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Ielu apgaismojumu
ieslēdz mazliet vēlāk
 Kristīne Langenfelde

No 1. aprīļa pilsētā mainīts grafiks, kādā iedegas ielu apgaismojums
– no rītiem tas izslēdzas
nedaudz agrāk, bet vakaros iedegas mazliet
vēlāk. Jaunā kārtība
ļaus būtiski ieekonomēt
līdzekļus, taču tajā pašā
laikā nepieļaujot, ka
pilsētas ielas varētu kļūt
tumšas.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns uzsver, ka pašlaik taupīt
nepieciešams katrā pozīcijā, tāpēc
arī meklēts risinājums, kā ieekonomēt uz pilsētas apgaismojuma
rēķina. «Mums ir pilnīgi nepieņemama citu pašvaldību prakse, kas
jau vairākus mēnešus diennakts
tumšajā laikā ielās pilnībā izslēdz
apgaismojumu, tāpēc meklējām
citu risinājumu. Pats svarīgākais
nosacījums bija, lai neciestu drošība uz ielām. Tieši tāpēc šobrīd
esam aprēķinājuši, ka līdzekļus
taupīt arī var, nevis rīkojoties
kardināli, bet gan kārtīgi apsverot
situāciju,» tā A.Baļčūns.
«Pilsētsaimniecība» jau ap-

rēķinājusi, ka, nedaudz agrāk
izslēdzot un nedaudz vēlāk ieslēdzot apgaismojumu, gadā Jelgavā
varētu iegūt 200 stundas, kurās
ielu apgaismojums nebūtu jāieslēdz. Šobrīd laternas izdziest
vien desmit minūtes agrāk nekā
līdz šim, bet, pakāpeniski laikam
kļūstot gaišākam, šis intervāls tiks
palielināts, līdz vasaras mēnešos
apgaismojumu ieslēgs 30 minūtes
vēlāk nekā iepriekšējā gadā. No
vienas puses, tikai minūtes, bet
rezultātā tiek iegūts pārsimts
stundu un līdzekļu ietaupījums.
Paralēli tam pilsētā apsekota
katra apgaismotā iela un speciālisti izvērtējuši, vai atsevišķos
posmos nav iespējams iedegt
tikai katru otro lampu, arī tā
ekonomējot līdzekļus. «Te ir būtiski uzsvērt, ka arī vietās, kur
mēs samazinām apgaismojuma
intensitāti, galvenais kritērijs ir
drošība – nekādā gadījumā apgaismojums netiks samazināts gājēju
ietvēm un krustojumos,» uzsver
A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka turpmāk «Pilsētsaimniecība» arī skrupulozi sekos
līdzi tam, lai dažādu remontdarbu
laikā pilsētas apgaismojums nebūtu jāiededz diennakts gaišajās
stundās.

Pārskatīs slimnīcām
piedāvātos neizdevīgos
VOAVA līgumus

Vakar ar devīzi «Šķiro pa tīro Jelgavā!» mūsu pilsētā svinīgi atklāts Šķirošanas mēnesis. Taču, izrādās, mūsu pusē atkritumu
šķirošana jau iet no rokas, par ko lielā mērā jāpateicas jaunajai paaudzei, kas ne tikai paši ikdienā rūpējas par vidi, bet mudina to darīt arī citus. Piemēram, 3. pamatskolas piektklasnieki jau trešo gadu darbojas pulciņā «Es un vide». «Šķirojam paši
un mācām šķirot arī mazākos bērnus. Mēs gribam, lai Latvija un, protams, arī Jelgava būtu tīra!» apņēmīgi teic skolēni, kuri
savulaik pat uzstādījuši rekordu, vienā reizē savācot visvairāk izlietoto bateriju valstī. Mazo jelgavnieku ieguldījumu vides saudzēšanā uzteica arī dabas draugs Punktuālis, vēlreiz atgādinot atkritumu šķirošanas lietderību, savukārt «Latvijas Zaļā punkta»
pārstāvji neslēpa prieku par to, ka Jelgavā ne tikai šķiro, bet arī pārstrādā atkritumus. Par kampaņas patronu Jelgavā izvēlēts
«prātnieks» Jānis Jubalts, taču viņam gadījās «aizķerties», tāpēc «vadību» uzņēmās viņa meita pirmklasniece Helēna Paula.  Anna Afanasjeva
Tiesa gan – Jānis Jubalts telefoniski ikvienam klātesošajam atgādināja, ka nav jāgaida īpašas talkas vai akcijas, lai rūpētos par
Jelgavas pilsētas slimvidi sev apkārt. «Es noteikti aicinu šķirot atkritumus – mēs mājās arī to darām. Un vēl es aicinu iet uz Lielo talku. Jelgavai taču
nīcā, līdzīgi kā citos stajābūt skaistai!» tā Helēna Paula. Savukārt Jelgavas mērs Andris Rāviņš, atklājot akciju, uzsvēra, ka tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet
cionāros, kamēr Vesetur, kur nemēslo. Vairāk par akciju un Spodrības mēnesi pilsētā lasiet 5. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Dāņi sadarbību ar Jelgavu redz ES projektu īstenošanā
 Ilze Knusle-Jankevica

«Iespējams, nākotnē
mūsu sadarbība ar
Jelgavu varētu būt
tieši ES projektu īstenošanā, abām pilsētām esot partnerēm,»
norāda Vejles pašvaldības izpilddirektors
Niels Ougesens.
Viņš kopā ar delegāciju no
mūsu sadraudzības pilsētas
Vejles Dānijā šonedēļ viesojās
Jelgavā. Pēc pirmās dienas
Vejles pašvaldības izpilddirektors secina, ka situācija Latvijā
un Dānijā savā ziņā ir līdzīga.
«Tas, kas notiek te, ir līdzīgi
kā Dānijā – agrākie lielie ražošanas uzņēmumi likvidēti, to
vietā dzimst mazie un vidējie
uzņēmumi, kas pārsvarā vērsti
uz pakalpojumu sniegšanu. Līdz
ar to ir novērojama pāreja no
industriālā laikmeta uz jauno
laikmetu, bet šī pāreja aizņems
vēl ilgu laiku. Tas izaicinājums
un interesantais, ko vajag skatīties, ir tas, kā pašvaldība, tās

politika un uzņēmumi var ietekmēt to, kas notiek, un paātrināt
šo pāreju. Mēs redzējām, ka var
veidot saikni ar augstskolām,
Jelgavā tā ir LLU – tas nozīmē,
ka gan pasniedzēji, gan studenti
var veidot savus uzņēmumus
un attīstīt jaunas idejas,» tā
N.Ougesens.
Viesi no Dānijas apmeklēja Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju,
iepazinās ar pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» darbu,
tikās ar pilsētas vadību, iepazinās ar pašvaldības realizētā
projekta civilās aizsardzības
jomā prezentāciju, apskatīja
Jelgavas Biznesa parku bijušā
RAF teritorijā un Zemgales
Tehnoloģisko parku. Savukārt
otrajā dienā apmeklēja Jelgavas
Izglītības pārvaldi, Jelgavas
reģionālo Pieaugušo izglītības
centru un pašvaldības aģentūru
«Kultūra».
«Mūsu vizītes galvenais mērķis ir stiprināt draudzības saites, kas starp abām pilsētām
izveidojās jau 90. gados – ir ļoti
svarīgi, lai starptautiskie sakari

būtu visā Eiropā. Tas, ko Vejle
ir darījusi un darīs arī turpmāk
– mēs uz savām partnerpilsētām
dažādu projektu ietvaros sūtām
savus darbiniekus pieredzes
apmaiņā. Iespējams, ka šāda sadarbība nākotnē mums būs arī
ar Jelgavu. Tāpat Vejlē ir daudz

lības ministrija pārskatīs Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts
aģentūras (VOAVA)
piedāvātos līgumus,
saglabāsies līdzšinējais
finansējums un pakalpojumu apjoms.

studentu, kas studiju laikā
labprāt iegūtu zināšanas citās
valstīs,» piebilda N.Ougesens.
Jelgavas sadarbības līgums ar
Vejli parakstīts 1992. gadā. Tas
paredz sadarbību izglītības jomā
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
un pieredzes apmaiņu starp valdes loceklis Andris Ķipurs stāspašvaldību darbiniekiem.
ta, ka līdz līgumu pārskatīšanai
finansējums būs kā šā gada pirmajos mēnešos – par 17 procentiem
mazāks nekā pērn. VOAVA mūsu
slimnīcai piedāvātais līgums no
marta nozīmēja līdzekļu samazinājumu par 45 procentiem salīdzinājumā ar attiecīgajiem pagājušā
gada mēnešiem jeb par 54 procentiem no pērnā gada kopapjoma.
A.Ķipurs atzīst, ka neatkarīgi
no Latvijas Slimnīcu biedrības
un Ārstu biedrības nostājas, kas
līgumus aicināja neparakstīt, arī

pats šim solim nebūtu piekritis.
«Pretējā gadījumā vai nu katrs
trešais darbinieks būtu jāatbrīvo
no darba, vai atalgojums visiem
jāsamazina par 40 procentiem.
Tādējādi arī pacientus skartu
nepopulāri lēmumi.»
Veselības ministrs Ivars Eglītis
atzinis, ka VOAVA slimnīcām
piedāvātais finansējums nav adekvāts, un piekritis to pārskatīt.
Pašlaik nav zināms, kad ministrija to izdarīs. Kamēr nav jauna
piedāvājuma, A.Ķipurs neņemas
prognozēt iespējamo ietekmi uz
stacionāra darbību, tomēr pauž cerību, ka piedāvātās izmaiņas nebūs
tik skarbas kā VOAVA līgumā.
Ir skaidrs, ka finansējums samazināsies. Turklāt jau tāpat pašlaik
jādomā, kā norēķināties par pakalpojumiem, ko slimnīca iepērk,
kā darbiniekiem samaksāt algas,
nomaksāt nodokļus. A.Ķipurs
stāsta, ka mūsu pilsētas slimnīcai
nav parādu zāļu, instrumentu
un medicīnas materiālu piegādātājiem un citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!

Vejles pašvaldības izpilddirektors Niels Ougesens (centrā) secina, ka situācija Latvijā un Dānijā savā ziņā ir līdzīga. «Tas, kas
notiek te, ir līdzīgi kā Dānijā – agrākie lielie ražošanas uzņēmumi
likvidēti, to vietā dzimst mazie un vidējie uzņēmumi. Līdz ar to
ir novērojama pāreja no industriālā laikmeta uz jauno laikmetu,
Foto: Ivars Veiliņš
bet šī pāreja aizņems vēl ilgu laiku.»

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» bez maksas var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
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viedokļi
No šā gada mainījusies kārtība pašvaldību savstarpējos
norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Tagad bērnu izglītošanas izmaksas atspoguļo
faktiskos izdevumus. Tās atklāj, ka pilsētu skolas ar
lielu skolēnu skaitu ir ekonomiski izdevīgākas. Mazajās
skolās izdevumi ir ievērojami lielāki. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā daudzām pašvaldībām izglītības tīkla
uzturēšana sagādā grūtības. Tās ir nobažījušās arī par
iespējām veikt augušos rēķinus.

Reālās izmaksas liks
meklēt risinājumus
Andris Rāviņš, Jelgavas domes
priekšsēdētājs:
«Tagad, kad savstarpējos norēķinos iekļautas faktiskās pakalpojumu izmaksas, redzam, cik īsti
viss maksā. Pašvaldību savienības
kongress atklāja, ka atsevišķās
skolās ir tādas izmaksas, ka citām
pašvaldībām mati ceļas stāvus, tās
ar šausmām domā, kā pašreizējos
apstākļos norēķināties par pakalpojumiem.
Aprēķini liecina, ka pilsētu skolās, kur ir pietiekami liels skolēnu
skaits, izmaksas ir mazākas. Jelgavas skolās tās vidēji ir ap 22 latiem
mēnesī par skolēnu. Tajā pašā laikā
piepilsētas pagastu mazajās skolās
– ievērojami lielākas. Piemēram,
Svētes pamatskolā tās ir 60 lati
mēnesī.
Pašvaldība šajā situācijā nevar
skatīties tikai uz savu izdevīgumu
vien. Ir svarīga arī vecāku izvēle.
Viens no iemesliem, kāpēc pilsētas
bērni dodas uz piepilsētas skolu, ir
sociāls – bērni jūtas tuvāki lauku
skolai un labāk jūtas šajā vidē.
Vecākiem ir tiesības izvēlēties
saviem bērniem izglītības iestādi.
Ja viņi saskata trūkumus un kvalitāte vienā iestādē neapmierina,
vecāki var izvēlēties citu. Savukārt
mācību iestādēm šajos apstākļos ir
jāstrādā un jādomā par savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un
noturēšanu. Protams, vienlaikus
pašvaldībām un skolām jādomā arī
par izmaksu samazināšanu. Jau
esam tikušies ar Svētes pagastu,
lai pārrunātu šīs iespējas.
Pašvaldību noskaņojums liecina,
ka tās nopietni domās par izmaksu
optimizāciju, jo tās nav ieinteresētas maksāt par pakalpojumiem, kas
ir dārgāki nekā viņu pašu teritorijā.
Ja šajā ziņā uzlabojumus neizdosies panākt, risinājuma meklējumi
varētu nonākt arī līdz sarunām ar
vecākiem.
Lauku pašvaldības izmaksu
pieaugumu visvairāk izjūt bērnudārzu dēļ, jo pagastos pirmsskolas
izglītības iestāžu vienkārši nav.
Jelgavas rajonā ir četri bērnudārzi.
Līdzšinējā politika to izveidi neveicināja. Kāpēc būvēt bērnudārzu, ja
vecāki bērnu var vest uz pilsētu,
– par bērnu bija jāmaksā tikai 33
lati. Tagad, kad spēkā stājušās faktiskās izmaksas, situācija būtiski
mainījusies. Jelgavā pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumi mēnesī vienam bērnam vidēji izmaksā
113 latus, un tās vēl ir vienas no
zemākajām izmaksām valstī.
Diskusijas pašvaldību starpā
arī atklāja, ka ar dzīvesvietas
deklarēšanu ne viss ir kārtībā.
Likums nenosaka, ka deklarētajā
dzīvesvietā ir jādzīvo. Tāpēc nākas
saskarties ar gadījumiem, kad
Jelgavas pašvaldībai jāmaksā par

Alūksnes vai Daugavpils izglītības
iestāžu pakalpojumiem. Ir skaidrs,
ka šiem mūsu pilsētā deklarētajiem
iedzīvotājiem faktiski ir cita dzīvesvieta, ka viņi katru dienu nemēro
ceļu uz šīm attālajām pilsētām. Bet
norēķini jākārto. Tāpat nereti viens
bērna vecāks dzīvesvietu deklarējis
vienā, otrs – citā pašvaldībā. Arī
Jelgavā esam fiksējuši, ka mūsu
izglītības iestādes apmeklē bērni no
attālām pašvaldībām, piemēram,
bērnudārzu – Cēsu rajona Raunā
deklarēts bērns. Diskutējot par dzīvesvietu deklarēšanu, pašvaldības,
protams, nepiemirsa arī atskaitījumus no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa. Ir gadījumi, kad izdevīgāk
ir norēķināties ar citu pašvaldību
par izglītības pakalpojumiem, nekā
zaudēt savā teritorijā deklarētu
nodokļa maksātāju.
Pirmajos mēnešos līdz ar izmaksu kāpumu par izglītības iestāžu
pakalpojumiem pašvaldības sākušas apjaust faktisko situāciju.
Tas visiem liks domāt un meklēt
risinājumus gan izglītības iestāžu
izdevumu optimizācijai, gan dažādu trūkumu novēršanai. Tas ir
svētīgi.»
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Jo mazāk skolēnu,
jo lielāki tēriņi
Gunta Auza, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja:
«Savstarpējie norēķini izglītībā
pastāv no 1999. gada, kad MK
pieņēma noteikumus par kārtību,
kādā tie veicami starp pašvaldībām
par to izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Līdz pagājušā
gada beigām bija fiksēta konkrēta
summa par viena bērna izmaksām.
Vispārējās izglītības iegūšana citas
pašvaldības pamata un vidējās
izglītības iestādēs pērn vienam
bērnam mēnesī maksāja 12,08
latus, vakara maiņu vidusskolā
– 10 latus, pirmsskolas izglītības
iestādē – 33 latus. Savukārt no šā
gada pakalpojumu izmaksas katrā
izglītības iestādē nosaka pašvaldība, kuras pārziņā iestāde atrodas.
Pašlaik turpinās līgumu slēgšanas process ar pašvaldībām gan
par pakalpojumu sniegšanu, gan
par to saņemšanu. Līdz šīs nedēļas
sākumam esam sagatavojuši un
nosūtījuši līgumus 69 pašvaldībām par izglītības pakalpojumu
sniegšanu. Savukārt no citām par
pakalpojumu saņemti 30 līgumi.
Tas ir ļoti darbietilpīgs process,
kam nemitīgi jāseko līdzi. Vienlaikus tiek pārbaudīti dati par skolēna dzīvesvietas deklarāciju. Agrāk
norēķinu process bija vienkāršāks,
toties pašvaldība zaudēja, jo netika
atspoguļotas faktiskās pakalpojumu izmaksas. Tagad redzam, cik
katrā pašvaldībā viena skolēna
izglītošana maksā.
Pirmie dati liecina, ka tēriņi ir
būtiski auguši. Apstiprinājies, ka
pilsētas skolas, kur ir pietiekami
liels skolēnu skaits, ir rentablas.
Jelgavas pamata un vidējās
izglītības iestādēs viena audzēkņa
izmaksas ir atšķirīgas, svārstās
no 13,42 latiem Vakara (maiņu)
vidusskolā līdz 44,22 latiem 6.
vidusskolā. Vakara (maiņu) vidusskolas izmaksas ietekmē tas, ka
skolas ēka ir ļoti kompakta, bez
liekām rekreācijas telpām. Turklāt

ēka ir nosiltināta, tātad patērē maz
resursu. Savukārt 6. vidusskolā ir
salīdzinoši maz skolēnu – 704. Tā
savulaik būvēta lielākam bērnu
skaitam, kas nozīmē attiecīgas
uzturēšanas izmaksas. Tās ievērojami sadārdzina arī peldbaseins.
No citu pašvaldību atsūtītajiem
līgumiem redzam, ka bērnu uzturēšana mazākās skolās ir ievērojami augstāka. Piemēram, Svētes
pamatskolā – 60 lati, Salgales un
Garozas pamatskolā – attiecīgi
61,69 un 62,35 lati, Augstkalnes
vidusskolā – 51,86 lati, Katoļu
pamatskolā Liepājā – 141 lats.
Lielajās pilsētu skolās, piemēram,
Bauskas 1. vidusskolā, izmaksas
ir līdzīgas kā vidēji Jelgavā – 22,59
lati.
Jelgavā attīstītā sabiedriskā
transporta tīkla dēļ jau daudzus
gadus Garozas ielas apkaimē
dzīvojošie bērni brauc mācīties uz
Teteles pamatskolu, Dobeles šosejas dzīvojamā rajona iedzīvotāju
bērni – uz Aizupes pamatskolu,
bet Tērvetes ielas apkaimē dzīvojošie dodas uz Svēti. Savukārt,
piemēram, Jaunsvirlaukas pagasta
Mežciema bērni izsenis brauc uz
pilsētas skolām. Viņiem Jelgavā ir
ērtāk nokļūt nekā savas pašvaldības skolā. Arī Spīdolas ģimnāzijā
kopš tās dibināšanas liela daļa
skolēnu brauc mācīties no citām

pašvaldībām.
Dati par skolēnu pārvietošanos
liecina, ka proģimnāzijā pilsētas
skolās aug skolēnu no citām rajona
pašvaldībām skaits. Vidusskolas
klasēs tas ir vēl izteiktāks. Kopumā
no rajona pašvaldībām Jelgavas
skolās šajā mācību gadā mācās 971
audzēknis. Faktiski no citu pašvaldību bērniem ir nokomplektēta
viena liela skola. Savukārt pilsētas
pirmsskolas iestādes apmeklē 120
lauku bērni.
Arī pilsētas bērni dodas uz
pilsētai tuvējām skolām. Pamatskolas klasēs uz rajona pašvaldības
izglītības iestādēm brauc 282 jelgavnieki, vidusskolas grupā – 33.
Ievērojama atšķirība vērojama
vakarskolas grupā. Gribas jautāt,
kāpēc tik daudzi dažāda vecuma
jelgavnieki – 235 – mācās rajona
neklāties vidusskolas konsultāciju
punktos?
Uzskatu, ka pirmajās klasēs skolai jābūt maksimāli tuvu dzīvesvietai. Jāņem vērā bērna vecums,
viņa prasme izmantot sabiedrisko
transportu, drošības apsvērumi.
Savukārt proģimnāzijas vecumā
un vidusskolā būtu jāmācās Jelgavas skolās, kur ir daudzveidīgāks
izglītības programmu piedāvājums.
Jaunā savstarpējo norēķinu kārtība par izglītības pakalpojumiem
funkcionētu bez iebildumiem, ja
valstī būtu stabila ekonomiskā
situācija. Pašlaik tā ir saspringta.
Jūtams, ka mazajām pašvaldībām grūtības sagādā savu skolu
uzturēšana. Grūtību iemesli ir
saistīti ne vien ar finanšu deficītu,
bet arī iepriekšējos gados valstī
nenotikušajām izglītības sistēmas
strukturālajām izmaiņām. Proti,
zemās dzimstības dēļ valstī būtiski samazinājies skolēnu skaits.
Tas savukārt ietekmē nākamos
procesus: izglītības programmu
piedāvājumu, izglītības iestāžu
tīklu.»

Intereses jāskata kopsakarībās
Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks:
«Grozījumi savstarpējo norēķinu kārtībā par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem
atklāj, ka tie izstrādāti, līdz galam
neņemot vērā visas intereses.
Jau atklājušās pretrunas un
atšķirības starp dažādām pašvaldību grupām. Tāpēc diskusijas
par savstarpējiem norēķiniem
turpināsies.
Daļai pašvaldību tas, ka bērni no
citām pašvaldībām apmeklē to skolas, ir izdevīgi, bet citām, ka viņu
teritorijā deklarētie bērni apmeklē
citas pašvaldības izglītības iestādi,
nes zaudējumus. Ikdienā vērojami
abējādi procesi – lauku bērni brauc
mācīties uz pilsētu, tāpat pilsētas
bērni uz tuvējiem pagastiem.

Zināmā mērā jautājums par
savstarpējiem norēķiniem no viena grāvja nonācis otrā. Līdz šim
par bērnu, kas mācījās citur, bija
jāmaksā simboliska summa. Savukārt tagad pakalpojums maksā tik,
cik maksā. Tiesa, nosakot izmaksas

savās skolās un izstrādājot tāmes,
ne visas pašvaldības rīkojušās
pietiekami godīgi. Ir tādas, kas
aprēķinājušas lielākas izmaksas,
nekā tās ir faktiski. Tā nevajadzētu
būt, jāmeklē risinājumi.
IZM, izstrādājot savstarpējo
norēķinu nosacījumus, kā galveno
pozīciju vērā ņēmusi pedagogu
algas. Taču ar to vien nevar operēt.
Ir jāņem vērā arī otra daļa – pašvaldību izmaksas.
Tāpat nevar ignorēt mājsaimniecības un to izdevumus. Nesen par
to diskutējām Saeimas komisijā.
Sākumā deputāti situāciju uztvēra
vienkāršoti. Kad kāds pašvaldības
vadītājs izklāstīja savu pieredzi, visi
kļuva domīgi. Proti, kamēr bērns
mācījās dzīvesvietai tuvākajā – savas pašvaldības – skolā, ģimenes
izdevumi bērnam bija ap 17 latiem

mēnesī. Savukārt, kad viņš sāka
braukt uz kaimiņu pašvaldību
– pilsētas skolu, mājsaimniecības
izdevumi pieauguši līdz 140 latiem
mēnesī. Vecākiem bija jārēķinās ar
lielākiem transporta izdevumiem,
ar to, ka pusdienas pilsētas skolā
izmaksā vairāk. Tāpat veidojas citi
papildu tēriņi, par kuriem varbūt
sākumā vecāki nemaz nenojauš,
pirms bērnu sūta mācīties uz citu
pašvaldību. Šie apstākļi ir jāskata
kopsakarībās.
Tāpēc turpināsim konsultācijas
ar visām ieinteresētajām pusēm
un kopīgi meklēsim racionālākos
risinājumus situācijām, kas kādu
sadarbības partneri neapmierina.»
Sagatavoja Anna Afanasjeva,
foto: Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums
Vai jūs vēlētos arī Jelgavā preces no zemniekiem
iegādāties īpašās tirdzniecības vietās?
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Jā, noteikti
Man pietiek ar tirgu
Lielveikalos tāpat visu var dabūt
Neuzticos zemnieku produkcijai

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Vai jūs esat gatavi iesaistīties
Spodrības mēneša aktivitātēs?

6
4

Savu viedokli paud –
5

Pilsētnieks vērtē

Vai iesaistīsieties
pavasara
uzkopšanas
talkās?
Ivars, Jelgavā
caurbraucot:
– Pa v a s a r a
uzkopšanas
talkas mūsu
16 dzīvokļu
mājā Rīgā ir
tradicionālas
jau gadus
20. Visi piedalās bez liekas
aicināšanas. Jelgavā redzu, ka
jāatjauno pa ziemu izbraukātie
zālieni.
Imants, taksists:
– Upmalas ir
drausmīgas.
Zinu vīrus,
kas uz copi
ņem līdzi pelnu trauku,
bet daudzi
makšķernieki aiz sevis atstāj
atkritumus. Savā kompānijā jau
vairākus gadus piedalāmies to
savākšanā. Pērn Driksas krastos
savācām 18 maisus! Arī šogad
talkosim. Iespējams, Svētes
krastos.
Donalds
Buls,
prečzinis:
– Privātmājas sakopšana katram
saimniekam
ir obligāta.
Organizētās
talkās piedalījies neesmu. Kopā
ar kaimiņiem ilgi cīnāmies pret
izgāztuvēm 1. līnijas mazdārziņos, Pašvaldības policiju esam
aicinājuši palīgā, bet nekas
daudz nav uzlabojies.
Inta, jelgavniece:
– Aizņemtības dēļ talkās
nepiedalīšos.
Arī piesārņošanā neesmu
piedalījusies.
Redzu, ka pavasaros, sevišķi no ielu malām,
nesavāc smiltis, vējam ir ko iznēsāt. Citādi, vismaz maršrutā, pa
kuru pārvietojos, Jelgava liekas
sakopta.
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Agrāk cilvēki bija sabiedriskāki,
visi piedalījāmies mājas
apkārtnes sakopšanā. Tagad, redzot, ka valsts par parastajiem cilvēkiem nerūpējas, arī
iedzīvotāji ieraujas sevī, negrib
piedalīties. Mūsu masīvā, Zirgu
ielā, gan tāpat ir tīrs. Nepatīk,
ka ir tik daudz smilšu, ko vējš
saceļ gaisā.
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Pārskatīs
slimnīcu
līgumus
(No 1.lpp.)
Toties pēdējos mēnešos būtiski
audzis pacientu īpatsvars, kas
nav norēķinājušies par medicīniskajiem pakalpojumiem. Iespaidu
uz norēķiniem atstāj arī valdības
no marta paaugstinātās pacientu
iemaksas, kad līdzšinējo piecu
latu vietā par ārstēšanos slimnīcā
jāmaksā 12 latu. Tāpat jāveic līdzmaksājums par datortomogrāfiju
un operācijām 30 latu apmērā.
Citos reģionos ir stacionāri, kur
līdzekļu trūkums jau ietekmējis
pakalpojumu apjomu. Piemēram,
Vidzemes slimnīcā Valmierā
un Valkā nepietiekamā valsts
finansējuma dēļ no februāra samazināja diagnostikas un dažu
citu nodaļu darba laiku. A.Ķipurs
uzsver, ka mūsu pilsētas slimnīcā, izprotot pacientu vajadzības,
pakalpojumu apjoms nav samazināts vai ierobežots. «Pēdējos
divos mēnešos teju par 100 000
latu esam pārsnieguši slimnīcai
atvēlētās valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas,» stāsta slimnīcas
valdes loceklis, paužot cerību,
ka jaunie līguma nosacījumi būs
labvēlīgāki pret pacientiem un
mediķiem.

«Vecāki
Jelgavai»
aicina
savā pulkā
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 6. aprīlī, pulksten 17 biedrība «Vecāki Jelgavai» vecākus,
vecvecākus un ikvienu,
kuram rūp, lai bērni un
jaunieši pilsētā varētu
justies droši, aicina uz
tikšanos Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā Svētes
ielā 33.
«Vēlamies uzrunāt ikvienu
jelgavnieku, aicinot iesaistīties
biedrības «Vecāki Jelgavai» rīkotajās nakts apgaitās, tādējādi ar
savu labo gribu apliecinot ieinteresētību veicināt bērniem un
jauniešiem drošas un patīkamas
vides veidošanu,» teic biedrības
vadītājs Kārlis Boldiševics, atgādinot, ka kopā iespējams paveikt
krietni vairāk, nekā darbojoties
savrupi.
Kas ir vecāku apgaitas, kāpēc
tās ir svarīgas kā vecākiem, tā
bērniem un jauniešiem, kā kļūt
par apgaitu dalībnieku un iesaistīties citās biedrības «Vecāki Jelgavai» aktivitātēs – tie ir tikai daži
jautājumi, uz kuriem rast atbildes
varēs ikviens interesents, kas būs
ieradies uz tikšanos. «Protams,
akcentēta tiks arī mūsu, nakts
apgaitu dalībnieku, pieredze.
Tieši ar patiesiem stāstiem centīsimies ieinteresēt kļūt par vienu
no mums,» tā K.Boldiševics,
atgādinot, ka tieši pašlaik vecāku
atbalsts būtu vēl jo vairāk nepieciešams, jo, kā liecina pieredze,
laikam kļūstot siltākam, aktīvāki
kļūst arī jaunieši. Turklāt tuvojas
brīvlaiks, mācību gada izskaņa un
izlaidumu laiks.
Iegūt sīkāku informāciju par
plānoto tikšanos, kā arī pieteikties
nakts apgaitām kopā ar biedrības «Vecāki Jelgavai» dalībniekiem iespējams, zvanot pa tālruni
26406535. Biedrības mājas lapas
adrese – www.vecakijelgavai.lv.
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Citi apsaimniekotāji
novērtē JNĪP paveikto
 Sintija Čepanone

«Problēmas apsaimniekošanas jomā visās
pilsētās ir līdzīgas, lai
gan, jāatzīst, Jelgavā
apsaimniekošanas ziņā
paveikts daudz vairāk
nekā vairumā citu pašvaldību,» spriež namu
apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji no
visas Latvijas, norādot,
ka daudzās pilsētās
pašlaik norisinās tas,
ko Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
(JNĪP) paveikusi jau
pirms vairākiem gadiem.
Ar kolēģiem tiekoties Latvijas
Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas pilnsapulcē, kas šoreiz norisinājās
Jelgavā, tika diskutēts par aktuālajiem jautājumiem nozarē,
kā arī apzināta JNĪP pieredze
vairāku problēmu risināšanā.
«Ar baltu skaudību nolūkojos uz
paveikto kā namā Filozofu ielā,
tā arī 4. līnijā 1. Šie divi realizētie projekti tiešām ir apbrīnas
vērti,» teic asociācijas un Cēsu
un Siguldas apsaimniekošanas
uzņēmuma SIA «CDZP» valdes
priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis,
novērtējot gan renovēto pašvaldības namu Filozofu ielā 46, gan
arī nosiltināto namu 4. līnijā.
«Šādi piemēri, kur tik pamatīgi
un lielos apjomos veikta namu
sakārtošana, Latvijā ir saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem.
Mums acīmredzot pietrūcis pašvaldības un iedzīvotāju izpratnes par šādu darbu lietderību,»
neslēpj Ģ.Beikmanis.

Darbu vērienīgums renovētajā pašvaldības mājā Filozofu ielā 46 izpelnījās visu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvju atzinību. «Tas ir unikāls piemērs pašvaldības un apsaimniekošanas
uzņēmuma sadarbībai veco māju renovācijā,» uzteicot Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
paveikto, atzīst Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Ģirts Beikmanis.
Foto: Ivars Veiliņš
JNĪP sadarbību ar pašvaldību
un iedzīvotājiem uzteic arī galvaspilsētas akciju sabiedrības
«Māju serviss KSA» valdes
priekšsēdētāja Baiba Pļaviņa.
«Apsveicami, ka Jelgavas apsaimniekotājam izveidojusies
laba sadarbība ar pašvaldību, piemēram, ēku siltināšanā
– kaut vai viena māja, bet tas
jau ir procesa sākums. Rīgā
diemžēl nekas tāds pašlaik nav
iedomājams,» tā B.Pļaviņa.
Taujāti par nākotnes skatījumu
namu apsaimniekošanas jomā,
nozares pārstāvji kā galveno
problēmu min apsaimniekošanas

Jelgavā paceļas Latvijā
lielākais gaisa balons
 Kristīne Langenfelde

maksas iekasēšanu. «Nav noslēpums, ka pašlaik komunālo pakalpojumu budžets pildās tikai par
60 – 70 procentiem, jo cilvēkiem
vienkārši nav naudas. Savukārt
tas rada nopietnus draudus namu
apsaimniekošanā – ēku tehniskais
stāvoklis, protams, labāks nekļūst,
taču atbildību iedzīvotāji prasa no
apsaimniekotāja, lai gan paši nav
gatavi maksāt pat par elementāru namu uzturēšanu kārtībā.
Tas gulstas uz apsaimniekotāja
pleciem,» tā Ģ.Beikmanis, norādot, ka tieši tādēļ nepieciešami
grozījumi vairākos likumos, kas
vēl vairāk sakārtotu šo jomu un

Sabiedriskais
transports
jau kursē kā
vasaras sezonā

Ja tajos gaisa balonos, ko jelgavnieki jau pieraduši redzēt, šad tad
pārlidojam pilsētu, var atrasties
divi trīs cilvēki, tad šis iespaidīgā
izmēra balons var uzņemt savā
grozā pat 12 cilvēkus.
Pēc veiksmīgās pacelšanās Jel Sintija Čepanone
gavā gaisa balons kopā ar savu
jauno saimnieku mēroja ceļu uz
No 1. aprīļa ieviesKrieviju, kur to izmantos tūristu
tas izmaiņas pilsētas
izklaidei.
autobusu kustības
G.Gailis piebilst, ka ikviens, kugrafikā – divos maršram ir interese par gaisa baloniem,
rutos tiek slēgti ziedoma par profesionālu nodarbošamas sezonas reisi un
nos ar šo sporta veidu, droši var
atklāti vasaras reisi,
zvanīt pa tālruni 26117853 (Gints
liecina informācija
Gailis) un, iespējams, nākotnē
SIA «Jelgavas Autokļūt arī par Latvijas Gaisa balonu
busu parks» (JAP)
sporta savienības dalībnieku.

Pagājušajā nedēļā pretī pilij
Jelgavā veiksmīgi pacēlās līdz
šim lielākā izmēra gaisa balons,
kāds Latvijā redzēts, – tā tilpums
ir 7500 kubikmetru. Balona īpašnieks Krievijas iedzīvotājs Mihails
Bakanovs sola, ka šī nebūs pēdējā
reize, kad Latvijā redzēsim šo
gaisa balonu.
Gaisa balonu piloti jau pulksten 6 sāka darbu, viņiem bija
nepieciešamas divas stundas,
lai veiktu visus sagatavošanās
darbus un balonu piepūstu. Ap
pulksten 8 tas atsaitē pacēlās virs
zemes pļavā pretī pilij. Latvijas
Gaisa balonu sporta savienības
prezidents Gints Gailis stāsta, ka Foto: Ivars
iespaidīgais balons ražots Anglijā, Veiliņš
bet vēlāk pārdots uz Īriju. «Šobrīd to iegādājies Krievijas pilots
Mihails Bakanovs, kurš ceļā no
Īrijas piestāja pie saviem draugiem
Jelgavā, lai šeit balonu izmēģinātu. Un mums tas veiksmīgi arī
izdevās,» tā G.Gailis.
Patiesībā pagājušās nedēļas pacelšanos var uzskatīt arī par gaisa
balonu sezonas atklāšanu mūsu
pilsētā, jo šogad neviens balons
Jelgavā vēl nav pacēlies. «Šis patiesi ir iespaidīgs balons – Mihails
to iegādājies par 18 000 eiro, taču
šī ir tikai paša balona apvalka
Pagājušajā nedēļā Jelgavā
cena. Kopējās balona izmaksas ar
gaisā pacēlās līdz šim lielākais
grozu un degli ir vairāk nekā 30
gaisa balons Latvijā. Tā tilpums
000 eiro,» tā G.Gailis.
– 7500 kubikmetru.

striktāk noteiktu arī iedzīvotāju
atbildību.
Egīls Kaužēns, «Valmieras
namsaimnieka» valdes priekšsēdētājs, piebilst – pozitīvi vērtējams fakts, ka JNĪP jau vairāku
gadu garumā akcentējusi tieši
sīkas nianses, «kas citiem apsaimniekotājiem bieži vien vienkārši paslīd garām». Jāpiebilst,
ka, piemēram, Jēkabpilī tikai
pirms diviem gadiem ieviesta
kārtība, kāda JNĪP pastāv jau
teju desmit gadus. Proti, tiek
veikta katras apsaimniekotās
mājas ieņēmumu un izdevumu
individuālā uzskaite.

mājas lapā.

Izmaiņas skar 14.A maršrutu (RAF dzīvojamais masīvs
– Baložu kapi – «Atpūta» (un
atpakaļ)) un 19. maršrutu
(Viesturu stacija – Bērzu kapi
(un atpakaļ)). Šādas izmaiņas
autobusu maršrutos tiek veiktas katru gadu, lai atvieglotu
iedzīvotāju nokļūšanu līdz
saviem mazdārziņiem. Vasaras
sezona ilgst no 1. aprīļa līdz
30. septembrim.
Šajā laika posmā izveidoti
papildu reisi, kā arī paredzēts
maršruta pagarinājums. Piemēram, 17.A autobusam, kas
kursē uz «Atpūtu» un atpakaļ
uz RAF dzīvojamo masīvu,
papildu reisi norīkoti arī pulk-

Īsi
 Šo sestdien, 4. aprīlī, no
pulksten 10 līdz 16 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas birojs aicina visus uz piekto
labdarības akciju «Dāsnums
mūžam neizsmeļams», kas
notiks tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» 2. stāvā.
Akcijā sabiedrisko organizāciju biedri piedāvās aplūkot un
iegādāties dažādus pašu rokām darinātus izstrādājumus.

Akcijas svinīgā atklāšana notiks
pulksten 11, kad uzstāsies krievu
biedrības «Istok», baltkrievu biedrības
«Ļanok» un ukraiņu biedrības «Džerelo» ansambļi. Savukārt visas dienas
garumā pircējiem savus rokdarbus un
amatnieku izstrādājums piedāvās 16
tirgotāji no dažādām organizācijām.
Pasākuma mērķis ir popularizēt tautas
amatniecību, Jelgavas nevalstiskās
sabiedriskās organizācijas, pievērst
sabiedrības (īpaši uzņēmēju, sponsoru, ierēdņu) uzmanību NVO finansiālā
atbalsta jautājumiem, popularizēt
pilsētas talantīgāko amatnieku un
lietpratēju veikumu, kā arī uzlabot
biedrību un nodibinājumu biedru
materiālo stāvokli, realizējot viņu
pašu izgatavotos izstrādājumus.
Akcija notiks ar tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» atbalstu.

 Nedēļas nogalē Jelgavas Pašvaldības policija atkal saņēmusi
sūdzību par to, ka naktsklubā
«Post Club» trokšņo. Kopumā

policija saņēmusi teju desmit šādas
sūdzības – gan vēstuļu, gan izsaukumu veidā. Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze sabiedrisko attiecību un
juridiskajos jautājumos Sandra Reksce
norāda, ka kluba īpašniekam sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
Tas paredz sodu – brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 50 latiem. S.Reksce
informē, ka kluba īpašniekiem par
līdzīgiem pārkāpumiem sastādīti jau
vismaz trīs administratīvā pārkāpuma
protokoli. Tos izskatīs Jelgavas domes
Administratīvā komisija un lems par
piemērojamo sodu.

 Jelgavas domes sēdē izsludināts konkurss par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā, un būvēt
uz tā ražošanas un pakalpojumu
objektu, kam par iemeslu ir kāda
uzņēmuma pieteikums nomāt
šo zemesgabalu autoservisa
sten 18.37 un 19.44 (no RAF), būvniecībai. SIA «Brjus-4» šā gada
kā arī pulksten 19.15 un 20.13 26. februārī lūgusi pašvaldību iznomāt
(no «Atpūtas»). Savukārt 19. zemi, paredzot uz tās būvēt autoservisa
autobuss, kas ziemas sezonā un automašīnu apkopes centru. Zemes
kursēja līdz Viesturiem un nomas konkursam pašvaldība paredzējusi, ka objekta būvniecība jāsāk
atpakaļ uz Bērzu kapiem, ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no nomas
tagad iegriezīsies arī Viesturu līguma noslēgšanas, objekts jānodod
stacijā. Sīkāk ar izmaiņām ekspluatācijā ne vēlāk kā 24 mēnešu
minēto autobusu kustību gra- laikā no nomas līguma noslēgšanas,
fikā iespējams iepazīties JAP zemesgabala nomas līguma termiņš
ir 20 gadi.
mājas lapā: www.jap.lv.
Jāatgādina, ka no 1. aprīļa
līdz 30. novembrim brauk-  Jelgavas pašvaldība izsludinājusi
šanas maksas atvieglojumus cenu aptauju Jelgavas pilsētas teritopilsētas sabiedriskajā trans- rijas applūšanas apdraudējuma moportā, ko nodrošina Jelga- delēšanai dažādu ūdens svārstību rezultātā un zemes virsmas applūšanas
vas pašvaldība, var izmantot
modeļa izveidei, ko turpmāk paredz
pensionāri, kas vecāki par 70 izmantot pašvaldības darbā. Tas nogadiem un kuru pensija kopā zīmē, ka tiks izstrādāts Jelgavas
ar piemaksu pie vecuma penteritorijas applūšanas apdrausijas ir mazāka par 140 latiem.
dējuma modelis – uz pilsētas
Viņiem atvieglojums pienākas teritorijas ortofotokartes pamata,
75 procentu apmērā no mē- kas iegūta, veicot teritorijas aerofonešbiļetes cenas. Minētās ka- tografēšanu ar liela formāta digitālo
tegorijas pensionāri, uzrādot aerofotokameru un lāzerskenēšanu ar
nepieciešamos dokumentus, augstas veiktspējas lāzerskenēšanas
tostarp izziņu par pensijas (vismaz 100 000 impulsu sekundē)
apmēru, mēnešbiļeti ar atlaidi sistēmu, tiek izgatavots digitāls (trīsvar iegādāties autoostā. Jā- dimensiju) reljefa modelis, tā iegūstot
piebilst, ka šādi atvieglojumi apdraudējuma zonas pie dažādām
atteicas tikai uz tiem pensio- applūšanas varbūtībām. Cenu aptauja noslēgsies 15. aprīlī.
nāriem, kuri savu dzīves vietu
Sintija Čepanone
deklarējuši Jelgavā.
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Seniori iegūtās zināšanas
pārvērš dāvanā pilsētai
 Sintija Čepanone

Aculiecinieku stāstījums par
to, kā savulaik Jelgavā aplaupīta banka, kā plūdu laikā
medmāsiņa braukusi ar amfībiju pie slimnieka, kā pēc kara
atjaunota pils un vēl daudzas
citas veco jelgavnieku atmiņas pašlaik tiek apkopotas
krājumā, kas dienasgaismu
ieraudzīs īsi pirms Pilsētas
svētkiem. To kā dāvanu pašvaldībai pasniegs senioru radošās studijas «Seniori Jelgavai»
dalībnieki, kas ik pārnedēļu
tiekas Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC).
«Man bija kādi četri pieci gadi, kad
kopā ar mammu, ejot no tirgus uz mājām,
iegriezāmies pastā – tas tolaik atradās
apmēram tajā vietā, kur vēlāk tika uzcelts
kinoteātris «Zemgale». Atceros, ka pastā
todien bija liela drūzma un es pazaudēju
mammu. Savā bērna prātā nospriedu,
ka viņa jau droši vien aizgājusi mājās,
tāpēc palūdzu kādam onkulim, lai viņš
man atver smagās ēkas durvis, un raitā
solī devos uz mājām Filozofu ielā. O, jā,
brāzienu tad es dabūju pamatīgu!» turot
rokās fotogrāfiju, kas tapusi ap 1935.
gadu un kurā redzama kundze baltā blūzītē un groziņu rokā kopā ar mazu zēnu,
stāsta septiņdesmit sešus gadus vecais
Raimonds Inne. «Tas mazais puikiņš
esmu es,» nosaka kungs, kurš no visām
bērnu dienu atmiņām izcēlis tieši šo, un
to tad arī jelgavnieki varēs lasīt atmiņu

Seniori, kas zināšanas papildina Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā,
atzīst, ka sākumā pat īsti nav pratuši ieslēgt datoru, kur nu vēl pārrakstīt tekstu
vai izmantot internetu! Taču nu viņi kļuvuši par īsteniem datorfaniem un kursos
apgūtās zināšanas liek lietā, lai Pilsētas svētkos pasniegtu dāvanu pašvaldībai
Foto: Ivars Veiliņš
– pašu veidotu atmiņu grāmatu par veco Jelgavu.
krājumā, ko seniori pašlaik veido JRPIC,
lai jau Pilsētas svētkos to uzdāvinātu
Jelgavai.
Jau trīs gadus JRPIC darbojas Senioru atbalsta līnija, kurā daudzpusīgas
zināšanas apgūt aicināti cienījamā vecuma ļaudis, par to, pašvaldības atbalstīti, maksājot vien simbolisku naudas
summu. Angļu valoda, datorapmācība
– tā ir pavisam neliela daļa no zināšanām, ko viņi var apgūt nodarbībās
JRPIC. «Taču seniori bija neatlaidīgi
un pēc kursu beigšanas negribēja tā
vienkārši atmest ar roku zināšanām un
šķirties, tieši tāpēc radās Angļu klubiņš

 Šonedēļ Jelgavā uzsākta ielu mehanizētā tīrīšana – paredzēts, ka pēc
noteikta grafika tiks tīrītas visas pilsētas ielas. Pašvaldības aģentūras «Pilsēt-

saimniecība» direktors Andrejs Baļčūns stāsta, ka laika apstākļi šogad nav ļāvuši darbus
uzsākt agrāk. «Ielas pagaidām vēl ir diezgan
mitras un daudzviet līdz šim ielu malās bija
sakrājušās sniega paliekas, kas darbu traucētu. Tāpēc tagad, tiklīdz laika apstākļi to ļauj,
darbu uzsākam,» tā A.Baļčūns. Mehanizēto
ielu tīrīšanu veic SIA «Kulk», kas pagaidām
to darīs izlases kārtībā, sākot ar tām ielām,
kurās segums ir sausāks. Taču pakāpeniski
tīrītas tiks visas ielas. SIA «Kulk» informē,
ka vidēji mēnesī, šādā veidā tīrot ielas, no
pilsētas tiek izvesti ap 200 kubikmetri zemes,
kas sakrājusies uz ielām.
 Valsts policijas Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvalde profilaktiskā reida laikā,
apsekojot tirdzniecības vietas, naktsklubus un
spēļu zāles, konstatējusi piecus tirdzniecības
pārkāpumus un aizturējusi vairākas personas
par narkotisko vielu lietošanu. Reida laikā

konstatēti pieci tirdzniecības noteikumu pārkāpumi – četrās spēļu zālēs un
vienā veikalā. Par konstatētajiem pārkāpumiem – alkohola tirgošanu pēc
pulksten 22 – uzsākta administratīvā
lietvedība administratīvā pārkāpuma
lietā. Tāpat reida laikā aizturētas 16 personas

par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu
– astoņas personas aizturētas Jelgavas naktsklubos, bet pārējās – Jelgavas pilsētā, par
ko var uzlikt naudas sodu līdz septiņdesmit
pieciem latiem vai piemērot administratīvo
arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.
Sintija Čepanone

Izglītības ministre iedrošina jauniešus

«Izglītības politika nav vainojama pie
ekonomiskās krīzes valstī, tieši izglītības sistēmā jārod risinājumi, lai dotu
stimulu lejupslīdes apturēšanai,» norādīja izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe.
Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone
«Šajā diskusijā ieguvu pamudinājumu,
iedrošinājumu, ka situācija nemaz nav tik
bezcerīga. Agrāk es vēl apsvēru iespēju
studēt ārzemēs, taču tagad esmu stingri
nolēmusi strādāt mūsu valsts labā,» tā pēc
diskusijas ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi atzīst Valsts ģimnāzijas
12.m klases skolniece Ance Hincenberga,
kura mērķtiecīgi mācījusies, lai, iegūstot
vidējo izglītību, studētu biznesa vadību un
vēlāk nodibinātu savu uzņēmumu. «Gribu
radīt un dot, nevis patērēt.»
Aizvadītās nedēļas nogalē izglītības
un zinātnes ministre Jelgavā ieradās, lai
piedalītos Zemgales plānošanas reģiona
darba sanāksmē par arodizglītības piedā-

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
aicina absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas
90. gadadienas svinībām 2009. gada 25. aprīlī.
Svētku programma:
• no plkst.14 – dalībnieku reģistrācija,
• plkst.15 – aizlūgums Sv. Annas katedrālē,

un Datorfanu klubiņš. Nu šie cilvēki
apvienojušies radošajā studijā «Seniori
Jelgavai» un pašlaik jau realizē studijas
pirmo aktivitāti – veido atmiņu krājumu
«Manas jaunības Jelgava. Cilvēki un notikumi», praktiski pielietojot prasmes,
ko apguvuši nodarbībās,» stāsta JRPIC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra
Vanaga. Proti, viņi veido grāmatu, kurā
būs apkopotas atmiņas un fotogrāfijas
par veco Jelgavu, tādējādi viss – sākot
no idejas līdz pat tehniskajai apstrādei
– ir senioru veikums. «Protams, mēs
nepretendējam uz absolūtu vēsturisko
faktu atspoguļojumu – tās ir aculiecinie-

ku personiskās izjūtas, viņu redzējums,
emocijas par kādu konkrētu notikumu,»
tā A.Vanaga.
«Sākumā jau šķita, ka nekādi ievērības
cienīgi notikumi par manu vecāku un
manas bērnības Jelgavu atmiņā nav palikuši, taču, kad to kamolu sāk šķetināt, tad
gabaliņu pa gabaliņam veidojas mozaīka,»
teic 66 gadus vecā Vija Grundmane, kas
atmiņu krājumā vēstīs par savu ģimeni
– to, kā viņas tēvs miesnieks Arnolds
Vecums-Veco uzpircis gaļu un to pārdevis
tirgū.
Nodarbībās aizvadītajā nedēļā seniori
apguva fotogrāfiju skenēšanu, lai savus
atmiņu pierakstus varētu papildināt
arī ar vizuāliem materiāliem. JRPIC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja norāda,
ka līdz šim seniori praktiski izmantoja
kursos apgūtās prasmes, lai savas atmiņas noformētu datorrakstā. «Viņi savu
stāstījumu ne tikai paši uzrakstīja, bet
arī atsūtīja pa e-pastu. Tagad arī apguvuši
fotogrāfiju skenēšanu, vēl atliek iepazīties ar maketēšanas pamatprincipiem,
apgūt prezentācijas veidošanu. Seniori
pašu izveidoto atmiņu grāmatu dāvinās
Jelgavai Pilsētas svētkos, tās eksemplāri
nonāks arī skolās, bibliotēkās,» stāsta
A.Vanaga, piebilstot, ka vēl pašlaik turpinās jelgavnieku atmiņu apkopošana.
Līdz šim piedzīvotajā dalījušies ap 20
veco jelgavnieku. Tieši tāpēc ikviens, kas
mācījies Senioru atbalsta līnijas kursos,
aicināts pievienoties radošajai studijai,
lai topošo krājumu papildinātu ar savām
atmiņām un padarītu to vēl dzīvāku. Nākamā radošās studijas «Seniori Jelgavai»
dalībnieku tikšanās JRPIC būs 16. aprīlī
pulksten 15.

Īsi

• plkst.17 – svinīgais koncerts,
• plkst.20 – svētku balle.

Dalības maksa – Ls 7. Līdzi jāņem groziņi.
Informācija pa tālruni 63045548.

vājumu un turpmāko attīstību Zemgalē,
tiktos ar Valsts un Spīdolas ģimnāzijas
audzēkņiem, sniedzot atbildes uz viņiem
aktuālajiem jautājumiem, kā arī apmeklētu 4. vidusskolu, iepazīstoties ar
skolas gatavību ekspluatācijā nodot jauno
piebūvi.
«Neapšaubāmi, lielākā izdevumu sadaļa
pašvaldību budžetā atvēlēta izglītībai,
un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc
tieši šajā jomā finansējumu draud būtiski
samazināt. Taču tas nav pieļaujams – izglītības politika nav vainojama pie ekonomiskās krīzes mūsu valstī, taču tieši izglītības
sistēmā jārod labākie risinājumi, lai dotu
stimulu ekonomiskās lejupslīdes apturēšanai,» norādīja T.Koķe, atzinīgi vērtējot
Jelgavas pilsētas un rajona pašvaldību

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš izsaka
pateicību biedrības «Vecāki Jelgavai» nakts apgaitu
dalībniekiem par veiktajiem reidiem martā:
Kārlim Boldiševicam, Mintautam Buškevicam, Ivetai Dembovskai, Gatim Dembovskim,
Uldim Markusam, Līgai Klismetai, Laurai Majorei, Jurijam Putinam, Artūram Šurmam,
Kristīnei Balašovai, Inesei Kohai, Kasparam Rezgalim, Gunāram Kļevinskim.

Lūgums atsaukties.

Jelgavas dome aicina Raimonda Kreipāna (dzimis 1954. gada 15. aprīlī, miris 2009.gada
10. martā) piederīgos pieteikties Jelgavas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālruņi 63005523 vai 63005470) divu nedēļu laikā no aicinājuma publicēšanas dienas,
lai vienotos par rīcību ar mirušās personas dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008. gada 24. jūlija lēmumu Nr.10/2 ir uzsākta detālplānojuma izstrādāšana teritorijai 3. līnijā 2A, Jelgavā (zemes kadastra Nr.0900 021 0571,
platība 12 290 m2).
Teritorija ir neapbūvēta un saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz
2010. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma mērķis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo
dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus
priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
G.Osīte, tālrunis 63005569.

ieguldījumu izglītības jomas attīstībā.
Diskusijā ar skolēniem ministre aicināja
izmantot ne tikai tās priekšrocības, ko
sniedz mūsu valsts augstākās izglītības
iestādes, bet arī rast iespējas studēt
ārzemēs. Protams, pēc tam atgriežoties
Latvijā, kur savas zināšanas realizēt dzīvē.
Viņa atgādināja, ka karjeras veidošana
nav «pārkvalifikācijas kursi trīs mēnešu
garumā, bet gan mērķtiecīgs darbs, sevis
pilnveidošana visa mūža garumā».
«Saprotams, ka pašlaik vidusskolēni ir
satraukti, jo viņiem ir neziņa, kas notiks
valstī, kādas profesijas būs pieprasītas pēc
gadiem četriem, kad augstākās izglītības
diploms būs kabatā. Diemžēl viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav – Latvijai
būs vajadzīgi visu profesiju pārstāvji,»
sarunās ar jauniešiem skaidroja ministre,
neslēpjot, ka vēl pirms pāris gadiem kā
perspektīvu nosauktu būvniecības nozari,
taču tagad vairāk akcentē farmāciju un
inženierzinātnes. «Gribu uzsvērt, ka,
par spīti saspringtajai situācijai valstī un
izglītības jomā, kopējais budžeta vietu
skaits Latvijas augstskolās nav samazināts. Tiesa gan – atsevišķās specialitātēs
to ir vairāk, piemēram, inženierzinātnēs,
datorzinātnēs, salīdzinot ar sociālajām
zinātnēm,» T.Koķe arī akcentēja, ka
nākamajā studiju gadā, pateicoties ES
fondu programmām, kas vērstas uz maģistrantūras un doktorantūras studijām,
stipendiju 70 latu apmērā būs iespējams
nodrošināt vairāk studentiem. Viņa jauniešus arī iedrošināja nebaidīties ņemt
studiju kredītu, lai segtu mācību maksu
augstskolā. Šim mērķim atvēlēti gandrīz
19 miljoni latu.
Jaunieši sarunā ar ministri līdztekus
citām problēmām debatēja arī par jautājumiem, kas skar centralizēto eksāmenu
norises gaitu, mācību augstskolā finansējumu, apspriests tika arī jautājums, kāpēc
Latvijā atšķirībā no, piemēram, Dānijas,
nav bezmaksas augstākās izglītības.
Pēc sarunas ministre un jaunieši bija
vienisprātis – jākļūst par devēju, nevis
patērētāju sabiedrību, jo valsts nākotne
ir jauniešu rokās.

spodrības mēnesis
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Arī tevi gaida Lielajā talkā!
 Sintija Čepanone

«Kopā jautrāk!» teic Dagnija
Jākabsone, kura kopā ar citiem
tuvējās apkaimes iedzīvotājiem Lielajā talkā, 18. aprīlī,
nolēmusi sakopt teritoriju Zāļu
ielā netālu no 1. sanatorijas
internātpamatskolas. «Citus
gadus šo nelielo gabaliņu
esmu centusies sakopt saviem
spēkiem, taču nu to darīt aicinu arī citus. Galu galā – tepat
līdzās dzīvojam, tāpēc gribas,
lai apkārt būtu skaisti,» tā
jelgavniece.

Ziņot par vietām, kuras Spodrības mēneša laikā vēl būtu nepieciešams sakopt,
kā arī pieteikties Lielajai talkai Jelgavā
līdz 15. aprīlim iespējams pa tālruni
63023518; 29479994 (Zane Ķince) vai
e-pastu: zane.kince@dome.jelgava.lv.
To var izdarīt arī pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Vides rūpe».

Laiks no 15. aprīļa līdz 15. maijam tradicionāli pilsētā pasludināts par Spodrības
mēnesi, kad ikviens aicināts parūpēties ne
tikai par sava pagalma, bet visas pilsētas
Pirmo reizi Lielā talka visā Latvijā tika rīkota, sagaidot Latvijas 90. jubileju.
sakopšanu. «Kā ierasts, nokūstot sniegam,
Tajā mūsu pilsētā iesaistījās vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Lielās talkas orskatam paveras ne visai iepriecinoša
ganizatori arī šogad cer uz tikpat lielu jelgavnieku atsaucību un jau laikus
aina. Piesaistot bezdarbniekus, ikdienas
aicina pieteikties talkošanai.
Foto: Ivars Veiliņš
sakopšanu veicam jau pašlaik, piemēram,
likvidējot apzinātās nelegālās izgāztuves, tā, kur prasīties prasās pēc kārtīgas talkas, novērstas, lai gan vietumis tām piekļūt vēl
taču Spodrības mēneša laikā savu roku lai kopīgiem spēkiem savāktu tur samestos liedz lielais mitrums.
pilsētas sakārtošanā aicinām pielikt ik- atkritumus, arī sagrābtu pērnās lapas un
Lai iedzīvotājus mudinātu uzņemties
vienu,» teic aģentūras «Zemgales Eko» sasmalcinātu nolauztos zarus. Z.Ķince rūpes par vidi, arī šogad noteiktos datumos
direktora pienākumu
vērtē, ka salīdzināju- «sāpīgākajās» vietās pilsētā tiks izvietoti
izpildītāja Zane Ķince, Pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv mā ar iepriekšējiem lielie atkritumu konteineri, kuros iedzīnorādot, ka sakop- izveidota jauna sadaļa – «Vides rūpe». gadiem darāmā pil- votāji aicināti izmest visu, kas ikdienā
Tajā iespējams iepazīties ar Spodrības
šana norisināsies kā
sētas sakārtošanā kļuvis lieks, tostarp savu laiku nokalpomēneša aktivitātēm, kartē skatīt vietas,
aprīlī, tā maijā, taču kuras paredzēts sakopt, kā arī pieteikties kļuvis mazāk. «Līdz jušās mēbeles un sadzīves elektropreces.
kulminācija būs 18. Lielajai talkai un darīt zināmas teritorijas, šim viena no lielāka- «Iepriekšējo gadu pieredze apliecinājusi,
aprīlī, kad visā Lat- kuras vēl būtu nepieciešams sakārtot. jām problēmām bija ka tuvējo māju iedzīvotāji šādu iespēju
vijā, tostarp Jelgavā, Šajā sadaļā pieejama arī informācija par nelegālā atkritumu labprāt izmanto, tādēļ gribas cerēt, ka ar
būs Lielā talka, kas dalīto atkritumu vākšanu pilsētā un aģen- izgāztuve Prohorova laiku šādu izgāztuvju kļūs vēl mazāk,» teic
šogad jau ieguvusi tūras «Zemgales Eko» darbību.
ielā, taču pašlaik, par speciāliste.
starptautisku mērolaimi, iedzīvotāju atgu. Proti, šajā dienā talkos ne tikai mūsu tieksmē kaut kas ir mainījies. Vairākkārt Sakopjamas ap 20 teritorijas
valstī, bet arī visā Lietuvā, Igaunijā, kā arī likvidēta, nu tā no jauna vairs neveidojas,
Protams, visa Spodrības mēneša laikā
Sanktpēterburgā.
un par to ir patiess gandarījums,» tā jelgavnieki aicināti iesaistīties ne tikai
Z.Ķince, piebilstot gan, ka pašlaik pilsētā «Zemgales Eko» apzināto teritoriju sakopNelegālās izgāztuves mazinās
nelegālās atkritumu izgāztuves kopumā šanā, jo pilsētā neapšaubāmi ir vēl vairākas
Pašlaik apzinātas teju 20 teritorijas pilsē- fiksētas astoņās vietās. Jau pašlaik tās tiek vietas, ko nepieciešams sakārtot. «Tieši

Iestādīs ap 2000 bērzu
 Sintija Čepanone

Lai gan pavasara vējš meža
augsni un celiņus vēl kārtīgi
nav apžāvējis, Meža dienas
mūsu pilsētā sāksies jau 15.
aprīlī, tādēļ, tiklīdz to atļaus
laika apstākļi, talcinieku rosība sāksies arī mūsu mežos.
«Tradīcijas lauzuši neesam, un arī
šogad, atzīmējot Meža dienas, gādāsim par to, lai pašvaldības meži tiktu
kuplināti ar jaunām audzēm un iztīrīti
no drazām, ko tajos atstājuši bezatbildīgie iedzīvotāji,» apliecina pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris.
Tradicionāli Meža dienās iesaistīsies
«Pilsētsaimniecības» darbinieki un
Jelgavas domes deputāti, kas šogad apņēmušies talkot, lai ar jauniem stādiem
papildinātu koku audzes Platkājos.
«Tur apmēram hektāra platībā mežs
tiks atjaunots ar bērzu konteinera
stādiem. Paredzēts iestādīt ap 2000
jaunu bērziņu, tā mākslīgi atjaunojot
mežu, kura izstrāde norisinājās pēdējo
divu gadu laikā,» P.Vēveris paskaidro,
ka konteinerstādus būs sarūpējusi
Zaļenieku stādaudzētava. Plānots, ka
arī mežā lielā talka notiks 18. aprīlī,
taču tas atkarīgs no laika apstākļiem.
Mežzinis teic, ka augsne vēl nav pietiekami atsalusi, lai varētu stādīt jaunos
bērziņus, taču, ņemot vērā optimistiskās sinoptiķu prognozes, aprīļa vidū
apmežošanas darbi Platkājos tomēr
noritēs.
Kā vēl vienu Meža dienu aktivitāti
P.Vēveris min pilsētas stādījumu atjaunošanu. «Brīvības bulvāra rekonstrukcijas laikā iepretim BMX trasei
tika izrakti vairāki kociņi. SIA «Zaļā
rota» nodrošināja, lai tie tiktu atveseļoti un veiksmīgi sagaidītu pavasari,
un Meža dienu laikā savulaik izraktās
Holandes liepas atkal tiks iestādītas,

lai turpinātu zaļot. Tiesa gan – šoreiz
tās papildinās pilsētas stādījumus Loka
maģistrālē,» stāsta P.Vēveris, piebilstot,
ka arī šogad neiztikt bez citiem Meža
dienām ierastiem darbiem, tostarp
mežu tīrīšanas.
Lai gan kopumā situācija Jelgavas
mežos ir uzlabojusies – patvaļīgi izveidoto izgāztuvju skaitam tajos kaut
nedaudz, tomēr ir tendence sarukt –,
darba šajā ziņā vēl aizvien netrūkst.
«Izgāztuves mežos esam apzinājuši
ikdienas darbā. Gadu gaitā tās gan
maz mainījušās – piemēram, meža
piesārņotāji Viskaļu, Aizsargu ielas,
4. līnijas apkaimē vēl aizvien ir mūsu
rūpju lokā. Galvenokārt jau iedzīvotāji,
kas neciena mežu, tajos pamanījušies
izbērt celtniecības atkritumus, kas nu
mums jāsavāc,» teic mežzinis, akcentējot, ka aģentūrai ir līgums ar SIA
«Cibo» un, tiklīdz pārliekais mitrums
vairs neradīs draudus meža ceļu izdangāšanai, tā uzņēmums ķersies pie mežu
sakopšanas darbiem. Visticamāk, tas
notiks aprīļa otrajā pusē.
Jāpiebilst, ka arī šogad Meža dienu
laikā tiks gādāts par to, lai Jelgavas
mežos atgrieztos putni. Iepriekšējos gados šim nolūkam izvietoti jauni putnu
būrīši, bet šogad «Pilsētsaimniecības»
speciālisti gādās par to iztīrīšanu.
P.Vēveris stāsta, ka meža putni, piemēram, lielā zīlīte, pelēkais mušķērājs,
pirms veidot jaunu, nemēdz no sava
būrīša iztīrīt veco ligzdu, tādēļ šajā
procesā jāpalīdz cilvēkam. «Iepriekšējos gados izvietotie būrīši veidoti tā, lai
jumtiņš būtu noņemams, tādējādi ērti
ļaujot tos atbrīvot no vecajām ligzdām,
un to mēs arī darīsim,» P.Vēveris lēš, ka
darbs, visticamāk, sāksies jau šīs nedēļas nogalē un prasīs kādas divas trīs
dienas. Kopumā jāiztīra ap 300 būrīšu,
kas izvietoti pilsētas mežos. «Būrīšiem
jābūt tīriem, jo kuru katru brīdi putni
atgriezīsies un meklēs ligzdošanas
vietas,» tā mežzinis.

tāpēc būsim pateicīgi iedzīvotājiem, ja viņi
mūs informēs par šādām teritorijām, lai
Lielās talkas laikā tās varētu sakārtot,»
teic Z.Ķince.
Pieteikties kādas teritorijas sakārtošanai iespējams līdz 15. aprīlim. Z.Ķince
atklāj, ka jau pašlaik vēlmi talkot izrādījuši
vairāki kolektīvi, turklāt ne tikai publiskās
vietās vien. «Piemēram, pagājušajā gadā
Lielajā talkā apvienojās mājas Brīvības
bulvārī iedzīvotāji, kas bija apņēmušies
no krāmiem izmēzt pagrabu. Arī šogad
viņi jau ieminējušies, ka šo darbiņu varētu
turpināt,» līdzīgās aktivitātēs iesaistīties
arī citus aicina Z.Ķince. Par atkritumu
izvešanu iespējams vienoties ar aģentūras
«Zemgales Eko» speciālistiem. Jāpiebilst,
ka sakoptas tiks pilsētas maģistrālās
ielas.

Aicinās šķirot arī Lielajā talkā

«Ņemot vērā faktu, ka nu jau visā Jelgavā izvietoti dalīto atkritumu vākšanas
konteineri, šogad Spodrības mēnesī tam
pievērsīsim vēl lielāku uzmanību. Proti,
raksturīgākie atkritumi ceļmalās, upju
krastos, mežos un citviet ir plastmasas
izstrādājumi un papīrs, tādēļ šogad talciniekus varēs redzēt ne tikai ar ierastajiem melnajiem atkritumu maisiem. Arī
talkotājus aicināsim šķirot atkritumus,
noteiktus atkritumu veidus vācot citas
krāsas maisos,» stāsta Z.Ķince.
Jāpiebilst, ka arī šogad nav jāraizējas
par talkošanas inventāru – ar cimdiem un
atkritumu maisiem pirms talkas tiks nodrošināti visi. Tos bez maksas varēs iegūt
arī «Rimi» un «Supernetto» veikalos.
Lielā talka visā Latvijā sāksies sestdien,
18. aprīlī, pulksten 10 un ilgs līdz pulksten
13. «Paredzēts, ka visi kolektīvi, kas būs
pieteikušies kādas teritorijas sakopšanai,
ar inventāru tiks nodrošināti jau iepriekš,
lai Lielās talkas rītā viņi uzreiz var ķerties
klāt darbiem. Savukārt tie, kam vēlme
sakopt savu pilsētu radīsies tikai talkas

Spodrības mēnesī paredzēts
sakopt šādas teritorijas:
• Vēja ceļš pie garāžām;
• Sieramuižas iela;
• Bauskas iela, Dzirnavu ielas tiltiņš;
• Kārniņu dīķis;
• Veselības taka, Vecais ceļš;
• Būriņu ceļš;
• Valdekas parks;
• Lielupes mala no Tehnoloģiskā parka
līdz Vecajam ceļam;
• Piemiņas vieta Zanderu kapsēta;
• Rīgas iela – grāvmalas līdz Ozolniekiem;
• Maģistrālās ielas:
• Lietuvas šoseja,
• Kalnciema ceļš,
• Tērvetes iela,
• Loka maģistrāle,
• Dobeles šoseja,
• Miera, Aizsargu iela;
• Lieguma pļavas aiz pils līdz zirgu aplokiem;
• Pasta sala;
• Piemiņas vieta RAF mežā;
• Vecais ceļš pie 6. vidusskolas;
• Zaļā zona starp Driksas un Lielupes
tiltiem;
• Skvērs pie internātskolas Zāļu ielā.

dienā, darbam nepieciešamo varēs saņemt
pirms pulksten 10 skvērā aiz kultūras
nama izvietotajā teltī,» stāsta Z.Ķince,
piebilstot, ka tur pēc labi padarīta darba
satiksies visi, kas būs iesaistījušies pilsētas
sakopšanā. Tad arī būs apkopoti provizoriskie rezultāti par to, cik daudz atkritumu
savākts Lielās talkas laikā.
Par lielo talkošanas dienu pasludināts
18. aprīlis, taču jelgavnieki sakopšanas
darbos aicināti iesaistīties visa Spodrības
mēneša laikā līdz 15. maijam, neaizmirstot
arī par savas mājas apkārtni.

Spodrības mēneša laikā
lielie atkritumu konteineri
būs izvietoti:
• 30. aprīlī – Vēja ceļā;
• 23. un 24. aprīlī – 1. līnijā;
• 6. maijā – Kārniņu ceļā pie Veselības ielas;
• 11. maijā – Bauskas ielā;
• 14. maijā – Prohorova ielā (pie garāžām).

Jelgavā šķiro pa tīro
 Sintija Čepanone

«Šķiro pa tīro Jelgavā!»
– ar šādu devīzi jelgavniekus uzrunā «Latvijas Zaļais
punkts», aicinot izprast
atkritumu šķirošanas būtību un pašiem kļūt par
vides draugiem, novērtējot
priekšrocības, ko cilvēkiem
un dabai sniedz atkritumu
šķirošana. Šķirot pa tīro
jelgavnieki sāka 1. aprīlī,
un turpināt to darīt visu
mēnesi aicinās Šķirošanas
mēneša patrons Jelgavā
«prātnieks» Jānis Jubalts.
Īstenojot kampaņu «Šķiro pa tīro
Jelgavā», mūsu pilsētā visa mēneša
garumā paredzēta virkne pasākumu, kas mudinās pievērsties vēl
intensīvākai atkritumu šķirošanai.
Šajā laikā pilsētas ielās varēs redzēt
velosipēdu, kura piekabē ikviens
varēs izmest PET pudeles, novērtēt
skolēnu veidotos plakātus par tēmu
«Šķiro pa tīro Jelgavā», kuru izstāde
aplūkojama picorānā «Tami-Tami»,
piedalīties izlozēs un iegūt vērtīgas balvas, savukārt pirmsskolas
vecuma bērnus par nepieciešamību
šķirot atkritumus izglītos Rūķis un
Punktuālis uzvedumā «Rūķis šķiro».
Izglītojošas nodarbības paredzētas
arī pedagogiem.
Kopš vakardienas pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties triju
veidu akcijās: «Šķiro plastmasu un
laimē!», «Šķiro stiklu un laimē!»,
kā arī «Nekrāj krāmus!». To laikā
jelgavnieki var tikt pie vērtīgām
balvām. Viss, kas jādara, – jāšķiro
atkritumi: saplacinātas PET pudeles, tajās ievietojot lapiņu, uz kuras
uzrakstīts vārds un tālruņa numurs,

jāiemet īpašā velosipēda piekabē;
stikls – burkas un pudeles –, kā arī
nolietotā elektrotehnika jānogādā
atkritumu šķirošanas laukumā, kur
arī uz lapiņas jāatzīmē savs vārds
un tālruņa numurs un tā jāiemet
izlozes spainī. Kā stāsta aģentūras
«Zemgales Eko» direktora pienākumu izpildītāja Zane Ķince, 7., 14., 21.
un 28. aprīlī tiks izlozēts viens katras akcijas uzvarētājs, kurš saņems
dāvanu karti 30 latu vērtībā.
Jāpiebilst, ka īpašais velosipēds,
kas aicinās atbrīvoties no PET pudelēm, pa pilsētas ielām braukās no 4.
līdz 12. aprīlim. «Tas notiks ik dienu

laika posmā no pulksten 15 līdz 18,
un jelgavnieki, to ieraugot, droši var
atbrīvoties no plastmasas pudelēm,
tās izmetot velosipēda piekabē,»
paskaidro Z.Ķince.
Lai rosinātu atkritumus šķirot arī
jaunākajiem pilsētas iedzīvotājiem,
7. aprīlī kultūras namā būs izrāde
«Rūķis šķiro», uz kuru aicināti
bērnudārznieki, savukārt pedagogi
ar atraktīvām iespējām ieinteresēt
bērnus šķirot atkritumus tiks iepazīstināti seminārā «Iepakojuma
soma», kas norisināsies 21. aprīlī
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā.

Latvijas Zaļais punkts skolēnus aicināja veidot plakātus par tēmu «Šķiro pa
tīro Jelgavā». Izstādē, kas iekārtota picorānā «Tami-Tami», aplūkojami 35
darbi. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza vērtē, ka uzteicams ir ikviena
skolēna veikums, jo gan idejas, gan to izpildījums apliecinājis Jelgavas bērnu
Foto: Ivars Veiliņš
radošumu un rūpes par apkārtējo vidi.
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Siltināt māju un uzlabot dzīves apstākļus nekad nav par vēlu
 Anna Afanasjeva

Diskusijā par energoefektivitātes jautājumiem piedalījās
Ekonomikas ministrijas (EM) ES
fondu ieviešanas departamenta
direktors Edmunds Valantis,
BEMVA ES struktūrfondu ieviešanas departamenta nodaļas
vadītāja Ilze Indrāne, Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis, Zemgales Enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis, SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes
loceklis Juris Vidžis, tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš, Kungu
ielas 21. mājas vecākā Aina Pučinska, «Swedbank» Pārdošanas
atbalsta nodaļas vadītāja Gunta
Špengele, Latvijas Hipotēku un
zemes bankas Mārketinga departamenta segmentu vadītājs
Mārcis Eglītis un Jelgavas filiāles
vadītāja vietnieks Gints Bucis.
Kas jūs apmierina un kas neapmierina valsts izstrādātajā siltumnoturības
uzlabošanas atbalsta programmā?
Daudzus satrauc, ka, iesniedzot pieteikumu, jābūt gatavam tehniskajam
projektam. Tas prasa ieguldījumus
veikt vēl pirms projekta apstiprināšanas.
Mārtiņš Prīsis (M.P.): Līdztekus tehniskajam projektam pirms dokumentu
iesniegšanas mājai jāveic arī energoaudits.
Nepatīk, ka projekti jāiesniedz tik ātri.
Pieļauju, ka par ko tādu varēja nojaust tikai
tie dzīvokļu īpašnieki, kas par to nopietni
interesējās. Pārējiem nav reāli visu paspēt.
Edmunds Valantis (E.V.): 14. aprīlis ir
pirmā diena, kad var iesniegt pieteikumus.
Pirmajā atlases kārtā tos pieņems mēnesi.
Tas nenozīmē, ka visi pieteikumi jāiesniedz
pirmajā dienā. Pavisam ir četras atlases
kārtas. Tik ātri procesu virzījām, lai tie,
kas nobrieduši veikt energoefektivitātes
pasākumus, vasaras beigās varētu uzsākt
mājas siltināšanu un jau nākamajā apkures
sezonā justu ieguvumu.
Projektu pieņemšana ES atbalsta
finansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumiem laikam līdz
2013. gadam notiks četrus mēnešus
un noslēgsies 17. augustā. Sanāk, ka
šogad sadalīs visu naudu?
E.V.: Naudas ir tik, cik ir – 16,6 miljoni
latu. Ja to spēsim veiksmīgi apgūt, būs pamats runāt ar Eiropas Komisiju par struktūrfondu pārdali un papildu finansējuma
pieprasīšanu. Papildu līdzekļu piesaistīšana
varētu izdoties, jo energoefektivitātei ir
nozīmīga loma tautsaimniecībā.
Programma domāta pilnīgai mājas
renovācijai vai atbalstīs arī projektus,
kur siltināšanu paredzēts veikt pakāpeniski? Ir speciālisti, kas uzskata, ka
lielos renovācijas projektus ne vienmēr izdodas īstenot, kā iecerēts, tāpēc
dažkārt tie darbojas kā antireklāma.
Ilze Indrāne (I.I.): Nav nosacījuma, ka

«Swedbank» Pārdošanas atbalsta nodaļas vadītāja Gunta Špengele

Lai gan par energoefektivitātes un māju siltināšanas
jautājumiem runāts gadiem,
dzīvokļu īpašniekus šīm aktivitātēm pievērst masveidā
nav izdevies. Iepriekšējās «Jelgavas Vēstneša» diskusijas
dalībnieki par apsaimniekošanas jautājumiem secināja, ka
iemesls lielā mērā saistīts ar
valsts politiku, kad iedzīvotāju īpašumā privatizācijas ceļā
nonāca nesakārtotas mājas.
Savukārt tādas atbildīgās
institūcijas kā Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūra (BEMVA) pret savām
funkcijām izturējās formāli.
Tāpat pie mums nav bijis
savas daudzdzīvokļu māju
atbalsta programmas, kamēr
kaimiņvalstīs tās jau sen iekustinājušas siltumnoturības
pasākumu īstenošanu. Tikai
tagad esam sagaidījuši pirmo
valsts atbalsta programmu
ar ES līdzfinansējumu, kas
domāta daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumiem – projekta pieteikumus šajā aktivitātē varēs
iesniegt BEMVA jau šomēnes.
Diskusija par to atklāj, ka šajā
jomā, ieskaitot likumdošanas
nepilnības, vēl daudz kas
traucē sekmīgi īstenot māju
siltināšanu un renovāciju.

Zemgales Enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis
jāveic pilna mājas renovācija. To var darīt
arī atsevišķai daļai – siltināt tikai pagrabu,
bēniņus vai ārsienas. Tā kā atlase ir atklāta,
vairāk punktu iegūs projekts, kas nodrošinās lielāku siltuma ietaupījumu.
Juris Vidžis (J.V.): Pirms Jelgavā ar Vācijas partneriem īstenotā 4. līnijas 1. mājas
projekta es arī būtu piekritis pakāpeniskai
mājas renovācijai. Tagad viennozīmīgi var
teikt, ka tikai pilnīgas renovācijas gadījumā
var pārliecināties par ieguvumiem. Meiju
ceļa 14. māja, kur siltināšanu veic pakāpeniski, pierāda, ka šāds solis nenodrošina
pietiekamu ietaupījumu un iedzīvotājiem
komfortu – temperatūra vidējos un gala
dzīvokļos atšķiras par sešiem grādiem.
Zinot, ka pilna renovācija maksā 200
– 250 latu kvadrātmetrā, nav skaidrs, kā
EM un BEMVA noteikusi atbalsta apjomu
– 35 latus par kvadrātmetru. Iepriekšējos ir darījusi, ir atbalsta palielinājums. Sākotgados valsts arī piešķīra atbalstu daudzdzī- nēji tā intensitāte bija vēl mazāka – 30 provokļu māju energoauditiem. Trešo izmaksu centu, tagad proporcija ir 50:50. Tas daudz
daļu sedza iedzīvotāji. Taču projektiem vairāk dzīvokļu īpašnieku varētu pievērst
iegūtie rezultāti neder. Vai EM ir atradusi energoefektivitātes projektu īstenošanai.
līdzekļus auditu apmaksai? Otrreiz prasīt Tomēr līdzfinansējums no valsts puses
būtu jāpalielina vēl vairāk – līdz 60 – 70
naudu iedzīvotājiem ir absurds!
Mārcis Eglītis (M.E.): Pilnīga renovā- procentiem. Tas gan valstiski, gan no pašcija noteikti ir labi. Bet ne visi to var atļau- valdību viedokļa pavērtu lielākas iespējas, jo
ties, jo cilvēku maksātspēja ir tāda, kāda ir. pašreizējā ekonomiskajā situācijā dzīvokļu
Energoauditi tiešām varētu izraisīt aizka- īpašnieki baidās riskēt un uzņemties vēl
vēšanos, jo iepriekšējos gados
izstrādātie ir jāpārstrādā. Kad
tas būs izdarīts, iespējams,
finansējuma vairs nebūs.
E.V.: Atbalsta apmērs noteikts, veicot iekšējos aprēķinus EM, kā arī konsultējoties
ar būvuzraugiem. Būvniecības cenas tomēr samazinās. Saprotam, ka 35 lati par
kvadrātmetru nav pietiekams
atbalsts, bet līdzekļu ir tik,
cik ir. Minimālā prasība – siltumenerģijas ietaupījumam
pēc projekta jābūt vismaz 20
procentiem.
J.V.: Tādā gadījumā izdeSIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes
vīgāk aģitēt nomainīt mājās
loceklis Juris Vidžis
sildķermeņus un uzstādīt
regulatorus – 25 procentu ietaupījums būs kādas kredītsaistības.
M.P.: Atgriežoties pie energoauditiem,
sasniegts!
E.V.: Struktūrfondu naudas izmantoša- jāakcentē, ka Latvijā pašlaik nav sertificētu
nas princips ir tāds, ka kritērijiem jābūt speciālistu, kas būtu juridiski tiesīgi sniegt
objektīvi vērtējamiem un salīdzināmiem. slēdzienu. Pirmais, kas jāizdara, ir sertifikāIr apstiprināta jauna energoaudita meto- cija. Iedzīvotājiem jāzina, par ko viņi maksā
dika, loģiski, ka visiem projektiem jābūt un kādu pakalpojumu pērk. Tagad atbilatbilstošiem tai un agrākajiem auditiem dību nav no kā prasīt. Rīgas Enerģētikas
aģentūra šogad pasūtīja auditus 20 mājām.
jāveic pārrēķins.
J.V.: Bet EM agrāko auditu aktualizācijai Rezultāti visām izrādījās vienādi, atšķīrās
solīja naudu! Pirmajām aktīvajām mājām, vienīgi titullapas. Tā nevar būt!
M.E.: Tā tiešām ir, ka tiek štancēti
kas jau piedalījušās atbalsta pasākumos
un vienreiz par to maksājušas, BEMVA energoauditi, vienkārši nomainot adresi.
pienākums būtu apmaksāt energoauditus. Bet kāda no tā jēga? Kā to izvērtēs? Labāk
Ja to nedarīs, tas iedzīvotāju aktivitāti un būtu pieņēmuši vecos energoauditus, tie
ir kvalitatīvāki. Pēc iespējas ātrāk jāveic
ticību nocirtīs.
E.V.: Ir divas iespējas – veikt energoauditu sertifikācija.
E.V.: Kamēr energoauditori nav sertificēpašiem un startēt uz finansējuma piesaisti
energoefektivitātes pasākumiem. Ja pro- ti, neprasām sertificētu atzinumu. Protams,
jektu apstiprinās, pēc tā īstenošanas naudu varam visu uz mēnesi «iesaldēt» un gaidīt,
daļēji varēs saņemt atpakaļ. Otrā aktivitātē bet šaubos, vai kāds par to būs priecīgs.
M.P.: Vēl spēkā ir divi MK noteikumi – 138.
paredzēts finansējums energoauditiem un
tehniskajiem projektiem. Ja būtu iespēja par darbības programmas «Infrastruktūra
šos līdzekļus ātrāk laist apritē, būtu labi. un pakalpojumi» aktivitāti «Daudzdzīvokļu
Taču šī nauda tikai tagad ir atbrīvojusies māju siltumnoturības uzlabošanas pasākuun vēl nav iekļauta budžeta grozījumos. mi» un 59. – par valsts budžeta finansējuma
Ministrija no savas puses gatavo attiecīgos apmēra un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās.
MK noteikumus.
Aigars Rublis (A.R.): Pozitīvais, ko EM Pirmajos atbalsta apjoms ir 50 procentu. Ot-

Uzziņai

Soli pa solim līdz mājas renovācijai
• Mājas pārņemšana dzīvokļu īpašnieku valdījumā, savas dzīvokļu īpašnieku biedrības izveide vai mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana līdzšinējam
apsaimniekotājam vai citai pilnvarotai personai. • Mājas tehniskā stāvokļa novērtējums, energoaudita veikšana, tehniskā projekta sagatavošana.
• Projekta pieteikuma iesniegšana BEMVA. • Lēmums par renovācijas sākšanu. • Renovācijas finansējuma izvēle. • Būvniecības uzņēmuma izvēle.
• Mājas atjaunošana.

rie noteikumi iedzīvotājiem ir daudz izdevīgāki. Piemēram, no energoaudita izmaksām
tie paredz segt līdz 80 procentiem, līdz 100
latiem – vecā audita pārstrādi, līdz 80 procentiem – tehniskā projekta izdevumus. Taču to
īstenošanai naudas pagaidām nav, tā būs pēc
budžeta grozījumiem. Realitāte var izrādīties skarba: kad valsts budžets būs grozīts,
projektu pieņemšana atbalsta programmā
tuvosies noslēgumam un līdzekļi vairs nebūs
izmantojami. Kāpēc šajā gadījumā netika iets
saprātīgākais ceļš, vispirms «iedarbināti»
MK noteikumi un pēc tam palaista atbalsta
programma? Ņemot vērā projektu izskatīšanas procesu, var prognozēt, ka, pat aprīlī
iesniedzot dokumentus, siltināšana varēs
sākties tikai rudenī. Bet vairumu projektu
varēs realizēt tikai ziemā, kad būvniecības
izmaksas kļūst dārgākas.
E.V.: Ministrija ir pārliecināta, ka projektus varēs īstenot šajā būvniecības sezonā.
M.E.: Pēc laika grafika pie atbalsta
naudas varēs tikt mājas, kas nav gaidījušas
speciālu atbalstu, bet no gada sākuma soli
pa solim gatavojušās – atbilstoši pēdējām
prasībām veikušas energoauditu, pasūtījušas tehnisko projektu.
J.V.: Ir diskutējamas lietas par tehniskajiem projektiem. Saprotu, ka, mainot
iekšējo apkures sistēmu, nepieciešami
aprēķini un projekts. Bet citos gadījumos
(ārsienu, pagraba un bēniņu siltināšanā)
prasības vajadzētu vienkāršot. Pirms tam
energoefektivitātes projektiem tika solīts
veikt izmaiņas Būvniecības likumā. Vai tas
ir noticis?
M.P.: Ja nav jāizstrādā tehniskais projekts, nav jāpiesaista būvuzraugs. Kurš tādā
gadījumā atbildēs par kvalitāti?
E.V.: Grozījumi, lai vienkāršotu energoefektivitātes projektus, tiek gatavoti.
Tajos būs noteikts, ka visos gadījumos, kad
projektam piešķirts atbalsta finansējums,
nepieciešams būvuzraugs. Noteikumus
tuvākajā laikā nodos izskatīšanai MK.

papildinot ar individuālām niansēm.
Gunta Špengele (G.Š.): Labi, ka pašvaldībai ir šāda iniciatīva. Arī BEMVA darba
plānā ne vienu gadu vien bija paredzēts izstrādāt tipveida projektus, bet viss atdūries
pret finansējuma trūkumu. Tomēr tā pieder
pie funkcijām, kas energoefektivitātes veicināšanas nolūkā valstij būtu jādara.
M.P.: BEMVA, enerģētikas aģentūras,
EM – katra institūcija kaut ko dara. Cik
zinu, BEMVA gatavo tipveida līgumus par
tehnisko projektu, energoauditu izstrādi,
bet plašāku ziņu nav. Ja būtu lielāka koordinācija, ar mazākiem resursiem varētu
ātrāk nonākt pie rezultāta.
I.I.: Līgumus izstrādājam saistībā ar
valsts atbalsta programmu, lai dzīvokļu
īpašniekiem atvieglotu līgumu slēgšanu
par darbu veikšanu. Izstrādātās standarta
formas būs pieejamas aģentūras mājas lapā
internetā kā metodiskie norādījumi.
Ko uz šī fona domā dzīvokļu īpašnieki?
Aina Pučinska (A.P.): Mani, protams,
vairāk interesē mūsu māja, kur ir dārgākā
apkure pilsētā. Gribētos zināt vismaz aptuvenās siltināšanas izmaksas. Agrāk uz
finansējumu varēja pretendēt tikai paneļu
mājas. Vai tagad tas pieejams arī ķieģeļu
mājām? Pagrabā esam nosiltinājuši apkures caurules, logi gandrīz visos dzīvokļos ir
nomainīti. Vairāk saviem spēkiem izdarīt
nevaram. Iedzīvotāji nav pārāk situēti.
U.L.: Termogrāfijas rezultāti liecina, ka
māja, kaut arī ir no ķieģeļiem, ir caura un
kā caur sietu noplūst siltums. Bet vispirms
jāzina, vai dzīvokļu īpašnieki būtu gatavi

Kad Jelgavā sāka siltināt 4. līnijas
1. māju, pašvaldība akcentēja, ka
procesa vienkāršošanas nolūkā vienas
sērijas mājām varēs izmantot tipveida
projektus. Vai tas darbosies?
A.R.: Katrai ēkai vairāk vai mazāk nepieciešams individuāls skatījums. Jelgava
iesaistījusies Baltijas reģiona transnacionālās sadarbības programmā, kur sadarbības
partneri ir no Vācijas, Polijas, Igaunijas un
Lietuvas. Galvenais mērķis ir veikt 30 māju
tehnisko apsekošanu, tostarp energoauditu,
orientējoties uz to, lai aptvertu dažādu māju
sērijas. Darba gaitā paredzēts izstrādāt arī
trīs tipveida projektus, ko iedzīvotāji varēs
izmantot finansējuma piesaistei.
Uldis Lazdiņš (U.L.): Pašlaik nopietns BEMVA ES struktūrfondu ieviešanas
renovācijas projekts izstrādāts 103. un 104. departamenta nodaļas vadītāja Ilze
Foto: Ivars Veiliņš
sērijas mājām, ko varēs izmantot citās ēkās, Indrāne

Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds
Valantis
iesaistīties atbalsta projektā.
A.P.: Iedzīvotājiem jāzina izmaksas, vismaz apmēram. Kā arī tas, vai varam cerēt
uz atbalstu.
J.V.: Noteikti, jo mājā ir lielākās siltuma
izmaksas! Bet kas, jūsuprāt, cilvēkus mudinātu rīkoties?
A.P.: Iedarboties varētu konkrēti cipari
– cik siltināšana cilvēkiem maksās un kāds
pēc tam būs ietaupījums. Pati turpināšu
konsultēties ar apsaimniekotāju. Nekas
cits neatliek, jo redzu, ka cilvēkus lielie
maksājumi uztrauc.
Cilvēki satraucas, ka projekti parasti ir sarežģīti, to sagatavošanai
jāpieaicina konsultanti. Vai arī šajā
programmā tā būs?
J.V.: Cik esmu pētījis, pieteikumi nešķiet
sarežģīti, bet tikai pēc iesniegšanas varēs saprast, kādi zemūdens akmeņi tajos slēpjas.
E.V.: BEMVA mājas lapa regulāri tiek
papildināta ar jaunāko informāciju par
atbalsta programmu. Ministrija strādā, lai
tabulas veidā pēc vienota standarta varētu
ievadīt informāciju par energoauditiem.
Tiek gatavoti juridisko dokumentu paraugi, lai iedzīvotāji vieglāk varētu pieņemt
lēmumus. Pie BEMVA speciālistiem var
pieteikties uz konsultācijām.
I.I.: Jā, mūsu mājas lapā ir pieejami metodiskie norādījumi, parādīts, kā aizpildīt
pieteikuma veidlapu, lai nav jāalgo atsevišķa
firma, arī parastie cilvēki to var izdarīt.
Nepieciešamības gadījumā var sazināties
ar konsultantu. Ir ievietota informācija par
projektu vērtēšanas un īstenošanas gaitu.
Lēmumu pieņemsim divu mēnešu laikā.
Pozitīva lēmuma gadījumā, ja projekts ir
bez iebildumiem un nav jāpapildina, mēneša
laikā noslēgs līgumu. Precizēšanas termiņš
ir trīs mēneši. Pirmos līgumus varētu parakstīt jūlijā.
E.V.: Vērtēšanas ātrums atkarīgs no tā,
cik pieteikumu uzsaukumā saņemsim.

• Daudzdzīvokļu māju siltināšanas un renovācijas projektus Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā varēs
iesniegt no 14. aprīļa līdz 17. augustam.
• Programmā «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» valsts sedz 50%
no kopējās mājas siltināšanai iztērētās summas.
Vienam projektam maksimālais līdzfinansējuma
apjoms ir 100 000 latu, nepārsniedzot 35 latus
uz mājas kopējās platības kvadrātmetru.
• Lai saņemtu valsts un ES līdzfinansējumu, jāveic
mājas energoaudits, jāsagatavo būvprojekts vai
vienkāršotai renovācijai nepieciešamā dokumentācija un BEMVA jāiesniedz projekta pieteikums.
• Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties:
– ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašnieki, kuri izveidojuši dzīvokļu īpašnieku biedrību vai uzdevuši mājas
pārvaldīšanu veikt citai pilnvarotai personai;
– ja māja nodota ekspluatācijā no 1944. līdz
1993. gadam;
– ja dzīvokļu īpašnieku parādsaistības nepārsniedz 15 procentu.
• Finansējumu piešķirs energoaudita, tehniskās
apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai,
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbu izmaksām kopīpašumā
esošajās daļās – ēku konstrukciju siltināšanai
un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai,
siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas
sistēmas renovācijai, strukturālo daļu atjaunošanai un citiem darbiem, kas iekļauti energoauditā.
• Vērtēšanā nozīmīgākais kritērijs būs efektivitāte – priekšroku dos projektiem, kas par
mazākiem līdzekļiem sasniegs labākus energoefektivitātes rādītājus.
• Programmas kopējais finansējums ir 16,6
miljoni latu. Ar šo līdzfinansējumu līdz gada
beigām plānots atbalstīt vismaz 160 daudzdzīvokļu namu siltināšanu.
• Papildu informāciju par programmu var iegūt
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūrā, zvanot pa tālruni 67041956, kā arī
aģentūras mājas lapā: http://esfondi.bema.gov.
lv/aktivitates/akt_6.html.

sturo siltināšanas rezultātus, kas
visvairāk cilvēkus interesē.
U.L.: Finansētāja izvēles pamatā ir
piedāvātie procenti. Pirms darbu veikšanas aptaujājam bankas, tad informējam
iedzīvotājus. Nesen Helmaņa ielas 3. mājas
dzīvokļu īpašnieki lēma par renovācijas
darbu finansētāja izvēli. Banku likmes
atšķīrās gandrīz par četriem procentiem.
Tas ir daudz.
M.E.: Pieļauju, ka pirmajam energoefektivitātes projektam, ko banka nolēma
finansēt, likme bija zemāka.
G.Š.: Jāpiekrīt, ka galvenajiem tirgus
spēlētājiem likmes ir līdzīgas, arī risku izvērtēšana puslīdz vienāda. Runājot par infor-

projekti pieder pie tiem, kas arī pašreizējos apstākļos tiek finansēti?
G.Š.: Jā, šī joma tiek finansēta. Dzīvokļi,
siltinot māju, bankā nav jāieķīlā.
M.E.: Kredītus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei piedāvā četras bankas, dažas
šai jomai pievērsušās epizodiski. Tas norāda, ka lielas peļņas no šiem aizdevumiem
nav. Drīzāk tie sagādā rūpes. Nosacījumi
ir puslīdz vienādi. Dzīvokļi ieķīlāti netiek,
kā nodrošinājums kalpo konkrētās mājas
nākotnes naudas plūsma.
G.Š.: Būtiski, ka kredītu visbiežāk ņem
un līgumu slēdz apsaimniekotājs, bet lēmumu pieņem dzīvokļu īpašnieki. Lai gan
līgums juridiski tiek slēgts ar apsaimniekotāju, vienošanās protokolā tiek fiksēts,
ka kredītu atmaksā dzīvokļu īpašnieki,
kam attiecīgi palielinās apsaimniekošanas
maksa.

Kungu ielas 21. mājas vecākā Aina Pučinska
G.B.: Aizdevuma līgumu banka slēdz
ar apsaimniekotāju, bet apsaimniekotājs
ar dzīvokļu īpašniekiem slēdz individuālu
vienošanos par saistību apjomu un termiņu.
Tādējādi atbildība caur apsaimniekotāju
gulstas uz dzīvokļu īpašniekiem.
M.E.: Ja apsaimniekotājs netiek galā ar
tiem, kas nekārto saistības, ar saviem resursiem iesaistās banka, slēdzot cesijas līgumu.
Banka piedāvā ņemt aizņēmumu arī fizisku
personu grupai, ja citādi risinājums nonācis
strupceļā. Taču šis produkts nav elastīgs.
Ja nepieciešamas izmaiņas līgumā, visi
kredītņēmēji jāsauc kopā. Turklāt atbilstoši
likumdošanai visi kredītņēmēji jāreģistrē
kredītreģistrā, iedzīvotājiem pēc tam var
būt apgrūtināta cita kredīta vai līzinga
saņemšana.
Gints Bucis (G.B.): Darba gaitā esam
saskatījuši problēmas starp apsaimniekotājiem, māju vecākajiem un iedzīvotājiem
– viņu starpā pietrūkst sadarbības saiknes,
diskusijas, redzējuma par konkrētām
lietām, ko uzlabot. Kad ierauga apkures
rēķinu, cilvēki šausminās, bet nevar just,
ka paši domātu par uzlabojumiem.
G.Š.: Līdz renovācijai nonāk mājas, kur
ir dialogs starp iedzīvotājiem un apsaimniekotāju.
U.L.: Plaisa pastāv, taču aizdomīguma
sindroms valda līdz brīdim, kamēr vienojas
par darbu veikšanu. Jāiegulda daudz darba,
jārīko neskaitāmas sapulces, jārāda aprēķini, grafiki par pašreizējām izmaksām un
ieguvumiem, kamēr pierāda izdevīgumu.
A.P.: Tomēr visu piekrišanu dabūt nav
iespējams.
G.B.: Tagad nosacījumi ir būtiski atviegloti. Lai procesus iekustinātu, 75 procentu
vietā nepieciešama 51 procenta dzīvokļu
īpašnieku piekrišana.

Banku nosacījums par maksājumu
Latvijas Hipotēku un zemes bankas Jelga- disciplīnu varētu būt viens no iemesliem, kas siltināšanas projektus
vas filiāles vadītāja vietnieks Gints Bucis
nobremzē, jo komunālo maksājumu
mēšanu, jānošķir semināri, ko rīko plašam līmenis pašlaik pasliktinās.
U.L.: No JNĪP apsaimniekotajām kādas
lokam. Tā nav īstā vieta, kur detalizēti visu
iztirzāt. Savukārt, kad dzīvokļu īpašnieki 20 mājas ir stabilas un aktīvas energononākuši līdz sarunām ar apsaimniekotāju, efektivitātes ziņā, vairākas varētu startēt
banka ir gatava sapulcēs stāstīt, cik katram atbalsta projektā. Aktīvās mājas stimulēsim.
iedzīvotājam iecere izmaksās, kā mainīsies Apsaimniekošanas maksājumi ir līmenī. Bamaksājumi atkarībā no ieguldījumu apjoma, žīgus dara norēķinu disciplīna par apkuri.
M.E.: Mūsu banka pieļauj disciplīnas
kredīta termiņa u.tml. Tas ir samērā plašs
pārkāpumus 20 procentu apmērā. Strukjautājumu loks, ko risinām individuāli.
tūrfondu atbalsta piesaistei pieļaujamais
Lai gan bankas kreditēšanu būtiski maksājumu kavējumu apmērs ir 15 proSemināros nācies dzirdēt, ka arī
bankas ne vienmēr pietiekami rak- ierobežojušas, energoefektivitātes centi. Šis kritērijs var ierobežot finansēju-

ma apgūšanu. Tāpēc apsaimniekotājiem
jāpārliecina nevis visi dzīvokļu īpašnieki,
bet jāstrādā ar mājām, kas var pretendēt
uz finansējumu.
Siltinot mājas, neiztikt bez būvfirmu
pakalpojumiem. To darba kvalitāte ne
vienmēr ir līmenī, ir daudz haltūru.
Būvfirmu starpā tagad darba dēļ sācies zināms karš. Pie darba konkursos
ar zemāko cenu tiek firmas, ko citi
sauc par Šaraškina kantoriem, kas
darba gaitā varētu nenorēķināties
ar strādniekiem, materiālu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem. Tas
degradē arī energoefektivitātes ideju.
Kā no tā izvairīties?
U.L.: Vācu puse, realizējot 4. līnijas mājas
siltināšanu, to ievēroja, tāpēc izstrādāja de- Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
talizētu darba aprakstu. Vācu puses uzraugs Aigars Rublis
katru nedēļu objektā bija divas dienas. Darbu jāizmanto valsts programmas atbalsta
gaitā kādas 18 palodzes lika pārmontēt, iespējas, tā samazinot savus maksājumus.
vienas gala sienas siltinājumu pārlabot, arī Arī īpašumu vērtība no tā pieaugs.
G.Š.: Jautājumu ir ļoti daudz. Atbildes
atsevišķi apdares darbi bija jālabo. Būvnieks
darba beigās atzina, ka nu viņš saprot, kā liecina, ka katrs savā vietā savu darbu dara,
jāveic renovācijas projekts. Tas nozīmē, ka bet pietrūkst savstarpējās komunikācijas
būvnieki ir strādājuši pēc principa «kā māku, un informētības. Gan šajā programmā,
tā maunu». Arī normatīvus projektētājs, gan BEMVA funkcijās kā tādās ietilpst
darbs ar iedzīvotājiem. Jāmeklē efektīvāki
būvnieks un uzraugs traktē atšķirīgi...
M.E.: Bankas, ja projektu neīsteno, un iedarbīgāki ceļi. Arī iedzīvotāji nedrīkst
piesaistot līdzfinansējumu, kas paredz ze- būt kūtri, jo neviens priekšā nenoliks gatamāko cenu, iesaka vadīties pēc materiālu vu projektu, pašiem jāizrāda vēlme dzīvot
un darbu kvalitātes. Tāpat iesakām ņemt sakārtotā mājā.
M.E.: Atpakaļ nav nozīmes skatīties. Jābūvuzraugu. Prakse liecina, ka cilvēki tāpat
skatās uz priekšu, jo siltināt māju un uzlabot
izvēlas lētāko.
U.L.: Ļoti ceram uz tipveida projektiem, savus apstākļus nekad nav par vēlu. Jāmet
lai katru varētu papildināt ar detalizētu pie malas aizspriedumi, iedzīvotājiem jāsāk
darba aprakstu. Tas sekmētu būvdarbu runāt savā starpā, jāmeklē informācija, jo tā
ir pieejama. Galvenais aizspriedums – par
kvalitāti.
I.I.: Ja atbalsta programmā dzīvokļu energoefektivitāti jādomā un tā jāorganizē
īpašnieki pilnvaros pašvaldības uzņēmu- kādam citam. Sakārtota vide ir vajadzīga
mu, energoefektitātes projekts darbosies pašiem! Apzinot labos piemērus, ikviens
atbilstoši publiskā iepirkuma prasībām. pārliecināsies, ka tā nav zemē nosviesta
Savukārt, ja pilnvaros kādu juridisku vai nauda. Tie ir ieguldījumi, kas atpelnās ar
fizisku personu, kas nav valsts vai pašval- uzviju. ES fondu līdzekļi nav vienīgā izeja.
Tie kalpo idejas veidības institūcija, būvcināšanai. Arī pirms
darbiem līdz 120 000
pieciem gadiem,
latu iepirkums nebūs
kad citi veica renojāveic. Līgumu varēs
vāciju, nebija viegli
slēgt ar nesaistītu
ar līdzekļiem, kaut
personu – izvēlēkredītprocenti bija
ties sev izdevīgāko
mazāki, būvniecības
būvniecības firmu,
izmaksas un resursu
vienīgi pasūtītājam
cenas zemākas. Bet,
ar darbu veicēju nesalīdzinot ar pašreidrīkst būt radniecīgas
zējām cenām, tās bija
attiecības.
smieklīgas. Ko vēl
E.V.: Iedzīvotāji
gaidīt? Kad būs vēl
var lemt par savu
sliktāk?!
uzticības personu.
U.L.: 4. līnijas 1.
M.E.: Viens no
māja pirmo reizi uz
galvenajiem kritēatbalsta naudu prerijiem – mājai jābūt
tendēja 2003. gadā.
pārņemtai dzīvokļu
Taču, kad 2007. gadā
īpašnieku pārvaldīnonāca līdz renovāšanā un apsaimniekošanā.
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārval- cijai, izmaksas bija
augušas divas reizes.
M.P.: Ja īpašnieki de» tehniskais direktors Uldis Lazdiņš
Otrajā piegājienā tas
izvēlas citu pilnvarotu personu, viņi renovācijai var saņemt cilvēkus pārliecināja nobalsot par.
J.V.: Par 4. līnijas renovēto māju gribu
kredītu?
M.E.: Ja tā ir fiziska persona, kredīts papildināt, ka tagad lemsim par apsaimniejāņem fizisko personu – dzīvokļu īpašnieku košanas maksas samazināšanu. Redzam,
– grupai. Otrs variants – dibināt dzīvokļu ka avārijas izmaksu mājā nav, arī ikdienas
īpašnieku sabiedrību un biedrībai uzticēt remontdarbu apjoms ir būtiski samazinājies. Tad varēs just, par cik patiesībā
kredīta formēšanu.
G.Š.: Varianti var būt dažādi. Ja iedzī- samazinājušies izdevumi. Redzam, ka
votāji izveido savu biedrību, bet apsaim- blakus tādā pašā mājā izmaksas ir divreiz
niekošanas maksājumus turpina maksāt, lielākas. Arī viņi sāka interesēties par
piemēram, JNĪP, var slēgt trīspusējo līgumu. siltināšanu, bet līdz šim nebija pieejams
Lai kredīts nebūtu jāņem fizisko personu atbalsta finansējums.
grupai, vieglāk nodibināt biedrību.
Kā rezumētu diskusiju?
A.R.: Process nav viegls. Daļu
pārliecināšanas un izskaidrošanas funkciju veiks enerģētikas
aģentūra. Svarīgi, lai procesā
iesaistās visi partneri. Protams,
jautājumus vajadzēja «kustināt»
daudz agrāk, kad bija vairāk līdzekļu. Tagad ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies un daļai
iedzīvotāju lēmumus pieņemt
ir grūtāk. Tomēr, kad energoresursu cenas ir neprognozējamas, Latvijas Hipotēku un zemes bankas Mārketinga devienīgā izeja ir siltināšana. Ir partamenta segmentu vadītājs Mārcis Eglītis
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6. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 747.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 55.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5040.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Zilonēna Čukstiņa stāsts». ASV ģimenes filma.
11.55 «De facto».*
12.35 «Ielas garumā». Vaļņu iela. 1.stāsts.*
13.05 «Par mīlestību pašreiz nerunāsim».
Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 28.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 747.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5041.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 49. un 50.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto.»*

LTV7
7.10 «SeMS»*.
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 15.sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 136.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 480.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA spēle. Fīniksas Suns – Dalasas Maveriks.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 136.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 15.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*
20.40 «Gadsimtos neatklātais. Jēzus kaps».
ASV dokumentāla filma.
21.35 «Tavs auto».
22.05 «Atgriezties rītdienā».
ASV daudzsēriju trilleris. 6.sērija.
22.50 «Krējums… saldais».
23.20 «Anekdošu klubs».*
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
0.10 «24 stundas 2». Seriāls. 1.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 46.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 147.sērija.
10.00 «Nindzjas sērfotāji». ASV piedzīvojumu filma.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 25.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 38.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 99.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «B Deksters 2». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «LNT ziņu Top 10».*
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 2.sērija.
1.45 «Kad nakts aicina». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
4.05 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 5.sērija.
4.50 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 25.sērija.
«Tēva noslēpumi».
Vācijas seriāls.
Darbadienās
LNT

tv programma
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 38.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 68.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.20 «Bratz. Vienkārši dejas». Animācijas filma.
8.35 «Zenona – meitene no XXI gadsimta».
ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija.
10.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.05 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 7.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 3.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
34.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 79.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Vâcijas seriāls. 287. un 288.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 14.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
21.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 14.sērija.
22.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 14.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 37.sērija.

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

7. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 748.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 56.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5041.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kapteiņa Enriko pulkstenis».
Latvijas ģimenes filma. 1967.g.
12.05 «Viss notiek».*
12.35 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
12.47 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 29.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 748.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5042.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 51. un 52.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras.»*
0.10 «Garīgā dimensija.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*

8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 16.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 137.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 481.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 1.finālspēle.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 137.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 16.sērija.
20.10 «Pēdējais lielais kāmis». Dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «Anekdošu klubs».*
23.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 2.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 47.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 148.sērija.
10.00 «Trīs nindzjas». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 99.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 26.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 39.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 100.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
23.00 «Vīrieši kokos! » ASV seriāls. 20.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 14.sērija.
0.50 «Supernatural». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Kaislīgās starpspēles 1». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Deksters 2». ASV seriāls. 8.sērija.
4.05 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 6.sērija.
4.50 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 26.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 39.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 287. un 288.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 69.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.20 «Bratz. Supermazulītes». Animācijas filma.
8.35 «Zenona. Meitene no kosmosa 2».
ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
10.30 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 4.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
35.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 80.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 289. un 290.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 15.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 12.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 20.sērija.
22.50 «Pēdējais kliedziens». ASV trilleris. 2001.g.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 38.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršas patiesības » (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms » (ar subt.). Seriāls.
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21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
1.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

8. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 749.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 57.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5042.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Frenks». ASV ģimenes filma. 2007.g.
12.15 «Zini vai mini!» TV spēle*.
12.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.*
13.25 «Jauna nedēļa».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 30.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 749.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5043.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 53. un 54.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 17.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 138.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».
Speciālizlaidums Auzu motors par zirgiem un
jātnieku sportu Latvijā.*
11.45 «Gadsimtos neatklātais. Jēzus kaps».
Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 482.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 2.finālspēle.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 138.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 3.finālspēle.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Nākotnes parks».
22.40 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».*
23.35 «Anekdošu klubs».*
23.40 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 48.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 149.sērija.
10.00 «Māsas Olsenas. Saldie 16 un autovadītāja
apliecība». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 100.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.15 «Bērnu stunda.Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls.27.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 40.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 101.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.00 «88 minūtes».
ASV, Kanādas un Vācijas krimināldrāma
0.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 15.sērija.
0.40 «Supernatural». ASV seriāls. 4.sērija.
1.35 «Kaislīgās starpspēles 2». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Baltais troksnis».
Lielbritānijas, ASV un Kanādas šausmu filma.
4.35 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 27.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 40.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 289. un 290.sērija.

5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 70.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
7.20 «Bratz stilīgās lellītes». Animācijas filma.
8.30 «Trīs nindzjas palīdz indiāņiem».
ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
10.10 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
10.30 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 5.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.00 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 81.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 291. un 292.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 16.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
21.50 «Akmens pauris» (ar subt.). Krievijas sporta drāma.
23.45 «Spiegiem jāmirst» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
0.45 «Kobra». Seriāls. 5.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 39.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
1.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

9. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 750.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 58.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5043.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Dakaras pārvērtību meistari». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 31.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 750.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5044.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 55. un 56.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 54.sērija.
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas
daudzsēriju melodrāma. 4.sērija.
24.00 «100 g kultūras.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 18.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 139.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.30 «Pēdējais lielais kāmis». Dokumentāla filma.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 483.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 3.finālspēle.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 139.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas sieviešu basketbola līgas spēle.
3.finālspēle. TTT/Rīga – Cēsis.

tv programma
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21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «7.kategorija. Pasaules gals».
ASV un Vācijas katastrofu filma. 2.sērija.
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 49.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 150.sērija.
10.00 «Labs puika!» ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 101.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.15 «Bērnu stunda.Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 28.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 41.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 102.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls.26.sērija.
23.05 «Atriebība» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls. 230. un 231.sērija.
2.10 «Kopīgās fantāzijas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Alkoholiķis». ASV traģikomēdija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 41.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 291. un 292.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 71.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.20 «Bratz roka eņģeļi». Animācijas filma.
8.40 «Trīs nindzjas. Misija Mega kalnā».
ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
10.30 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 10.sērija.
12.40 «Kobra». Seriāls. 6.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.00 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 82.sērija.
16.50 «Sirds uz ledus». Seriāls. 293. un 294.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 17. un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 17.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 4.sērija.
21.50 «Nībelungu bagātības». Vācijas piedzīvojumu filma.
0.05 «Lasvegasa». Seriāls. 22.sērija.
1.00 «Kobra». Seriāls. 6.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 40.sērija.

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

10. aprīlis, piektdiena
LTV1
7.30 «Kaķīša dzirnavas».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 751.sērija.

9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 59.sērija.
9.55 «Īkstīte». ASV animācijas filma. 2009.g.
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Polārais lidotājs». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.15 «Marija, Jēzus māte». ASV drāma.
15.45 «Mans mazais».*
16.15 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 32.sērija.
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 751.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5045.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 57. un 58.sērija.
19.30 «Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.15 «Krusta ceļš». Pārraide no Vatikāna.
24.00 «Nakts ziņas».
0.05 J.Lūsēna autorkoncerts «Mazu brīdi pirms…»

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 19.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 140.sērija.
10.45 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 3.sēija.
11.15 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.35 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 14.sērija Alpu cunami,
Austrija. 1999.gads.
12.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 484.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 NBA spēle. Fīniksas Suns – Dalasas Maveriks.*
16.00 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 18.sērija.
16.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.
Tiešraide.
19.20 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.45 «Akvanauti». Seriāls. 17.sērija.
20.15 «Tīģera impērija».
Francijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
21.55 «Zveja» (ar subt.).
22.25 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 8.sērija.
23.10 «Pārdod mazuli». Kanādas un ASV drāma.
0.35 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas seriāls.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.25 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
7.55 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
8.15 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 46.sērija.
9.10 «Trīs musketieri». Latvijas, Dānijas un
Lielbritānijas animācijas filma.
10.35 «Suņu nams». ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.05 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
16.30 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
17.00 «Vella kalpi». Latvijas piedzīvojumu komēdija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Vakara ziņas; Top 9 deviņos».
21.30 «Gredzenu pavēlnieks. Karaļa atgriešanās».
ASV, Jaunzēlandes un Vācijas fantāzijas
piedzīvojumu filma.
1.10 «Boriss un Nataša». ASV piedzīvojumu komēdija.
2.35 «Skrien, Ronij, skrien!» ASV piedzīvojumu komēdija.
4.05 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
5.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
ASV izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 293. un 294.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 72.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.35 «Peļu stāsti. Manhetenas dārgumi».
Animācijas filma.
10.00 «Senā pasaule 11. Pundurzauru iebrukums».
Animācijas filma.
11.40 «Lohnesa noslēpums».
Vācijas un Austrijas ģimenes piedzīvojumu filma.
13.30 «Prezidenta bērns». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
15.20 «Tērners un Hūčs». ASV komēdija. 1989.g.
17.15 «Dvīņi». ASV komēdija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Džordžs no džungļiem». ASV komēdija. 1997.g.
22.10 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
23.50 «Nībelungu bagātības». Vācijas piedzīvojumu filma.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.

14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.daļa.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Glābēji. Kritiskā masa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.daļa.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas humoristisks seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
1.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

11. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 38.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Tako un trusītis».
Vācijas un Čehijas ģimenes filma. 1.sērija.
12.05 TDA Zelta sietiņš 50 gadu jubilejas koncerts.
13.30 «Esi bez baiļu. Pāvesta Jāņa Pāvila II dzīve».
Lietuvas un ASV biogrāfiska drāma.
15.00 «Līdzās» (ar subt.).
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 44. un 45.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Dakaras pārvērtību meistari». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Klēts». Folkloras programma.
18.50 «Cilvēka bērns». Latvijas mākslas filma. 1991.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 M.Zālīte, J.Lūsēns. «Sfinksa».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
23.00 Nakts ziņas.
23.05 «Rīta agrumā». ASV romantiska drāma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.00 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 3.sēija.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 4.finālspēle.
Ja spēle nenotiek, tad –
LTV7 labākās sporta pārraides.
16.00 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 19.sērija.
16.30 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Francija. Tiešraide.
19.20 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».
20.15 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.45 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 9.sērija.
21.30 «1000 jūdzes Indijā».
22.00 «Otrdienas ar Moriju». ASV drāma.
23.40 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 6.sērija.
0.25 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.15 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas humora šovs. 3.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Visi suņi nokļūst paradīzē 2».
ASV piedzīvojumu animācijas filma.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Mežonīgie Rietumi». ASV piedzīvojumu filma.
15.05 «Latvijas zelta talanti 2009». TV šovs.*
18.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Zēnu lietas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
0.10 «Mans mīļākais mīļākais».
ASV romantiska komēdija.
2.15 «Sekojot intuīcijai». Francijas detektīvfilma. 2005. g.
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 1.sērija.
4.55 «Patiess stāsts par Sarkangalvīti».
ASV animācijas piedzīvojumu kriminālkomēdija.

9
TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 73. un 74.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.35 «Betsijas Bablgamas dēkas». Animācijas filma.
8.25 «H2O». Seriāls. 30.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.25 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.00 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 14. un 15.sērija.
12.05 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 6.sērija.
13.05 «Ādamsoni». Humora seriāls.
14.00 «Dvīņi». ASV komēdija.
16.00 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija.
17.40 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģimenes
piedzīvojumu filma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Hērbijs. Pilnā aprīkojumā». ASV ģimenes komēdija.
22.20 «Laukā no ligzdas». ASV romantiska komēdija.
0.15 «Neatklātais». ASV un Vācijas romantiska komēdija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
14.20 «Triecienlīga» (ar subt.). Humora raidījums.*
15.25 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 «Izsole» (krievu val.).
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Glābēji. Kritiskā masa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.daļa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Dāvida šovs»;* «SMS ar iepazīšanos».

12.aprīlis, svētdiena
LTV 1
7.40 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža». Animācijas seriāls.
47. un 48.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tako un trusītis».
Vācijas un Čehijas ģimenes filma. 2.sērija.
12.00 Lieldienu dievkalpojums. Tiešraide no Rīgas Doma.
13.30 «Vertikāle».
14.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
16.00 «Neprāta cena». LTV seriāls. 46.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Polārais lidotājs». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.10 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Durvis aizveras».
ASV un Lielbritānijas romantiska drāma.
23.10 Nakts ziņas.
23.15 «Ziemeļu puse».*
23.45 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.00 Latvijas sieviešu basketbola līgas spēle.

4.finālspēle. Ja spēle nenotiek, tad – LTV7
labākās sporta pārraides.
16.00 «TV motors».*
16.30 «Kanye West koncerts Londonā».*
17.00 «Tīģera impērija». Mākslas filma. 1.sērija.
18.40 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 9.sērija
Izglābšanās no lavīnas.
19.35 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.
20.05 I Baltijas iluzionistu festivāls.
21.40 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 9.sērija.
22.30 NBA spēle. Bostonas Celtics – Klīvlendas Cavaliers.
1.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.15 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas humora šovs. 4.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
9.00 Autoziņas.
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Kur pazudis Elvis?»
Latvijas piedzīvojumu komēdija ģimenei.
12.30 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 2.sērija.*
14.00 «Vējiem līdzi». ASV melodrāma.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls.18.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2009». TV šovs.
23.50 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums».
ASV piedzīvojumu komēdija.
1.45 «Astronauta sieva». ASV fantastikas filma. 1999.g.
3.40 «Lampūni. Nedienas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija.
5.05 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 6.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 75. un 76.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.20 «Mazuļu lielie piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.15 «H2O». Seriāls. 31.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Superbingo». Vada J.Strikaite, A.Veldre. TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 16. un 17.sērija.
12.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
Raidījums. 16.sērija.
12.20 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģimenes
piedzīvojumu filma. .
14.25 «Mazulis». ASV un Austrālijas ģimenes komēdija.
16.10 «Laukā no ligzdas». ASV romantiska komēdija.
18.05 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.35 «Dzīvības cena». ASV trilleris.
22.25 «Baiļu klubs». ASV melnā komēdija.
0.15 «Paisuma princis». ASV romantiska drāma.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.00 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Dzīvās mūzikas koncerti Latvijas Radio 1.studijā».
I.Busulis
21.40 «Programma Maksimums» (ar subt.).
22.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
23.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.20 «Dāvida šovs»;* «SMS ar iepazīšanos».
1.35 «Izsole» (krievu val.); «SMS ar iepazīšanos».
«Dzīvās mūzikas
koncerti Latvijas
Radio 1.studijā».
I.Busulis.
12. aprīlī
plkst.20.40
TV5
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Meklē darbu

Piedāvā darbu

Paldies visiem, kas palīdzēja!

Pavāre. Ir pieredze banketu rīkošanā
(8 gadi), gan aukstā, gan karstā galda veidošanā. Tālrunis 22457502.

Frizierim ar pieredzi.
Tālrunis 25907772.

«Pasaules skaistums ir cilvēks. Katra laba doma ir kā
gaisma, kas rāda ceļu. Tās bieži
vien dzimst, kad no debesīm
krīt kāda spoža zvaigzne. Gaišo
domu turpinājums ir rodams
mūsos pašos.» (Ēriks Delpers.)
Mēs vēlamies pateikties visiem
akcijas «Būt par stikliņu dievnama logā» organizatoriem,
ziedotājiem un visiem, kas priecēja mūsu sirdis labdarības
koncertā, kas notika kultūras
namā šī gada 22. martā. Mums
ir patiess prieks, ka jelgavnieki
bija atsaucīgi šim aicinājumam.
Bijām patīkami pārsteigti, redzot klausītāju pārpildīto zāli.
Ikviens vecāks zina, cik tas ir
būtiski, lai viņa bērns būtu
vesels un laimīgs. Nu, lūk, pateicoties jūsu atbalstam, esam
par solīti tuvāk savam sapnim! Mēs esam ļoti priecīgi
par jūsu izrādīto līdzcietību un

Grāmatvedis ar pieredzi palīdzēs
ar gada un citu veidu atskaitēm.
Tālrunis 20307753.

Pateicība

sirsnīgi pateicamies visiem par
atbalstu mūsu dēliņa Roberta
Baļa atveseļošanās procesā.
Tāpat mēs gribam pateikties arī
Roberta pedagogiem un speciālistiem, kas ikdienā darbojas
ar zēnu, kā arī kora «Mītava»
un bērnu ansambļa «Rotiņa»
dalībniekiem un viņu vadītājai
Agijai Pizikai par sniegumu
koncertos «Dziesmas no teātra
izrādēm» Ozolnieku tautas
namā un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Šobrīd Roberts aktīvi nodarbojas ar jāšanu (reiterterapija un
hipnoterapija), muzicēšanu, peldēšanu un apmeklē nodarbības
pie logopēda, kā arī gatavojas
atkārtotam braucienam uz delfīnterapiju Odesā šī gada jūnija
sākumā.
Lai jūsu sirdīs ir laime un prieks!
Lai viss iecerētais piepildās!
Patiesā cieņā – Baļu ģimene

Pieredzējis celtnieks (15 gadi stāžs)
– būvdarbos (no pamatiem līdz
skurstenim). Varu arī veikt remontdarbus. Tālrunis 29577800.
Sertificēts meistars – darbu, kas
saistīts ar apsardzes, ugunsdrošības, videonovērošanas sistēmas
montāžu. Tālrunis 29480174.
Kvalificēts elektriķis (C ed. kategorija, B kategorijas autovadītāja
apliecība). Tālrunis 26133352.
Sieviete – jebkādu. Varu palīdzēt
mājsaimniecības darbos vai pieskatīt bērnu. Ir pieredze slimu cilvēku
kopšanā. Tālrunis 20099947.
Kvalificēts elektriķis. Varu palīdzēt
celtniecībā, mājsaimniecības
darbos. Tālrunis 20099947.
Sieviete (37 g.) – auklītes darbu. Ir
pieredze un rekomendācija.
Var piedāvāt arī veca cilvēka aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.

Pavasara brīvlaika akcija (6. – 9. aprīlis)

«Draiskosimies un sportosim pavasarīgi!»
Kad?

Cikos?

Kur?

Baltā Pirmdiena 12:00 – 14:30 OZO ledus hallē,
06.04.		
Ozolniekos
			
			
			
			
			

Ko darīsim?

Ko ņemt līdzi?

LEDAINAS DRAISKULĪBAS!
Vai domā, ka uz ledus laukuma var tikai spēlēt hokeju
un veidot skaistus virpuļus? Nē-ē-ē! Nāc un pārliecinies,
cik jautri un draiski var izspēlēties uz ledus, palēnām
atvadoties no ZIEMAS un ziemīgām nodarbēm!
Nebēdā, ja neproti slidot, Tev uz slidām noturēties
palīdzēs jautrie pingvīni!

Ls 1
Slidas (ja ir), ja pašam nav
slidu, hallē varēs dabūt
bez maksas

Dzeltenā Otrdiena 12:00 – 14:30 Jelgavas
SASILDAM SAULI UN SEVI!
07.04.
4.pamatskolas	Kas gan labāk liek asinīm riņķot un atmosties no ZIEMAS
		
sporta zālē
kā kārtīga sportiska nodarbe? Stafetes, bumbu mešana,
			
lekšana un rāpšanās – viss, lai iesildītu Tevi un liktu
			
sajusties pavasarīgāk! Labākajiem – mazs pārsteigums!

Ls 1
Sporta maiņas apavus (obligāti),
sporta tērpu (nav obligāti)

SPORTOSIM SLAPJI!
Zilā Trešdiena
12:00 – 14:30 Jelgavas
08.04.		
6.vidusskolas 	Kad jau esam atvadījušies no ZIEMAS un gana iesiluši,
		
baseinā
dodamies tālāk – vēl tuvāk siltumam un PAVASARIM!
			
Nebēdā, ja neproti peldēt, Tev uz ūdens noturēties
			
palīdzēs dažādi pludiņi un riņķi!

Ls 1
Peldēšanas piederumus (obligāti)

Zaļā Ceturtdiena 12:00 – 16:00 Nometnē «Lediņi»
09.04.			
			
			
			
			
			
			
			

Ls 1
Meža pastaigām un laika
apstākļiem piemērotu apģērbu

ZAĻAIS PAVASARIS...
... sadarbībā ar Valsts meža dienesta Konsultāciju
pakalpojumu centra Jelgavas nodaļas darbiniekiem
pētīsim, kā MEŽĀ atnāk PAVASARIS, un tas būtu:
putnu gaidīšana mājās, putnu balsu atpazīšana,
putnu būru gatavošana, tīrīšana, uzlikšana, dažādu
putnu māju gatavošana, bērzu sulas un priežu
pumpuri... galu galā, kārtīgi saelposimies svaigu
MEŽA gaisu un nobaudīsim īsto MEŽA zupu!

Dienas kārtība:
• 12.00 – izbraukšana no «Jundas» Pasta ielā ar autobusu
• 12.15 – 14.15 aktivitātes
• 14.30 – atgriešanās «Jundā» Pasta ielā (ceturtdienā + ēšana pie ugunskura un atgriešanās «Jundā» pulksten 16)
Akcijas vadītāja – Inga Jansone, tālr. 63023531.

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA BERESŅEVA
(dz. 1926. g.)
KĀRLIS OZOLIŅŠ (dz. 1929. g.)
MARIJA PEREVIŠKO
(dz. 1925. g.)
VERONIKA KUZŅECOVA
(dz. 1933. g.)
ALEKSANDRA JEFIMOVA
(dz. 1927. g.)
ŅINA HOZJAINOVA
(dz. 1924. g.)

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Sports
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Jelgavai – četri Latvijas
boksa čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Jelgavā risinājās Latvijas un
Jelgavas Atklātais boksa čempionāts. Jelgavas boksa klubu
pārstāvji tika pie četrām Latvijas čempionāta zelta medaļām. «Pirmkārt, notikums jau
ir tas, ka Latvijas čempionāts
notiek Jelgavā – tā ir iespēja
gan redzēt profesionāļus, gan
arī pašiem piedalīties. Otrkārt,
mūsu sportistu sasniegumi
Jelgavai ir grandiozs panākums, jo kopš padomju laikiem tādus rezultātus neesam
sasnieguši,» atzīst boksa kluba
«Madara» treneris un čempionāta organizators Aleksandrs
Zaharovs.
Par Latvijas čempioniem boksā katrs
savā svara kategorijā junioru grupā kļuva Ņikita Petrovs («Juniors») un Mārtiņš Gavars («Madara»), bet pieaugušo
konkurencē uzvarēja Sergejs Kudinovs
un Raitis Sinkevičs (abi no boksa kluba
«Madara»). Mūsējie tika arī pie četrām
sudraba medaļām. Sudraba medaļas
Latvijas čempionātā junioru grupā
izcīnīja Sergejs Soldatenoks («Jelgavas
rings»), kurš savstarpējā cīņā zaudēja
Latvijas čempionam M.Gavaram. Tādas pašas medaļas saņēma arī Edgars
Zarečņevs («Olimpiskais rings»), Edijs
Vasiļjevs («Madara») un Juris Karpjaks
(«Madara»). Kopumā Latvijas čempionātā piedalījās 160 sportisti, Jelgavu
pārstāvēja ap 40 bokseru.
Lai gan treneri un sportisti atzinīgi

novērtē to, ka Latvijas čempionāts notika
Jelgavā, bija daži organizatoriski jautājumi, kas treneriem palika neskaidri.
Piemēram, boksa kluba «Jelgavas rings»
treneris Pēteris Antonovs laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» atklāja, ka viņam
nav skaidra sacensību organizatoru rīcība – cīņā par Latvijas čempiona titulu
S.Soldatenokam (dzimis 1991. gadā) bija
jācīnās ar M.Gavaru, kurš dzimis 1990.
gadā un tāpēc viņam būtu bijis jāstartē
pieaugušo grupā. «Visi taču zina, kāds
ir Mārtiņa dzimšanas gads, tas jau nav
noslēpums. Tāpēc nesaprotu, kāpēc viņš
nestartēja pieaugušo grupā, kas atbilst
viņa vecumam,» tā P.Antonovs. Līdz ar
to arī cerētā zelta medaļa klubam gājusi
secen.
Jelgavas Atklātajā čempionātā boksā
piedalījās ap 80 sportistu no vairākām
Latvijas pilsētām – Jelgavas, Olaines,

Mājas sienas LLU nepalīdz
 Artis Liepiņš
Pirmdien un otrdien Jelgavas Sporta
hallē notika SEB Studentu basketbola
līgas finālčetrinieka spēles. Diemžēl gan
pusfinālā, gan cīņā par 3. vietu sezonas
uzvarētājiem – LLU komandai – nācās
atzīt viesu pārākumu, izcīnot ceturto
vietu čempionātā. Uzvarētāju laurus šoreiz plūca Biznesa augstskola «Turība»,
finālā pārspējot Latvijas Universitātes
(LU) vienību.
Studentu basketbola līgas čempionātā
šosezon startēja desmit komandas, kuras
regulārā turnīra ietvaros izspēlēja divu
apļu turnīru, bet pēc tam astoņas labākās
vienības aizvadīja izslēgšanas spēles par
iekļūšanu labāko četriniekā. Finālam
kvalificējās LLU, LU, BA «Turība» un
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
komandas. Pirmajā pusfinālā «Turība»
saspringtā galotnē pārspēja RTU komandu (62:56), kura gan līdz pat pēdējai
ceturtdaļai kontrolēja spēli un atradās
stabilā vadībā. Savukārt otrajā pusfinālā
LLU tikās ar LU basketbolistiem, kuri

Foto:
Ivars
Veiliņš
Rezultatīvākais spēlētājs LLU komandā
bija Andris Justovičs.

izšķirošajām spēlēm bija mobilizējuši
savus labākos spēkus ar četriem Latvijas
basketbola līgas 1. divīzijas spēlētājiem
pamatsastāvā. Mūsu studenti spēli iesāka
graujoši, jau sākumā iekrājot divdesmit
un vairāk punktu deficītu, kuru spēles
laikā tā arī neizdevās sadeldēt. Līdz ar to
nācās atzīt viesu pārākumu ar 80:93 un
samierināties ar cīņu par 3. vietu.
Izšķirošā spēle par bronzas medaļām
pret RTU basketbolistiem aizritēja visai
līdzīgā cīņā, tomēr lielā atbildības nasta
un ierobežotā spēlētāju rotācija LLU
puišiem bija atņēmusi pārāk daudz spēka,
un virkne kļūdu spēles galotnē neļāva
aizķerties. Rezultātā zaudējums arī cīņā
par 3. vietu – 80:94. LLU komandas spēles
taktikā pārāk liels akcents tika likts uz
komandas līderiem brāļiem Justovičiem,
kuri gan sevi apliecināja no labākās puses,
tomēr pārējās finālčetrinieka komandās
sastāvs bija sabalansētāks.
Rezultatīvākie spēlētāji LLU komandā
bija Andris Justovičs (30 un 29 punkti) un
Gatis Justovičs (25 un 18 punkti). LLU
komandas galvenais treneris Jānis Vītols
atzina, ka komandai bijis grūti spēlēt
pie pilnām tribīnēm, kurās atmosfēra
tuvinājās hokeja čempionātam. Pat BK
«Zemgale» spēlēs nekas tāds nav pieredzēts. «Puiši tomēr nav pieraduši spēlēt
šādos apstākļos, līdz ar to savu darīja
satraukums, kas īpaši izpaudās pirmās
spēles sākumā, kad iedzīvojāmies lielos
mīnusos. Tāpat abās spēlēs pievīla cīņa
par atlēkušajām bumbām. Jāatzīst, ka
pietrūka fiziskā spēka izšķirošajām spēlēm, jo puišu fiziskā sagatavotība tomēr
ir stipri atšķirīga,» tā J.Vītols.
Finālā par čempiona titulu tikās BA
«Turība» un LU komanda. Lai gan pēc sastāva spēcīgāki bija LU basketbolisti, vairāk cīņasspara bija «Turības» studentiem,
kuri pārspēja pretiniekus cīņā par zeltu ar
69 pret 63. Lielisku spēli «Turības» rindās
aizvadīja BK «Zemgale» spēlētājs Lauris
Mizis, kurš guva 26 punktus un lielā mērā
izšķīra spēles likteni. Viņš tika atzīts arī
par finālturnīra vērtīgāko spēlētāju.

Rīgas, Liepājas, Jūrmalas – un kaimiņzemes Lietuvas. Sportisti sacentās divās
grupās – kadeti un jaunieši –, un abās
jelgavniekiem bija panākumi.
Kadetu (1993. – 1994. gadā dzimušo)
konkurencē par pilsētas čempioniem
kļuva Artūrs Platačs («Juniors»), Jānis
Plasiņš («Olimpiskais rings») un Jānis
Rende («Olimpiskais rings»), bet vicečempionu titulus ieguva Ņikita Sekretarjovs
(«Jelgavas rings»), Jānis Grandovskis
(«Madara») un Eduards Platačs («Juniors»).
1998. – 1999. gadā dzimušo grupā 1.
vietu izcīnīja Ralfs Aušmanis («Madara»),
bet sudraba medaļas saņēma Vitālijs
Vorobjovs («Juniors»), Ēriks Bodrovs
(«Madara») un Deniss Dovnarovičs
(«Madara»).
Tā kā vienlaicīgi notika gan Latvijas,
gan Jelgavas čempionāts un katrā vēl

Īsi
 Džiu džitsu kluba «Jiu Jitsu Team
Jelgava» pārstāvji brazīliešu džiu
džitsu turnīrā «Džiu džitsu leģions»
ieguvuši medaļas. Zelta medaļu svara

Cīņā par Latvijas čempionāta
bronzas medaļu
konkurencē
līdz 64 kilogramiem satikās
divi jelgavnieki
– Artūrs Trumsiņš no kluba
«Madara» (no
labās) un «Juniors» Viesturs
Okmanis.
Tiesnešu domām daloties,
bronzas medaļu
tomēr ieguva
A.Trumsiņš.
Foto: Ivars
Veiliņš

vairākas vecuma grupas, sacensību
dienās cīņas risinājās līdz pat pusnaktij, kas sportistiem nebija viegli, taču
A.Zaharovs neslēpj, ka arī sportā jūt
finansiālo trūkumu, tāpēc federācija,
rīkojot čempionātus, bijusi spiesta ekonomēt līdzekļus un dienas izvērtušās
patiesi garas. «Taču sportisti to godam
izturēja,» tā A.Zaharovs.
Jāpiebilst, ka no šā gada A.Zaharovs ir
ne tikai mūsu kluba «Madara» treneris,
bet arī Latvijas izlases vecākais treneris
– viņa kandidatūra izraudzīta no vairākiem pretendentiem, taču A.Zaharova
trenera sasniegumi bijuši pārliecinošākie,
lai izvēle kristu par labu viņam.
Tuvākās mūsu bokseru sacensības
notiks maija vidū Čehijā, kur risināsies
starptautisks turnīrs, bet paralēli tam
bokseri gatavojas Latvijas Jauniešu olimpiādei, kas notiks jūnijā.

Skolu un bērnudārzu
audzēkņi cīnīsies
par Lielo balvu

Pirmdien, 6. aprīlī, no pulksten 10
spēkiem mērosies Jelgavas bērnudārznieki. Mazie sportisti piedalīsies
stafetēs, kurās bērniem jāprot pielietot
dažādu sporta spēļu elementi un jāpārvar šķēršļi. Sacensību galvenais mērķis
ir iesaistīt mazos jelgavniekus sporta
aktivitātēs, kā arī noskaidrot sportiskāko bērnudārzu un tā audzēkņus. Lielās
balvas izcīņā aicinātas piedalīties visu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
komandas, kuru sastāvā ir 16 bērni
– astoņi zēni un astoņas meitenes.
Uzvarētājkomandai tiks Lielā balva
(kauss), diploms un sporta inventārs,
2. un 3. vietas ieguvējiem – diploms un
sporta inventārs, savukārt pārējiem
– pārsteiguma balvas. Katram sacensību dalībniekam tiks arī pa kādam
saldam našķim. Sporta Servisa centra
pārstāve Elita Trukšāne piebilst, ka
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
sacensību laikā tiks noskaidrota pati
jautrākā, draudzīgākā, veiklākā, atsperīgākā, drosmīgākā, krāsainākā,
skaļākā, uzcītīgākā, smaidīgākā un pat
spriganākā komanda.
Pērn Sporta servisa centra organizētajās sacensībās kopā piedalījās
komandas no astoņiem bērnudārziem.
2008. gada Lielā balva tika «Vārpiņas»
audzēkņiem, 2. vietu ieguva «Zemenī-

 Šonedēļ norisinās boulinga turnīra
Jelgavas deju kolektīviem un koriem
«Nothing special 09», ko rīko boulings
«Crash», 3. kārta. Dalību turnīrā turpina

desmit komandas, kuras iepriekšējā kārtā
sasniedza labākos rezultātus – «Jautrie» un
«Plastilīns» (TDA «Jaunība»), «4 zelta dālderi»
(JDK «Dālderis»), «Rullis» un «Bāc, bāc un garām» no TDA «Rota», «Skaistuļi», «Ņiprie» un
«Blieziens» no TDA «Lielupe», «DD Strike 300»
un «DD Džimbuga» no «Diždanča». Kopā
turnīram bija pieteikušās 25 deju kolektīvu
komandas.

 Nedēļas nogalē notika orientēšanās sezonas atklāšana ar tradicionālo
«Pavasara pārgājienu 2009», ko rīkoja
orientēšanās klubs «Alnis». Jelgavnieki

izcīnīja piecas 1. vietas, piecas 2. vietas un
četras 3. vietas. Vislabāk veicās jauniešiem
– pie zelta medaļām tika Diana Cabija un Aivis
Šiliņš (vecuma grupā līdz 14 gadiem), Ritvars
Karpikovs un Liene Vaitkeviča (līdz 16 gadiem).
Piekto zelta medaļu klubam «Alnis» izcīnīja
Liene Buša vecuma grupā līdz 50 gadiem.
Sacensībām bija pieteikušies 106 dalībnieki no
Jelgavas, Dobeles, Rīgas, Tukuma, Baldones,
Saldus un citām Latvijas pilsētām, bet finišēja
90 no tiem.

 Pie panākumiem Latvijas čempionātā spēka trīscīņā tikuši divi pauerliftinga kluba «Apolons» pārstāvji.
Sacensībās, kas risinājās aizvadītajā nedēļas
nogalē Rīgā, svara kategorijā virs 125 kilogramiem zelta medaļu izcīnīja Viesturs Melngailis
(280 + 180 + 280 = 740 kilogrami). Savukārt
svara kategorijā līdz 125 kilogramiem bronzas
medaļu ieguva Māris Blumfelds (220 + 170 +
210 = 600 kilogrami). Kluba treneris Edmunds
Jansons informē, ka M.Blumfelds sacensībās
startējis, neskatoties uz iepriekšējā nedēļā
treniņā gūto ceļgala traumu. Jelgavnieki,
pat startējot nepilnā sastāvā, komandu cīņā
ieguva 4. vietu.
Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamās nedēļas sākumā
Jelgavas Sporta hallē notiks
ikgadējās sacensības vispārizglītojošo skolu un bērnudārzu audzēkņiem «Lielā
balva». Šādas sacensības
starp pilsētas izglītības iestādēm notiks jau trešo reizi.

kategorijā līdz 90 kilogramiem izcīnīja Romāns
Jermaļonoks, bet bronzu svara kategorijā līdz
70 kilogramiem – Einārs Lazdiņš. Klubs turnīrā
ieguva arī balvu par labāko cīņu. «Jiu Jitsu
Team Jelgava» sacensībās pārstāvēja komanda
četru cilvēku sastāvā – Romāns Jermaļonoks,
Kaspars Lazdiņš, Rolands Lazdiņš un Einārs
Lazdiņš. Tā kā šis klubs pastāv tikai kopš šī
gada janvāra, šīs dalībniekiem bija debijas
sacensības.

te», bet 3. – «Kamolītis».
Savukārt otrdien, 7. aprīlī, no pulksten 11 par Lielo balvu cīnīsies pilsētas
un rajona skolu jaunieši. Komandas,
kuru sastāvā ir 12 skolēni – 6 meitenes
un 6 zēni –, sacentīsies sešās spēka,
veiklības un erudīcijas pārbaudēs, bet
finālisti spēkiem mērosies arī Lielajā
šķēršļu stafetē. 5. – 6. klašu komandu
sacensības sāksies pulksten 11, 7. – 9.
klašu sacensības – pulksten 13, bet
pulksten 15 savas prasmes demonstrēs
10. – 12. klašu komandas.
Uzvarētājkomandas katrā klašu
grupā saņems ceļojošo kausu «Lielā
balva 2009», kurš skolas īpašumā paliek, ja izcīnīts trīs gadus pēc kārtas,
un pārsteiguma balvas. Pirmo trīs
vietu ieguvēji saņems arī diplomus un
pārsteiguma balvas, bet pārējie – veicināšanas balvas.
Pagājušajā gadā Lielās balvas izcīņā
piedalījās 17 komandas no Jelgavas,
Elejas un Ozolniekiem. 5. – 6. klašu grupā uzvarēja Jelgavas 4. pamatskola, aiz
sevis atstājot 4. vidusskolu un Elejas vidusskolu. 7. – 9. klašu grupā Lielo balvu
sev līdzi aizveda Ozolnieku vidusskolas
komanda, apsteidzot 4. vidusskolu un
dalītas 3. vietas ieguvējus – 1. ģimnāziju
un Spīdolas ģimnāziju. Vidusskolas klašu
grupā Lielā balva tika Valsts ģimnāzijas
komandai, 2. vietā palika 1. ģimnāzija,
bet 3. vietā – elejnieki.
Ar Lielās balvas sacensību nolikumiem var iepazīties pie saviem sporta
skolotājiem, Sporta servisa centrā Raiņa ielā 6 (tālrunis 63027504 ) vai Jelgavas Sporta hallē (tālrunis 63045961).
Līdzjutēji abas dienas aicināti aktīvi
atbalstīt savas komandas!

 2. aprīlī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors»
– «Kandava» (Jelgavas Sporta hallē).
 3. aprīlī pulksten 19.30 – LBL 1.
divīzijas čempionāts BK «Zemgale»
– BK «Ķeizarmežs» (Jelgavas Sporta
hallē»). Biļešu cena – Ls 1.
 3. – 5. aprīlī no pulksten 9 līdz
18 – Eiropas jaunatnes basketbola
līgas U-14 (1995. g. dzim.) turnīra 3.
posms (Jelgavas Sporta hallē). Ieeja
– bez maksas.
 4. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas
Sporta hallē).
 5. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas
Sporta hallē).
 6. aprīlī pulksten 10 – Sporta servisa
centra 2009. gada Lielās balvas izcīņa
bērnudārziem (Jelgavas Sporta hallē).
 7. aprīlī – Sporta servisa centra
Lielās balvas izcīņa skolām. 5. – 6.
klašu audzēkņiem – pulksten 11; 7.
– 9. klašu audzēkņiem – pulksten 13;
10. – 12. klašu audzēkņiem – pulksten
15 (Jelgavas Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 1.
kārta (Mežciema «Lazdās»).
 11. aprīlī pulksten 19 – LBL 1. divīzijas
spēle BK «Zemgale» – «Valmiera» (Jelgavas Sporta hallē). Biļešu cena – Ls 1.
 11. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2009», 5. kārta (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 16. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 2.
kārta (Tērvetē).
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Uz Šķiliņas svilpi
joprojām atsaucas

Viveja Epiņa, ģimenes ārste:
«Kā var nelepoties ar pilsētu, no kuras nācis Latvijas pirmais prezidents,
kur ir tik daudz skaistu, vēsturisku vietu – Jelgavas pils, «Academia Petrina»,
Alunāna muzejs?! Esmu šeit mācījusies,
dzīvoju, te ir mans darbs, mani mīļie
pacienti, ģimene, bērni, draugi...
Esmu lepna par to, kā pilsēta mainās
– tā nemitīgi aug un attīstās. Jā, daudzi
pārmet, ka ielas nav sakārtotas, bet vai
tiešām cilvēki nejūt pārmaiņas – Rīgas
iela, ceļš uz Tērveti, Kalnciemu, Rūpniecības un citas ielas pēdējo gadu laikā
taču ir tā pārvērtušās! Es to jūtu un kā
pilsētniece par to priecājos.
Patiesībā aug un attīstās ne tikai pilsēta – līdz ar savām pārmaiņām tā rada
arvien jaunas iespējas pilnveidoties arī šejienes cilvēkiem. Man kā jelgavniecei
pilsēta dod visas nepieciešamās iespējas – jāspēj tik izmantot. Piemēram, nu jau
kādu laiku sevis pilnveidošanai apmeklēju kursus Pieaugušo izglītības centrā
– tā ir tik patīkama vide, kurā uzkrāt zināšanas un augt. Tā uzskaitīt varētu Šogad sacensībām bija pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 12 komandas.
vēl un vēl, bet, īsi sakot, – man patīk dzīvot Jelgavā!»
 Ilze Knusle-Jankevica

Kultūras pasākumi
 4. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu koncerts «Apaļš kā pūpols».
Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem); 0,50 (skolēniem un pensionāriem) (kultūras
namā).
 4. aprīlī pulksten 16 – Ciešanu laika koncerts. Piedalās Aigars Reinis (ērģeles) un
Rīgas Latviešu biedrības nama jauktais koris «Austrums». Diriģents Ārijs Šķēpasts
(Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 5. aprīlī pulksten 11 – Pūpolu (Palmu) svētdienas dievkalpojums (Jelgavas Baptistu draudzē).
 9. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās Jelgavas Kamerorķestris, kori «Zemgale»,
«Spīgana», «Vanema». Diriģents Aigars Meri, videoprojekcija – K.Apse, K.Burāne,
M.Eihe. Programmā: 1. daļā – S.Bārbers «Adagio», V.Kilars «Klavierkoncerts», solists
Mārtiņš Zilberts. 2.daļā – R.Dubra oratorija «Cantus in Aeternum», solisti Ieva Ezeriete (soprāns), Gunta Davidčuka (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Armands Siliņš
(baritons). Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 10. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
(Jelgavas Baptistu draudzē).
 11. aprīlī pulksten 17 – mūzikas vakars, uzstājas vijolniece Linda Auzāne (Jelgavas
Baptistu draudzē).
 12. aprīlī – Lieldienu dievkalpojumi. Pulksten 7 – rīta dievkalpojums ar jauniešu
kora piedalīšanos, pulksten 11 – Kristus Augšāmcelšanās svētku svinēšanas dievkalpojums ar kora kantāti «Uzvarētājs» (Jelgavas Baptistu draudzē).
 12. aprīlī no pulksten 12 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Šūpoles, olu darbnīca,
izstāde «Trusis un citi», vizināšanās ar bērīšiem. Piedalās folkloras kopa «Dimzēns»
un Jelgavas pilsētas dejotāji (Jelgavas pils parkā).
 12. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš sveic
mazos jelgavniekus (Jelgavas pils parkā).
 14. aprīlī – Starptautiskās Dejas dienas pasākumu ietvaros laikmetīgās dejas
meistarklases trīs atšķirīgas izrādes: «Settle» (horeogrāfe Fiona Milvorda no Lielbritānijas), «Jāņu nakts» (horeogrāfs Andris Kačanovskis un Monta Vandere), kā
arī «Ņem manas acis» (horeogrāfe Elīna Breice). Iestudējumos piedalās Latvijas
Kultūras akadēmijas Modernās dejas horeogrāfijas nodaļas studenti. Biļešu cena
– Ls 2 (kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 19 – dziedošā grupa no Latgales «Baltie lāči». Andris Baltacis,
Armands Ozoliņš, Konstantīns Dzedzels un Aleksandrs Tamans. Biļešu cena – Ls 5;
4 (kultūras namā).
 16. aprīlī pulksten 18 – koncerts. Karls Orfs «Carmina Burana». Piedalās valsts
akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Mati Turi
(tenors, Igaunija). Diriģents Andris Veismanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50.
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde L.Zorins «Varšavas
melodija» (krievu valodā). Režisors S.Golomazovs (Krievija). Lomās J.Terskihs un
D.Podoļako. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» 20 gadu jubilejas koncerts (2
daļās). Viesi: deju grupa «Ritms», deju studija «Benefice» u.c. Biļešu cena – Ls 3; 2;
1 (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 23. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde Dejs Vasermans
«Cilvēks no Lamanša». Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 24. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dejs Vasermans «Cilvēks
no Lamanša». Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena –
Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 18 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts. Biļešu cena – Ls 10;
8; 7; 5 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 16 – kora «Orfeu» (Rumānija) koncerts (Jelgavas Sv.Annas
katedrālē).
 27. aprīlī pulksten 14 – XIII Integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās Zemgalē»
(kultūras namā). Ieeja – bez maksas.
 28. aprīlī pulksten 13 – gatavojoties X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem, Jelgavas pilsētas skolēnu deju kolektīvu skate. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras
namā).
 29. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Mihails Bulgakovs «Suņa sirds».
Ekstraverta komēdija 2 daļās. Lauras Grozas dramatizējums. Lomās L.Subatnieks,
V.Liepiņš, I.Auziņš, D.Gaidelis, I.Ķuzule, L.Skujiņa, I.Balode, A.Grīns. (Izrādē smēķē.)
Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 19 – 5 gadu jubilejas koncerts. Harijs Ozols, Santa Zapacka
un Didzis Rijnieks. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu
gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Aprīlī – I.Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 20. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
 No 21. līdz 27. aprīlim – XIII Integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās Zemgalē»
dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).

«Ideja par absolventu basketbola turnīru ir kolosāla! Tā ir
lieliska iespēja satikties un izkustēties. Un, tiklīdz noskan
sporta skolotājas Rutas Šķiliņas svilpe, mēs esam klāt,»
tā par Jelgavas 1. ģimnāzijas
absolventu basketbola turnīru, kas norisinājās aizvadītajā
nedēļas nogalē, saka grupas
«Prāta vētra» solists un šīs
skolas absolvents Renārs
Kaupers.
Tiesa, turnīrā «Prāta vētra» piedalījās
nepilnā sastāvā – tikai R.Kaupers un
ģitārists Jānis Jubalts. Jautāts, kāpēc
pārējie grupas biedri nav ieradušies,
R.Kaupers atbildēja: «Kaspars Roga
dzīvo Engurē, turklāt viņi ar Māri
Mihelsonu nav īsti basketbolisti... Bet
mēs ar Jubaltu esam, esam pat gājuši
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolā un trenējušies basketbolā. Mēs
gan nebijām pamatsastāvā, bet rezervistos.» «Prāta vētras» komanda turnīrā
ieguva 5. vietu, savstarpējā spēlē turnīra
čempioniem «Milenium» zaudējot ar
rezultātu 11:19. «Manas sajūtas pēc
spēles? Brīnišķīgas! Jo mēs te esam,
lai justos labi, un, protams, galvenais
ir piedalīties. Turklāt šogad mēs vēl
turējāmies labi, iepriekšējo reizi, kad
šādā turnīrā tikāmies ar komandu «Milenium», zaudējām viņiem ar kādu 20
– 30 punktu starpību,» tā R.Kaupers.
Līdzīgi par turnīru izteicās arī citi
laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» aptaujātie turnīra dalībnieki. Komandas
«Seniori» spēlētāji – aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
un Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis – absolventu turnīrā
piedalījās pirmo reizi, tomēr ideju par
turnīra rīkošanu uzteica. «Šis turnīrs ir
kā salidojums pirms salidojuma, jo satuvina – cilvēki, kurus vieno gan skola,
gan katra pārstāvētā komanda, dalās
uzvarās, priekos, ir arī vilšanās. Šīs
tradīcijas uzturēšanā un organizēšanā
neatsverams ir skolotājas R.Šķiliņas
ieguldījums,» tā M.Buškevics. Savukārt
J.Kaminskis smej, ka laikam būšot pats
vecākais veterāns: «Man puiši piezva-

Tradicionālajās absolventu
basketbola
sacīkstēs
piedalījās arī
skolas audzēkņu komanda. Šogad
Jelgavas 1.
ģimnāzijas komanda, kuru
pārstāvēja arī
BK «Zemgale» spēlētājs
Kalvis Krūmiņš
(zaļajā formas
tērpā), ieguva
sudraba medaļas.
Foto:
Kristaps Hercs

nīja un piedāvāja piedalīties. Piekritu. las laiku sajūtas. Sen nebija te būts.
Tāda feina izkustēšanās sanāca. Tikai, Tāpēc ceru, ka absolventu basketbola
kā es pats saku, šajā skolā neesmu mā- turnīrs vēl būs daudzus gadus, jo tā ir
cījies nevienu dienu. Kad es pabeidzu 1. lieliska iespēja satikt biedrus un kopā
ģimnāziju, tā atradās Sarmas ielā, tur, uzspēlēt.»
kur tagadējā Jelgavas 2. pamatskola. Un
R.Šķiliņa informē, ka turnīra pirmo
tikai tad, kad biju jau skolu pabeidzis, trīs vietu ieguvēji saņēma medaļas un
tā pārcēlās uz šīm telpām.» Arī viņš kausus, bet visi turnīra dalībnieki – dipnorāda, ka ideja par absolventu turnīru lomus, šampanieti un Sporta servisa
ir forša, jo ļauj satikties seniem skolas centra sarūpētas dāvanas – grāmatas
biedriem, bet esot kāds trūkums – būtu par basketbolu.
jaukāk, ja turnīrā piedalītos arī
meitenes.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka absolventu basketbola turnīrs
ieskandina Jelgavas 1. ģimnāzijas 90. dzimšanas dienu.
Šogad sacensībām bija pieteicies rekordliels dalībnieku
skaits – 12 komandas. Uzvaras
laurus plūca iepriekšējie čempioni – komanda «Milenium»,
kurā spēlēja 2000. gada skolas
absolventi. 2. vietu ieguva
tagadējo ģimnāzijas audzēkņu
komanda, bet trešie palika
«Rokiji». Bronzas medaļas ieguvēju pārstāvis Agris Ķipurs,
Jelgavas Inovāciju centra jeb
Biznesa inkubatora izpilddi- Viens no atraktīvākajiem sacensību dalībnierektors, izteica vēlēšanos, lai kiem bija grupas «Prāta vētra» solists Renārs
šāds turnīrs vēl turpinātos: Kaupers. Viņa pārstāvētā komanda ierindojās
«Esot te, mani pārņēma sko- 5. vietā.

Stādu dienām jau pieteikušies ap 60 tirgotāju
 Kristīne Langenfelde

Turpinot Jelgavā aizsākto
tradīciju, 2. un 3. maijā Jelgavas pils pagalmā un pils
parkā ar devīzi «Audzēts Latvijā!» notiks «Stādu dienas
2009». Līdz 17. aprīlim tiek
gaidīti tirgotāju pieteikumi,
šobrīd dalību pasākumā apstiprinājuši ap 60 tirgotāju.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics informē, ka pasākuma
mērķis ir vienkopus pulcēt Latvijas stādu audzētājus, kolekcionārus un dārza
inventāra tirgotājus ceturtajā lielākajā
Latvijas pilsētā un Zemgales galvaspilsētā Jelgavā. «Ar šo pasākumu vēlamies

popularizēt sakoptas un skaistas vides
nepieciešamību, sākot no sava pagalma,
un iepazīstināt apmeklētājus ar dažādām
iespējām izdaiļot savu apkārtni: dārzu
labiekārtošanu, amatniecības izstrādājumu pielietojumu dārzu iekārtošanā,
kvalitatīva stādāmā materiāla iegādi,
speciālistu stādaudzētāju individuālajām
konsultācijām.»
Pasākuma organizatori Stādu dienās
ir gatavi Jelgavā uzņemt līdz simts
tirgotāju. «Tas ir optimālais skaits, lai
pils parkā ērti justos kā apmeklētāji, tā

tirgotāji,» spriež I.Pirvics.
Līdz 17. aprīlim Stādu dienām Jelgavā aicināti pieteikties:
– stādaudzētavas, zemnieku saimniecības – stādu audzētājas, individuālie
stādaudzētāji, selekcionāri;
– dārzu aprīkojuma un dārza inventāra ražotāji – tirgotāji;
– amatnieki – dārzu labiekārtošanas
produktu izgatavotāji.
Plašāka informācija par pasākumu,
nolikums un dalībnieka anketa pieejama
mājas lapā www.kultura.jelgava.lv vai
zvanot pa tālruni 63084675 (Santa Sīle),
e-pasts: santa.sile@kultura.jelgava.lv.
Pasākumu organizē Jelgavas dome,
Jelgavas pašvaldības aģentūra «Kultūra» sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

