai trenējas kopā ar virslīgas komandu un, dīti. Viņš norāda, ka Jelgavas komandas
«Raba» vēl jāspēlē ar līderiem. Ja mēs kā pats saka, ir gatavs iziet laukumā. trumpis ir vārtsardze Lolita Andriševska
vinnēsim, bet «Raba» viņiem zaudēs, Savukārt Vitālijs nolēmis likt punktu
pakāpsimies uz 2. vietu,» izredzes atklāj lielajam futbolam un varbūt uzspēlēs
spēlētājs Igors Lapkovskis, piebilstot, vien 1. līgā FK «Jelgava» dublieru saKINO Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
ka tieši drošās pozīcijas dēļ «Nikar», stāvā. Arī Ē.Pelcis šogad vairs nespēlēs
iespējams, zaudēs modrību. «Futzāls Jelgavas klubā.
3. aprīlī plkst.12, 14, 19 un 17. aprīlī plkst.20 – mīlestības un vēstures samezjau vispār ir interesanta un skatāma
«Jelgava Monarch» Latvijas
glojumi A.Krieva filmā «Dancis pa trim».
spēle, jo tā ir daudz rezultatīvāka nekā 2010./2011. gada čempionātā futzālā atDarbība norisinās gan mūsdienās, gan Otrā pasaules kara laikā. Filma ir arī
parastais futbols laukumā. Ja nav likušas vēl trīs spēles – 3. aprīlī Rīgā pret
veltījums tās dalībniekiem, kas nesagaidīja pirmizrādi: operatoram D.Sīmanim,
retums, kad āra futbola spēle beidzas «TSI Futsal Team», 9. aprīlī mājas spēle
aktieriem L.Loceniekam, K.Bēdelei un M.Freimanim. Biļešu cena: Ls 2.
ar rezultātu 1:0, tad futzālā parasti un 13. aprīlī Rīgā pret RTU. Jāpiebilst,
komandas gūst katra pa četriem un ka sākotnēji «Jelgava Monarch» mājas
3. aprīlī plkst.17 un 17. aprīlī plkst.18 – «Seržanta Lapiņa atgriešanās».
vairāk vārtiem,» piebilst turnīra otrais spēles plānoja aizvadīt Jelgavas Sporta
Asprātīgs mūsdienu Latvijas portretējums. Režisors G.Šmits. Lomās: A.Keišs,
G.Zariņa, G.Gāga, V.Daudziņš, K.Znotiņš, B.Broka, Lily, I.Ziemelis. Biļešu cena: Ls 2.
rezultatīvākais spēlētājs Igors – viņa hallē, bet, tā kā halle cieta ugunsgrēkā,
kontā ir 21 vārti.
bija jāmeklē cita spēļu norises vieta.

Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Varu
veikt visu veidu santehnikas darbus.
Tālrunis 26279736.
Projektētājs meklē darbu. Var izpildīt jebkuras sarežģītības tehniskos un arhitektūras projektus. Tālrunis 29518613.
Meklēju būvdarbu vadītāja, tāmētāja,
būvuzrauga darbu. Pieredze – 15 gadi.
Komunikabls. Enerģisks. Radošs.
Tālrunis 29518613.
Vīrietis (43 gadi) meklē šofera darbu. Ir
B, C un D kategorijas vadītāja apliecība.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 26084566.

Piedāvā darbu
Vientuļai pensionārei ar dzīvošanu uz
vietas. Tālrunis 25939489.
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus un
slīpētāju. Tālrunis 29537176.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,15 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Firma Kalnciemā pārdod minerālvates ISOVER 37 atgriezumus. Tālrunis 22031111.

Aizsaulē aizgājuši
VERA ZAHAROVA (dz. 1923. g.)
VELTA ERDMANE (dz. 1925. g.)
KLAVDIJA ISAKOVA (dz. 1933. g.)
DIMITRIJS TARASEVIČS (dz. 1988. g.)
ILMĀRS KRESE (dz. 1935. g.)
BENEDIKTS BAGDONS (dz. 1939. g.)
VITĀLIJS ŠELKOVŅIKOVS (dz. 1965. g.)
SEVRONIJA VINOGRADOVA (dz. 1922. g.)
OLGA PAŠČENKO (dz. 1923. g.)
CEZARS ULASS (dz. 1914. g.)
LIDIJA ZEBŅICKA (dz. 1927. g.)
ŅINA ŽAGATA (dz. 1930. g.)
ANATOLIJS FEDJUČENKO (dz. 1951. g.)
JĀNIS ĀBOLIŅŠ (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.14 Baložu kapsētā.
JĀNIS BĪNEMANIS (dz. 1949. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.16 no Baložu kapsētas Sēru nama uz Bērzukroga kapiem.
ZINAIDA SMIRNOVA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 1.04. plkst.12 Meža kapsētā.
JEVGĒNIJA IVANOVA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 1.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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4. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1179.sērija.
9.25 «Pārdodu māju». Vācijas romantiska drāma. 2008.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš»*.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Meksika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Rezgalības». Animācijas filma.
15.30 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
16.05 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls.
26.(noslēguma) sērija.
16.35 «Bērnu stāsti».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1179.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 40.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 44.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 54. un 55.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 4.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 U-18 pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija
– Itālija. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 44.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 54. un 55.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 35.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 20.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 4.sērija.
23.00 «Ārns – templiešu bruņinieks».
Zviedrijas vēsturiska drāma. 2007.g. 1.sērija.
0.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 83. un 84.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Jaunzēlande». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 88.sērija.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 8.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 219.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 220.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Posta dienas». ASV trilleris. 2006.g.
22.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». Seriāls. 1.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 219. un 220.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 55.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 3.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 4.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 11.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 17.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 28. un 29.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 318.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 17.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 11». 11.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 58.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
19.15 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 319.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 23.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 240.sērija.
22.55 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.35 «Nekā personīga».
0.20 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 15.sērija.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 24.sērija.
1.50 «Kobra 8». 1.sērija.
2.40 «Ņujorkas ielās 3». 55.sērija.
3.25 «Laikavīrs». 3.sērija.
4.10 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 17.sērija.

5. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1180.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 9.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Čārlzs un Kamila». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 40.sērija.
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.10 «Lai dzīvo bērni! 3». Dokumentāla filma.
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 13.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1180.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 41.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 TV pirmizrāde! «Vlastj (Vara)». Dokumentāla filma. 2010.g.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts,
bioloģijas zinātņu doktors Uldis Banders. Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 45.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 56. un 57.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 5.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 U-18 pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Latvija – Austrija. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 45.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 56. un 57.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 36.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Lielā riftu ieleja». Dokumentāla filma. 2009.g. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 5.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 20.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 85. un 86.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Arizona». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 21.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 89.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 1.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 221.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 222.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Basteja kolekcija. «Jaunās dzīves sākums».
Austrijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Atriebēju komēdija». Komēdija. 1998.g.
0.50 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «Posta dienas». ASV trilleris. 2006.g.
3.15 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 1.sērija.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 221. un 222.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 56.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 5.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 12.sērija.

tv programma
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 18.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 30. un 31.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 319.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 23.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 18.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 6.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 12. un 13.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 59.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 31. un 32.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 320.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 194.sērija.
22.55 «Hārpera sala». ASV seriāls. 6.sērija.
23.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 25.sērija.
0.40 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 207.sērija.
1.30 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 49.sērija.
2.20 «Kobra 8». 2.sērija.
3.10 «Ņujorkas ielās 3». 56.sērija.
3.55 «Laikavīrs». 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

6. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1181.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 10.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100.panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 41.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1181.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 42.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 46.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 58. un 59.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 6.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 U-18 pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Latvija – Norvēģija. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 46.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 58. un 59.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 6.sērija.
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 87. un 88.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Čīle». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 22.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 19. un 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 90.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 2.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 10.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 223.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 224.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2011. gada 31. marts
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 14.sērija.
23.00 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
0.55 «Divarpus vīri 4». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
1.45 «Solījums». ASV detektīvfilma. 2001.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 223. un 224.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 57.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 5.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 7.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 13.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 19.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 32. un 33.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 320.sērija.
9.35 «Melu teorija 2». 2.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 19.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 8.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 14. un 15.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 60.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 321.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 11.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
23.50 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.45 «Kobra 8». 3.sērija.
1.40 «Ņujorkas ielās 3». 57.sērija.
2.30 «Laikavīrs». 5.sērija.
3.15 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 19.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 60.sērija.
4.45 «Nakts joki».

7. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1182.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 11.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Vilks». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 42.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
Dzīves aktualitātes – jaunākajās grāmatās.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1182.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 43.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 7.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts,
bioloģijas zinātņu doktors Uldis Banders. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 47.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 60. un 61.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 7.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 U-18 pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Latvija – Japāna. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 47.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 60.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Somija. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 7.sērija.
23.00 «Ar makšķeri».
23.30 «Zebra».*
23.50 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 89. un 90.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Florida». Melodrāma. 2009.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 21. un 22.sērija.

14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 91.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 3.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 225.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 226.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.55 «Divarpus vīri 4». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
1.40 «Žandarmi un citplanētieši». Itālijas un Francijas
piedzīvojumu komēdija. 1978.g.
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 225. un 226.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 58.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 9.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 14.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 20.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 34. un 35.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 321.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 11.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 20.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 10.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 16. un 17.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 61.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 322.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Ērgļa acs». ASV trilleris. 2008.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 11.sērija.
1.35 «Kobra 8». 4.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 3». 58.sērija.
3.15 «Laikavīrs». 6.sērija.
3.55 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 20.sērija.
4.40 «Nakts joki».

8. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 12.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Francijas seriāls. 12.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Tas ir skunkss?» Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Atklātā ceturtdiena».*
14.20 «Tagad vai nekad». Seriāls. 43.sērija.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.30 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Vera». Krimināldrāma. 2009.–2010.g. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vera». Krimināldrāma. 1.sērijas turpinājums.
0.05 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 3.sērija.
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 48.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 62. un 63.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 8.sērija.
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 61.sērija.
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Somija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 48.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 62. un 63.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Somija. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 8.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Veterinārs». Komiska drāma. 2005.g. 2.sērija.
1.10 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

Ceturtdiena, 2011. gada 31. marts
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 91. un 92.sērija.
10.05 «Brauciens pretīl laimei. Havaju salas».
Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Realitātes šovs. 23. un 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 92.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 4.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 227.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 228.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
23.55 «Dziednīca». ASV šausmu filma. 2008.g.
1.30 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
2.25 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 227. un 228.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 59.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 7.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 11.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 15.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 21.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 36. un 37.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 322.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 12.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 21.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 12.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 18. un 19.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 62.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 37. un 38.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 323.sērija.
21.00 «Rozā pantera 2». ASV komēdija. 2009.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Puišus nomaļus». Komiska drāma. 1995.g.
3.00 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 59.sērija.
4.35 «Nakts joki».

9. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 53. un 54.sērija.
8.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.45 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 21. un 22.sērija.
12.55 «Doremi.lv Gada Top 10». Apbalvošanas ceremonija.*
14.20 «Kur pazudis Elvis?» Latvijas komēdija. 2008.g.
15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Meža stāsti. Vilks». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «Dzīve rožainā gaismā». Biogrāfiska drāma. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Tirgoņi» (ar subt.). Melodrāma. 2004.g. 3. un 4.sērija.
13.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.20 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Somija.*
16.20 «Bordertauna». Seriāls. 64. un 65.sērija.
17.10 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu».
Lielbritānijas piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
19.00 «1000 jūdzes Persijā».
19.30 «The Verve» koncerts.
20.05 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 30. pasaules nākotnes cirka festivāls.
22.15 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 6.(noslēguma) sērija.
23.55 Rīgas «Dinamo» 3.sezonas noslēguma svētki.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 7.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Trīs laupītāji». Vācijas animācijas filma. 2007.g.
12.35 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.25 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.15 «Tango un Kešs». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1989.g.
18.20 «Čiks un gatavs». Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
22.40 «Dzīves līkloči». ASV drāma. 2004.g.
0.15 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
0.40 «Dena īstā dzīve». Romantiska komēdija. 2007.g.
2.25 «Dziednīca». ASV šausmu filma. 2008.g.
3.55 «Bads». Lielbritānijas šausmu filma. 1983.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 60.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 8.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 9.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 26.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 11.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 6.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Kinomānija».
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vīrietis uz paklāja».*
13.35 «Ievas pārvērtības».*
14.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Rozā pantera 2». ASV komēdija. 2009.g.
18.20 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Indiana Džonss un likteņa templis».
ASV piedzīvojumu filma. 1984.g.
23.50 «Jautā putekļiem». ASV romantiska drāma. 2006.g.
1.55 «Gromozeka» (ar subt.). Kievijas drāma. 2010.g.
3.50 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 60.sērija.
4.35 «Nakts joki».
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7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 4.sērija.
11.10 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
13.15 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
15.05 «Žandarmi un žandarmes». Piedzīvojumu komēdija. 1982.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Pēdējais skauts». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1991.g.
1.00 «Tango un Kešs». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 1989.g.
2.45 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
4.20 «Aklais randiņš». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 61.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 9.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 10.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 27.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 6.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Sportiskais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2001.g.
12.35 «Dīvainais pārītis 2». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
14.35 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». Romantiska komēdija. 2002.g.
16.40 «Beverlihilsas policists 2». ASV komēdija. 1987.g.
18.50 «Dinozauru mednieki 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.40 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts. 1.daļa
Teātris un kino.
21.35 «X cilvēki: pēdējā sadursme». Fantastikas filma. 2006.g.
23.30 F-1: Malaizijas Grand Prix sacīkstes.
2.00 «Prāta mednieki». Spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
3.50 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 61.sērija.
4.35 «Nakts joki».

10. aprīlis, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 55. un 56.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
9.55 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
10.00 «Avārijas brigāde. Bārda». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 14.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Japāna». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
17.05 «Tas ir skunkss?» ASV dokumentāla filma. 2009.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Virtuve – Johannas kaislība». Komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Varšava – Smoļenska – Varšava». Polijas dokumentāla filma. 2010.g. Pirms filmas – komentārs.
22.05 «Mīlas svētki». ASV drāma. 2007.g.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
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 30. pasaules nākotnes cirka festivāls.
13.30 «Basketbola apskats».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 1.divīzijas
B grupā Rīgā. Latvija – Dānija. 2006.g. 8.aprīlis.*
16.05 «Bordertauna». Seriāls. 66. un 67.sērija.
16.55 «Tirgoņi» (ar subt.). Ukrainas komiska melodrāma.
2004.g. 3. un 4.sērija.
18.50 «Krējums... saldais».
19.20 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu».
Lielbritānijas piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 10.sērija.
22.00 «Ārns – templiešu bruņinieks».
Zviedrijas vēsturiska drāma. 2007.g. 2.sērija.
23.40 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 6.(noslēguma) sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 17.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.

Pēc restrukturizācijas tiek
atvērts lejamā alus veikals.
Plaša izvēle jebkurai gaumei, inovatīva
pieeja dzīvā alus tirdzniecībā.
Ātrs un precīzs serviss.
KVALITĀTI GARANTĒJAM!
Darba laiks: BEZ BRĪVDIENĀM!
Katru dienu no pulksten 10 līdz 22.
Jelgavā, Rīgas ielā 11a, t/c «Valdeka».

Pārmērīga alkohola lietošana
var ietekmēt jūsu veselību.

Frizētava «Diāna»
piedāvā darbu manikīra
meistarēm(-iem) un plaša
profila frizierēm(-iem).
Tālrunis 29192928.

Cienījamie vecāki!

Klubs «Baltā sakura» aicina jūsu bērnus (no 9
līdz 14 gadiem) piedalīties speciālajā projektā

«KUNG-FU bērniem».
Ātrās apmācības pamatkurss (5 mēneši) reāli
palīdzēs jūsu bērniem VIENMĒR un VISUR
efektīvi aizstāvēt sevi jebkurā bīstamā
situācijā!
Pirmā tikšanās (prezentācija un
pierakstīšanās) – 3. aprīlī pulksten 14.
Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a
(iepretim Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075.

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997.
gadā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm
vai rasējumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.
Uzņēmuma ražotne atrodas Dobelē ar struktūrvienību Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs
nodarbināti vairāk nekā 300 darbinieku.
14 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti un piegādes termiņu ievērošanu. Sakarā ar patreizējo pasūtījumu apjoma
pieaugumu savai komandai aicinām pievienoties

plānotāju

(darba vieta – Dobele).
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• loģiskā domāšana, precizitāte un spēja strādāt patstāvīgi;
• izpratne par ražošanas (metālapstrādes) tehnoloģiskajiem procesiem;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas spējas, kas orientētas uz rezultātu).
Piedāvājam:
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• darbu uz pilnu slodzi.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine@eastmetal.lv līdz 10.04.2011.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
2. aprīlī plkst.13 un 18 – piedāvā «Apvienība «Ars Nova»» sadarbībā ar
Valmieras teātri. J.Lūsēns, P.Brūveris «Agrā rūsa». Lomās: A.Krauze, U.Roze,
A.Ērglis, Amber u.c. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 7.

8. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde. R.Blaumanis «Zagļi». Biļešu
cena: Ls 8; 7; 6; 5.
Zemgales NVO centrs PIEDĀVĀ –

VALODU KLUBI JELGAVĀ.
FRANČU VALODA IESACĒJIEM;
ITĀĻU VALODA IESĀCĒJIEM.*

DALĪBAS MAKSA – 22 Ls/mēn. (*24 Ls/mēn.).
PIESAKIES: Lielā iela 15 – 2, Jelgava,
63021910; 26953177.
www.zemgalei.lv/valodas

12. aprīlī plkst.13 – Daugavpils teātra viesizrāde skolas vecuma bērniem (krievu valodā). H.K.Andersens «Nāriņa». Režisors V.Dupaks. Biļešu cena:
Ls 2,50; 2; 1,50.

12. aprīlī plkst.19 – Daugavpils teātra viesizrāde (krievu valodā). L.Ulicka
«Sieviešu laime». Režisors M.Mamedovs. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Skolēni pēta
«Jelgavas Vēstnesis» turpina iepazīstināt ar pilsētas skolēnu interesantākajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šoreiz – Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolnieces Ilzes Bērziņas pētījums «Valdekas pils vēsture un
attīstības perspektīvas». Šis ir viens no 25 pilsētas skolēnu darbiem,
kurš izvirzīts Latvijas 35. skolēnu zinātniskajai konferencei, kas notiks
no 15. līdz 17. aprīlim Rīgā.

«Es tomēr gribu teatrālu muzeju»
Ilze Bērziņa, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolniece:
«Vairākus gadus, mērojot ceļu uz 1.
speciālo internātpamatskolu, ar žēlumu
noskatījos uz Valdekas pili, kas iet postā.
Jau mācoties šajā skolā, atceros, pētījām pils vēsturi. Toreiz gan nekā daudz
neatradām, tālab nolēmu, ka man šajā
darbā pamatīgāk jāizpēta Valdekas pils
vēsture, jāapzina tās stāvoklis 21. gadsimtā un jāizstrādā savs redzējums par
tās nākotnes perspektīvām. Tiesa, šobrīd
Latvijas Lauksaimniecības universitātei,
kas ir ēkas saimniece, ir sava vīzija par
pili, padarot to par modernu kompleksu,
kuru apdzīvos Lauku inženieru fakultātes
Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas studenti, te tiks ierīkots neliels
publiski pieejams mākslas centrs. Jā, ideja
ir laba, taču ieguvēji galvenokārt būs tikai
studenti. Bet, manuprāt, ieguvējiem jābūt
visiem pilsētniekiem, tūristiem. Tiekoties
ar Jelgavas iedzīvotājiem, kas ir strādājuši,
dzīvojuši Valdekas pilī un tās apkārtnē, kā
arī uzrunājot tās īpašniekus, atklāju daudz
jaunu un interesantu lietu, par kurām būtu
vērts pastāstīt arī citiem. Izrādās, ka 20.
gadsimtā te atradās dzīvojamā māja, vaska
darbnīca, bērnudārzs, vēlēšanu iecirknis,
koka apstrādes darbnīca un teātris. Savukārt es šodien pili redzu kā muzeju. Ja pili
atvērtu apmeklētājiem, veidojot apskates
programmas un pasākumus, veiksmīgi
izmantotu nostāstus un interesantos vēstures faktus, tad pils kļūtu par apmeklētu un
populāru Jelgavas tūrisma objektu. Šobrīd,
kad daudz tiek runāts par tūrisma attīstību
mūsu pilsētā, šī arhitektūras pieminekļa
saglabāšana varētu būt ļoti nozīmīga, bet
ar laiku noteikti nestu finansiālu labumu
arī pilsētas kopējā budžetā. Manuprāt,
cilvēkiem būtu interesanti kaut vai dzirdēt,

Foto: Ivars Veiliņš

NOTIKUMI

Bērniem būs iespēja
atvērt Brīnumskapi
 Ritma Gaidamoviča

11. un 12. aprīlī pulksten 15
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) notiks koncertizrāde
«Brīnumskapis», piedāvājot
atraktīvu mūzikas, dejas un
dzejas programmu bērniem
un visai ģimenei. Jāpiebilst, ka
šīs programmas albums Latvijas Mūzikas ierakstu gada
balvā atzīts par pagājušā
gada labāko mūzikas albumu
bērniem.
Šo koncertu Jelgavas pašvaldība un
ZOC sarūpējis kā dāvanu mazajiem
pilsētniekiem. Proti, «Brīnumskapi» Jelgavas piecus un sešus gadus vecie bērni,
vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēni, kā

kas te reiz atradies. Piemēram, skolotāja
Dzintra Žilko atceras, ka, mācoties 7.
klasē, vēlēšanās tur pie urnas stāvējusi
goda sardzē, vaktējot, lai cilvēki vēlēšanu
zīmes iemet pareizi. Kādu laiku pilī atradās
augļu cehs, kur arī skolēniem mācīja, kā
pareizi konservēt, kā attaisīt burkas un
kā sterilizēt augļus un dārzeņus. Bet pēc
1953. gada tur bijis bērnudārzs. Manuprāt,
Valdekas pils atjaunošana ir ļoti svarīga,  Ritma Gaidamoviča
jo tā veido vairāku gadsimtu vēsturi. Pils
varētu kalpot kā muzejs, viesnīca un ka«Jā, pirms astoņiem gadiem
fejnīca. Es piedāvāju pilī izveidot muzeju,
monopols bija ļoti populāra liekas dod iespēju iejusties 19. gadsimta dzīvē.
ta. Acis vien zibēja, ka tik varētu
Piemēram, katram viesim vai tūristam tikuzspēlēt, sacensties ar kādu
tu dota iespēja nedēļu dzīvot pilī, attēlojot
gudrībā, nopirkt labāko uzņēkādu vēsturisku cilvēku, proti, kādam no
mumu, uzcelt vairāk īpašumu.
viesiem būtu jāiejūtas Matīsa fon Rekes
Tā arī nokļuvu «NO-DO-MO»
ādā. Tas nozīmē, ka viņam visu nedēļu
un «saslimu» ar galda spēlēm.
būtu jāpilda dažādi pienākumi, kas 19.
Tiesa, šodien viss ir citādāk,
gadsimtā bija raksturīgi dižciltīgajiem. Bet
mūsdienu skolēns uz galda
kādam citam būtu jāiejūtas kalpa lomā, tas
spēlēm skatās ar smīniņu un
nozīmē, ka viņam visu nedēļu būtu jāstrādā
domā: tie nu gan ir jocīgi, kas
un jāpilda kunga norādījumi. Tas taču būtu
tās spēlē. Taču es gribu teikt, ka
interesanti!»
galda spēles neiziet no modes

Kultūras pasākumi
 1. aprīlī pulksten 19 – Improvizācijas teātra arēna. Improvizatori no Latvijas pilsētām.
Biļešu cena – Ls 1,50 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 2. aprīlī pulksten 13 un 18 – apvienība «Ars Nova» sadarbībā ar Valmieras teātri
piedāvā muzikālo J.Lūsēna, P.Brūvera izrādi «Agrā rūsa» (kultūras namā).
 2. aprīlī pulksten 17 – LLU jauniešu deju kolektīva «Skalbe» 20 gadu jubilejas koncerts
«Nenopietni par nopietno» (Jelgavas pils aulā).
 3. aprīlī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Lapsa un vilks» (krievu valodā). Biļetes
jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 3. aprīlī pulksten 12, 14 un 19 – kino. Mīlestības un vēstures samezglojumi A.Krieva
filmā «Dancis pa trim». Filma par mīlas trīsstūri, kurā attiecības samezglojas uz karadarbības
fona 1944./1945. gadā Kurzemē. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 3. aprīlī pulksten 17 – kino. Filma «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Asprātīgs mūsdienu
Latvijas portretējums. Režisors G.Šmits. Lomās: A.Keišs, G.Zariņa, G.Gāga, V.Daudziņš,
K.Znotiņš, B.Broka, Lily, I.Ziemelis. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 5. aprīlī pulksten 18 – «Pretī pavasarim». «Danču klubs» kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns» un LLU deju kolektīvu «Skalbe». Ieejas maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 17.30 – literāri muzikāla pēcpusdiena «Gaidīts pavasaris» un izstādes
atklāšana. Krievu kultūras dienas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 7. aprīlī pulksten 14 – XV Integratīvais mākslas festivāls «Nāc līdzās! Zemgale» Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 7. aprīlī pulksten 15 – diskusija par romu integrācijas aktualitātēm Latvijā un Eiropā
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 8. aprīlī pulksten 17.30 – Krievu kultūras dienu koncerts «Ar pavasari sirdī» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 8. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde R.Blaumanis «Zagļi». Joku luga ar
dziedāšanu divos cēlienos. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 9. aprīlī no pulksten 12 līdz 14.30 un no 15 līdz 18 – Studentu un studenšu korporāciju 15. teātru festivāls par tēmu «Galma intrigas». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 9. aprīlī pulksten 14 – bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» ielūdz dziesmotā 15 gadu
jubilejas ceļojumā apkārt pasaulei kopā ar Pepiju. Mākslinieciskā vadītāja A.Pizika. Biļešu
cena – Ls 1 (pieaugušajiem); 0,50 (bērniem un skolēniem) (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 11. aprīlim – Kārļa Dobrāja gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no Mītavas: vecais ģimenes albums» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. aprīlim – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās, lietišķās un vides mākslas darbu
izstāde. 6. aprīlī pulksten 15 – konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. aprīļa – XV Integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale» dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama Lielajā foajē).
 No 1. aprīļa – bērnu zīmējumu konkursa ««Zemgales Eko» kalendāram» laureātu
darbu izstāde (kultūras nama Mazajā foajē).
 No 1. aprīļa – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde «Gleznas»
(kultūras namā).
 No 3. aprīļa – fotoklubs «Siena» un SOS bērnu ciemati Latvijā piedāvā izstādi «Nosargā
sapni» (kultūras nama 2. stāvā).

Ceturtdiena, 2011. gada 31. marts

arī pilsētas speciālo skolu un internātskolu audzēkņi varēs noskatīties bez maksas.
Taču arī pārējiem par simbolisku ieejas
maksu ir iespēja piedalīties koncertā.
ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanda Andersone informē, ka koncertizrādē bērniem būs iespēja izkustēties
un izdziedāties kopā ar Brīnumskapja
iemītniekiem kaķīti Laķīti, deju skolotāju Kodi, meiteni Malvīni, Simtkājīti
un māsiņām Puteklītēm. Uzvedumā
skanēs Pētera Brūvera un Aigara Voitišķa sacerētās bērnu dziesmas, kuras
piedāvās satikt visdažādākos tēlus, spēlēt hokeju, braukt vilcieniņā, mācīties
dejot, dziedāt, ēst burkānus un spēlēt
kādu mūzikas instrumentu. Projekta
radošais vadītājs mūziķis Ingus Ulmanis
aicina pieaugušos mācīties no bērniem,
jo «bērni ir tuvāk patiesībai un nav tā

aizmaldījušies kā mēs, lielie».
Pirms Brīnumskapja durvis veras, ir
drusku jāatsperas, tādēļ pirms koncerta,
kas sāksies pulksten 15, apmeklētāji
aicināti ierasties stundu agrāk un padarboties kādā no radošajiem stūrīšiem vai
nobaudīt ko gardu. Ieejas maksa bērniem
ir 50 santīmi, pieaugušajiem – lats. Biļetes iespējams iegādāties ZOC, Jelgavas
kultūras nama kasē un citās «Biļešu
paradīzes» kasēs.
«Protams, ir ļoti svarīgi, kuru Brīnumskapja plauktu tu atvērsi. Dievs pasarg’,
ja nokļūsi deju skolotājas Kodes rokās,
tad jau labāk paciemoties pie māsiņām
Puteklītēm vai sēdēt vienā skolas solā
ar kaķīti Laķīti. Bet vispār – esiet gatavi
dziedāt, dejot, pārģērbties, nogrimēties...
un nedomājiet, ka tas ir tikai joks,» piebilst «Brīnumskapja» autori.

«Ar galda spēlēm vajag tikai saslimt,
un... aiziet!»

un patiesībā tas ir baigi forši,»
saka jelgavnieks Amatniecības
vidusskolas audzēknis Sergejs
Makarenkovs, kurš piedalījies
pilnīgi visās galda spēļu triādēs
skolēniem «NO-DO-MO».

Jelgavnieks šajā galda spēļu triādē nonācis, kad mācījies vēl 3. pamatskolas 6. klasē,
tieši pirms astoņiem gadiem, kad šīs spēles
arī sākās. Bet nu viņš mācās Amatniecības
vidusskolas pēdējā kursā, lai kļūtu par
datorsistēmu speciālistu. Viņa «kontā» ir
deviņi šo spēļu kausi, 21 medaļa un diploms. «Kad viss sākās, šajās sacensībās bija
jāspēlē tikai monopols. Atceros, kad pirmo
reizi devos uz sacensībām, man, mazam
puikam, iekšēji bija cerība, ka varbūt Top
20 tomēr tikšu, jo monopols taču mājās spēlēts, galīgs ābečnieks neesmu. Bet priekšā
bija 45 skolēni, un cerības noplaka. Taču
rezultātā man bija 1. vieta. Tieši tas laikam
arī bija tas āķis, kas mudināja sevi pierādīt
vēl,» stāsta Sergejs, piebilstot, ka svarīgi
bijis sajust uzvaras garšu. Vēlāk sacensībām
secīgi pievienojies novuss un domino. Arī
tos Sergejs pašmācības ceļā apguvis un ne
vienu reizi vien ieņēmis kādu no pirmajām

Izdos grāmatu par Rogu
28. septembrī akvarelists Uldis Roga svinēs
70 gadus. Viņš jubileju atzīmēs ar izstādi,
bet Jelgavas Mākslinieku biedrība vēlas
izdot U.Rogas darbu grāmatu. Biedrība
apzinās, ka tas iespējams tikai kopīgiem
spēkiem, tāpēc aicina atsaukties ziedotājus. Kopā nepieciešami 5000 latu. «Vēršos
pie ikviena, kuram tuva jubilāra māksla,»
tā biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis.
Ziedojumus var ieskaitīt «Swedbank»
Jelgavas Mākslinieku biedrības (reģistrācijas Nr.40008151010) norēķinu kontā
LV06HABA0551027463810, norādot mērķi «U.Rogas albuma izdošanai», bet skaidrā
naudā – nodot aģentūras «Kultūra» birojā.
Neskaidrību gadījumā ziedotāji aicināti
sazināties pa tālruni 63046032.

«Var jau jautāt – kāpēc galda spēles, vai tad nav normālu sporta veidu, ar ko džekam nodarboties? Taču galda spēles ir tik izglītojošas! Piemēram, monopols man
iemācījis plānošanu, noteikti arī mērķtiecīgāk rīkoties ar naudu, novuss – precizitāti,
domino attīstījis loģisko domāšanu,» uzsver Sergejs Makarenkovs, kurš jau astoņus
Foto: Ivars Veiliņš
gadus startē galda spēļu triādē skolēniem «NO-DO-MO».
trim vietām. «Var jau jautāt – kāpēc galda
spēles, vai tad nav normālu sporta veidu,
ar ko džekam nodarboties? Taču šī nebūt
nav tikai skuķu padarīšana. Patiesībā
galda spēles ir ļoti izglītojošas, esmu daudz
mācījies. Piemēram, monopols man iemācījis plānošanu, noteikti arī labāk rīkoties
ar naudu, novuss – precizitāti, domino
attīstījis loģisko domāšanu,» stāsta Sergejs.
Viņš atzīst, ka katru gadu uz šīm spēlēm
galvenokārt dodas, lai sajustu sacensību
garšu. «Man patīk spēlēt, ja par to var kaut
ko iegūt. Es, piemēram, ar draugiem novusu uz čipsu paku esmu spēlējis. Smieklīgi,
bet tā tomēr ir balva. Vienkārši uzspēlēt
nav tas. Ja ir kaut nieciņš, par ko cīnīties,
ir cita sacensību gaita un cita attieksme
pret spēli,» atzīst Sergejs. Viņš stāsta, ka
sacensības skolēniem «NO-DO-MO»,
protams, ir daudz nopietnāk. «Pirmajos
gados sacentāmies par naudas balvām,
tagad – vērtīgām grāmatām, kuras šodien
ne katrs var atļauties. Piemēram, var iegūt

Pārlielupes bibliotēka
aicina uz salidojumu

Aprīlī gaidāma Bibliotēku nedēļa, kuras
laikā Pārlielupes bibliotēka uz salidojumu 9. aprīlī pulksten 12 aicina visus,
kas strādājuši šajā iestādē. Salidojums
notiks bibliotēkas telpās. Tās vadītāja
Veneranda Godmane informē, ka bijušie
darbinieki līdzi aicināti ņemt interesantas
atmiņas, fotogrāfijas un savus kolēģus.
Dalību salidojumā vēlams apstiprināt
pa tālruni 63011829 vai 26403314.
Pulksten 15 salidojuma dalībniekiem
un arī pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja uzzināt ko vairāk par
bibliotēkas lasītāju Maijas un Artura
ceļojuma iespaidiem Ņujorkā, Lasvegasā,
Vašingtonā un Lielajā Kanjonā.

enciklopēdijas, kas maksā vairāk nekā 20
latus,» piebilst Sergejs.
Tiesa, šis gads Sergejam bija pēdējais
šajās spēlēs, jo vecums vairs neatļauj
piedalīties. «NO-DO-MO» ir galda spēļu
triāde skolēniem – novuss, domino un
monopols –, kuru no 2004. gada Jelgavā
pēc paša iniciatīvas organizē entuziasts
Jānis Edvīns Platais. Viņš aicina skolēnus,
meklē sponsorus un pats sacensības tiesā.
Tajās var piedalīties skolēni no 5. līdz 12.
klasei. Taču Sergejs nolēmis neapstāties un
jau noskatījis Latvijas galda spēļu čempionātu, kas katru gadu norisinās Dobelē bez
vecuma ierobežojuma. Sergejs stāsta, ka ar
«galda spēļu slimību» aplipinājis arī vairākus draugus. «Jāteic gan, žēl noskatīties,
kā ar katru gadu šī spēļu triāde gūst arvien
mazāku atsaucību. Šodien esam pievērsušies citām vērtībām, dažādām simulāciju
spēlēm, datorspēlēm un vecās labās galda
spēles atstājam novārtā,» tā Sergejs, aicinot
tomēr jauniešus pārdomāt.

«Dabu es saucu par mājām»
1. aprīlī pulksten 13 Jelgavas kultūras namā
durvis vērs jauna izstāde – bērnu zīmējumi
ar moto «Dabu es saucu par mājām». Tajā
būs apskatāmi vairāki desmiti zīmējumu,
kurus radījuši bērni un jaunieši no pilsētas
bērnudārziem un skolām. Tie tapuši konkursa laikā, lai izveidotu SIA «Zemgales
Eko» kalendāru. «Zemgales Eko» valdes
locekle Zane Ķince stāsta, ka pavisam konkursam saņemti 88 skolēnu darbi. Lielākā
atsaucība bijusi no privātskolas «Punktiņš»,
4. pamatskolas un 1. speciālās internātpamatskolas, taču zīmējumi saņemti arī no
bērnudārza «Rotaļa», 5. un 6. vidusskolas,
viens darbs ir no Rīgas 41. vidusskolas.
Izstādes atklāšanā visu zīmējumu autori
saņems piemiņas balvas un diplomus.

