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Aicina pieteikt kandidātus pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem
 Kristīne Langenfelde

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

pilsonisko aktivitāti, augstu profesionālo meistarību, mūža ieguldījumu, īpašiem nopelniem un
varonību ekstremālās situācijās.
Apbalvojumus pasniegs Jelgavas
Pilsētas svētku laikā – Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja
pieņemšanā par godu svētkiem šā
gada 28. maijā.
Pieteikumi apbalvošanai jāiesniedz ar pamatojuma vēstuli, par
kādiem nopelniem persona vai
kolektīvs tiek rekomendēts apbalvojumam, kā arī ar kandidāta īsu
dzīves aprakstu – CV, kurā norādīti
gan personas dzimšanas dati, gan
deklarētā dzīves vietas adrese.
Iesniegumus pieņem Jelgavas
pilsētas pašvaldības Informācijas
aģentūrā. Papildu informāciju var
saņemt Sabiedrisko attiecību sektorā pa tālruni 63005567.

Sācies balsojums par
marta populārāko sportistu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau nākamnedēļ būtu jāsākas Dobeles šosejas posma no Pūra ceļa līdz Svētes tiltam rekonstrukcijas darbiem, bet pārsūdzētais iepirkuma
rezultāts tos aizkavēs vismaz par pāris mēnešiem. Tomēr, lai kaut cik uzlabotu pārvietošanās kvalitāti, vēl pirms rekonstrukcijas šajā posmā tiks lāpītas bedres. Lai gan tas nav racionāli, jo pēc pāris mēnešiem ceļa segumu ņems nost, «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns atzīst, ka iela ir tik sliktā stāvoklī, ka bedres nelāpīt nevar. Arī tad, ja tas nozīmē neplānotus izdevumus.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Matthai» piedāvājumu atzina par
konkursa nolikumam neatbilstoKonkurss par Dobešu, uzņēmums vēl pirms svētkiem
les šosejas posma no
Iepirkumu uzraudzības birojā
Pūra ceļa līdz Svētes
iesniedza sūdzību, kurā apstrīd
tiltam rekonstrukciju
konkursa rezultātu. «Sūdzības iznoslēdzies, un noskaidskatīšana varētu ilgt kādus divus
rots uzvarētājs – darbus
mēnešus, kas automātiski nozīmē
veiks uzņēmums «CBS
arī plānoto darbu aizkavēšanos.
«Igate»». Tomēr otrs
Ja nebūs vēl citu sūdzību, tad
pretendents iesniedzis
Dobeles šosejas rekonstrukciju
sūdzību, un tas būtiski
varētu uzsākt tikai jūnija vidū,»
varētu aizkavēt gan
lēš A.Baļčūns.
darbu sākšanu, kas
Saskaņā ar konkursa nolikumu
saskaņā ar konkursa
darbi šajā posmā bija jāsāk ne
nolikumu bija plānota
vēlāk kā 15. aprīlī, bet jau tagad
jau nākamnedēļ, gan
ir skaidrs, ka tas nebūs iespējams.
arī visu rekonstrukcijas
Tomēr tas neatrisina galveno
gaitu, atzīst pašvaldīproblēmu – šī ceļa posma kvalibas aģentūras «Pilsēttāti un pārvietošanās apstākļus
saimniecība» direktors
pa to. Nav noslēpums, ka šis ceļa
Andrejs Baļčūns. Iedzīposms tiešām ir sliktā stāvoklī
votājiem tas radīs neun braukšana pa to apgrūtināta,
ērtības, bet pašvaldībai
tāpēc pašvaldībai nāksies tērēt
– liekus izdevumus.
līdzekļus, lai to vismaz uz laiku savestu kārtībā. «Tā kā rekonstrukLai gan iepirkumu komisija SIA cija nesāksies kā plānots, nāksies

labot bedres arī šajā ceļa posmā.
Protams, bedres nelabosim tādā
kvalitātē kā citās ielās, jo pēc pāris mēnešiem ceļa segumu tāpat
ņems nost, bet vispār tās neaiztaisīt arī nevaram,» tā «Pilsētsaimniecības» direktors. Pagaidām gan
vēl nav veikti aprēķini, cik bedrīšu
labošana varētu izmaksāt Dobeles
šosejā no Pūra ceļa līdz Svētes
tiltam, bet tie pašvaldībai tomēr
ir neplānoti izdevumi, kurus, ja
situācija nebūtu tā izvērtusies,
varētu ieguldīt citur.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta «Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā» gaitā
līdz nākamā gada beigām plānots
sakārtot Dobeles šoseju posmā
no Pūra ceļa līdz Svētes tiltam.
Pieteikumus bija iesnieguši divi
pretendenti, bet par uzvarētāju tika izraudzīta «Igate», kas
plānoto apņēmusies izdarīt par
4 108 141,57 latiem.

Jāpiebilst, ka «Igate» veica
rekonstrukcijas darbus arī Lielās
ielas posmā no Dambja ielas līdz
Māras ielai un Dobeles šosejas
posmā no Māras ielas līdz Atmodas ielai. Tur vairums darbu pabeigti jau pērn – izbūvētas četras
braukšanas joslas, sakārtoti gājēju
celiņi. Palikusi vairs tikai «astīte»
– visa posma garumā jāuzklāj
asfalta virskārta, kā arī jānovērš
defekti, ja tādi būs radušies. «To
varētu salīdzināt ar zobārsta darbu. Viss lielums jau izdarīts – zobs
izurbts, zāles ieliktas un kanāli
iztīrīti, atlicis vien ielikt plombi,»
tā «Igates» valdes priekšsēdētājs
Māris Peilāns. Viņš norāda, ka
tuvākās vienas divu nedēļu laikā
virskārtas uzklāšana vēl netiks
uzsākta, jo pagaidām nav piemērotu laika apstākļu. Uzņēmuma
pārstāvis piebilst, ka šie darbi
iedzīvotājiem nesagādās tādas
neērtības, kādas bija pirms tam,
un varēs piekļūt gan iestādēm,
gan dzīvojamām mājām.

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies
balsojums par populārāko Jelgavas sportistu
martā. Savu izvēli ikviens
portāla apmeklētājs var
izdarīt līdz 19. aprīlim.
Sporta servisa centra
vadītājs Juris Kaminskis
norāda, ka jau tagad var
teikt, ka ideja par šādu
balsojumu ir attaisnojusies – sporta klubu
pārstāvji ir atsaucīgi un
priecīgi par publicitāti,
balsotāju skaits ik mēnesi aug.
Sporta servisa centrs marta
populārākā sportista titulam nominējis piecus sportistus. Kērlingisti Ivetu Stašu-Šaršūni – viņa
valstsvienības sastāvā pirmo reizi
Latvijas sporta vēsturē piedalījās
pasaules čempionātā, turklāt mūsu
meitenes guva vēsturisku uzvaru
pār ASV komandu. Volejbolisti
Anci Auziņu – viņas pārstāvētā komanda «Jelgava/LU» kļuva par šā
gada Latvijas čempioni, atkārtojot
šo panākumu jau otro reizi pēc kārtas. Jāatgādina, ka A.Auziņa tika
nominēta arī janvāra populārākā
sportista titulam, kad «Jelgava/LU»
Baltijas kausā izcīnīja 3. vietu, bet
pati Ance tika atzīta par komandas

vērtīgāko spēlētāju. Marta populārākā sportista titulam nominēts
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēknis Vladimirs
Abramovs – viņš uzvarēja Latvijas
atklātajā čempionātā džudo junioriem U-20 un ieguva ceļazīmi
uz Eiropas junioru čempionātu,
kas notiks septembrī Bulgārijas
galvaspilsētā Sofijā, un boksa kluba «Madara» pārstāvis Deniss
Samiļins – pirms nepilnām divām
nedēļām viņš kļuva par Latvijas
čempionu boksā svara kategorijā
līdz 75 kilogramiem. Balsot var arī
par pauerliftinga kluba «Apolons»
pārstāvi Janu Jansoni – sportiste
2010. gada atklātajā Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus
izcīnīja čempiones titulu.
Balsojums noslēgsies 19. aprīlī.
Aptaujas uzvarētājs tiks sveikts
Jelgavas domē kopā ar ikmēneša
labākajiem sportistiem.
Jāatgādina, ka interneta balsojums portālā www.jelgavasvestnesis.lv tika aizsākts šā gada sākumā
un pirmie divi populārākie sportisti
jau ir noteikti. Janvārī aptaujā
uzvarēja «Jelgavas roņu» ziemas
peldētājs Ņikita Gorbatko (pasaules čempionātā izcīnīja divas zelta,
vienu sudraba un divas bronzas
medaļas), bet februārī – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēknis Viktors Vovruško (Latvijas
Ziemas čempionātā izcīnīja divas
zelta un vienu bronzas medaļu).

Slimnīca saņem līdzekļus nepabeigtās ēkas sakārtošanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas slimnīca saņēmusi apstiprinošu
atbildi un varēs īstenot
savu ieceri – sakārtot
nepabeigto būvi pie
slimnīcas, kurā kādreiz
bija iecerēts izvietot
dzemdību nodaļu. Iepirkums jau izsludināts, un maija sākumā
varētu būt zināms tā
uzvarētājs.

Jelgavas slimnīcas galvenais ārsts Andris Ķipurs
stāsta, ka ERAF atbalstījis
projektu «Infrastruktūras
uzlabošana un stacionārās
veselības aprūpes attīstība
Jelgavas pilsētas slimnīcā».
Tā kā tehniskais projekts
izstrādāts jau iepriekš, tagad,
kad Veselības ministrija Eiropas Savienības fondu līdzekļus slimnīcām sadalījusi un
atbalsts saņemts, uzreiz var
izsludināt iepirkumu.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka slimnīcā paredzēts rekonstruēt
Patoloģijas nodaļu un izveidot
Ambulatorās aprūpes nodaļas
Dienas stacionāru. Saskaņā
ar tehnisko projektu Patoloģijas nodaļa, Histoloģijas
laboratorija un morgs, kas
pašlaik atrodas Sakņudārza
ielā, tiks pārcelts uz pašlaik
nepabeigto ēku līdzās slimnīcai, kas sākotnēji bija iecerēta
kā dzemdību nodaļa. Šāds

lēmums pieņemts, izvērtējot
gan apstākli, ka slimnīcai
nozīmīga nodaļa pašlaik atrodas teju pilsētas otrā malā,
gan arī faktu, ka pašlaik tās
telpas ir morāli novecojušas.
Slimnīcas galvenais ārsts norāda, ka projekta gaitā paredzēts renovēt arī Neiroloģijas
nodaļu, kas atrodas slimnīcas
2. stāvā.
Jāpiebilst, ka kopējās projekta izmaksas tiek plānotas
trīs miljonu latu apmērā.

27. maijā, Pilsētas svētku laikā, Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicina uz
pieņemšanu visus tos pārus, kas 2010. gadā atzīmē
Zelta kāzas jeb 50 gadu kopdzīves jubileju. Svinīgos
apstākļos godināsim mūsu pilsētas stiprās ģimenes.
Visus jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā vai pa
tālruņiem 63080522 vai 63023733.
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viedokļi

Pasaules Banka (PB) nākusi klajā ar kārtējiem ierosinājumiem,
kas valstī būtu jādara, lai nākamgad varētu ietaupīt vēl vērienīgākus līdzekļus. Arī šoreiz nekādu lielu pārsteigumu nav
– līdzekļus «nogriezt» piedāvā tām jomām, kurās jau līdz šim
piedzīvots pamatīgs budžeta samazinājums: 2011. gadā vēl
mazāk naudas izglītībai, medicīnai, pensionāriem, ģimenēm
ar bērniem. Kā uz to reaģē šo jomu pārstāvji Jelgavā?

Atkal kāpsim
uz tā paša grābekļa

Ceturtdiena, 2010. gada 8. aprīlis

Latvija – mežonīga daba,
pļavās izlaisti zirgi un plūdi
PB ierosinājums: 27,4 miljonus latu varētu ietaupīt, par 50 procentiem samazinot valsts
budžeta finansētās vietas visās augstākās izglītības iestādēs vai arī par 50 procentiem samazinot budžeta finansējumu katrai studiju vietai, starpību sedzot studentiem. Pārtraukt
subsīdijas studiju kredītiem, tādējādi ietaupot 6 – 20 miljonus latu.

Arnis Mugurēvičs, LLU māmācītos citur. Vai tiešām kāds domā,
cību prorektors:
ka pēc tam viņi atgriezīsies Latvijā?
PB ierosinājums: pensiju neapliekamo minimumu sa«Šī situācija man atgādina kādu
Nav brīnums, ka Londonas mērs
mazināt no 165 līdz 80 latiem mēnesī, kas ļautu ietaupīt vēsturisku stāstu, kad imperators
jau sācis uztraukties par latviešiem,
85 miljonus latu. Tāpat atcelt piemaksas pensijām, kas sūtīja visus savus nodokļu iekakas tērē Lielbritānijas nodokļu
pārsniedz 140 latus mēnesī, par līdz 1996. gadam veiktajām sētājus ievākt nodevas no tautas.
maksātāju naudu, studējot viņu
sociālajām iemaksām, un tas ļautu ietaupīt 120 miljonus Kad viņi pirmo reizi devās no ieaugstskolās. Ar šo absurdo situāciju
latu. Ieviest vispārēju pensiju indeksāciju, balstoties uz dzīvotājiem iekasēt lielos nodokļus,
mēs radām ne tikai katastrofālu
patēriņa cenu indeksa izmaiņām. Ietaupījums 2011. gadā tauta raudāja, bet, kad pēc īsa brīža
situāciju savā valstī, bet sagādājam
– 31 miljons latu.
tā bija jau otrā, trešā, ceturtā un
neērtības arī citiem.
piektā
reize,
cilvēki
sāka
smieties.
Tā jau izskan, ka Eiropā ir vienoMarija Kolneja, JelgaTad
arī
imperators
saprata,
ka
no
ta
izglītības un zinātnes telpa, bet,
vas Pensionāru biedrības
viņiem vairs nav ko paņemt. Mēs
nesen esot Eiropas Universitāšu
priekšsēdētāja:
šobrīd esam nonākuši tikpat tālu.
asociācijas pasākumā, vienīgais,
«Ja tiešām šobrīd situācija
Šie Pasaules Bankas ierosinājumi ir
kāpēc tur tika pieminēta Latvija,
ir tik katastrofāla un ir jāglābj
veids,
kā
likvidēt
augstāko
izglītību
– tumšākais šīs kopējās telpas stūvalsts, tad šim modelim jābūt
Latvijā.
Kamēr
citās
valstīs
izprot,
ris, kas izceļas tikai ar to, ka tiek
te
vēlas
redzēt
vien
mežonīgu
dabu
ar diferencētu pieeju – nedrīkst
ka krīzes laikā tieši izglītība ir tā un plūdus, pļavās izlaistus zirgus samazināts finansējums.
vienkārši iet vieglāko ceļu un
joma, kurā jāiegulda, pie mums iz- un atstātus ūdenī, teritoriju, kurā
Latvijā iegūt augstāko izglītību
kārtējo reizi ķerties klāt penglītībai
ir
atņemts
visvairāk.
Un
tas
par
valsts līdzekļiem šobrīd iespēneko
neražo.
sionāriem. Mēs jau savu vieturpinās – 2009. gadā augstākās izJau pagājušajā gadā samazinā- jams labi ja ceturtajai daļai no studokli esam pauduši – pensijas
glītības budžets tika samazināts par tais budžeta vietu skaits mums dējošo skaita – nekur citur Eiropā
vairs nav iespējams samazināt!
48 procentiem, šogad – vēl par 11 ļāva izdarīt secinājumus – tajās tik zemu rādītāju nav. Un arī otrs
Rodas tāda sajūta, ka šie Paprocentiem, un tagad draud jauni programmās, kur budžeta vietas absurdais modelis, ko piedāvā Pasaules Bankas ierosinājumi ir
samazinājumi. Es nezinu nevienu samazināja vairāk, izteikti bija jū- saules Banka, – par 50 procentiem
tāds kā mudinājums otrreiz
citu sektoru valstī, kur būtu veikti tams, ka studenti, nonākuši maksas samazināt budžeta finansējumu
uzkāpt uz tā paša grābekļa
tikpat vērienīgi samazinājumi, par grupā, nav spējīgi segt izdevumus katrai studiju vietai, starpību se– pagājušajā gadā valsts jau savalsts pārvaldi nemaz nerunājot. un studijas pamet. Un tas ir loģiski dzot studentiem, nepastāv nevienā
mazināja pensijas, un ar ko tas
Protams, jautājums ir, kāpēc Pa- – vecāki paliek bez darba, studen- Eiropas valstī.
beidzās? Ar Satversmes tiesas
saules Bankas eksperti, kuri paši tam arī nav iespēju strādāt, ja vēl
Es paredzu – ja šie piedāvājumi
atzinumu. Tagad, saprotot, ka
nāk no valstīm, kurās lieliski izprot valsts negalvos kredītus, tad nav tiks realizēti, augstskolas būs gatā tas cauri neiet, izdomājuši
izglītības nozīmi, Latvijai piedāvā cita ceļa kā augstskolu pamest.
tavas ļoti nopietniem protestiem.
jaunu modeli. Es gan neesmu
šādus
risinājumus.
Es
saskatu
Mēs ļoti labi saprotam – ja cilvēkam
Mēs
jau
esam
nonākuši
līdz
tam,
precīzi parēķinājusi, bet pie- ju, ka šī situācija atkal draud
tikai vienu atbildi: varbūt mērķis ka studijas ārpus Latvijas kļūst atņem iespēju mācīties un pēc tam
ļauju, ka, samazinot neaplieka- ar mūsu vēršanos tiesā.
mo minimumu pensijām, reāli
Tas, pie kā patiesi vajadzētu ir pavisam vienkāršs – Latvija lētākas nekā mūsu valstī. Tas ir arī strādāt, tad viņa vienīgā alterpensiju apmērs saruktu vairāk ķerties, ja reiz valstij tik grūti Eiropai nav vajadzīga. Izskatās, ka absurds! Studenti pamet valsti, lai natīva ir emigrācija.»
nekā par desmit procentiem laiki, ir progresīvais nodoklis.
– tas ir cipars, ko mums gribēja Protams, atkal ir atrunas, ka
atņemt pagājušajā gadā. Ne- tas nedos vajadzīgo ietaupījuapliekamo minimumu grib sa- mu, jo, redz, neesot nemaz tik
mazināt no 165 līdz 80 latiem daudz to lielo algu saņēmēju,
mēnesī, bet tie pašreizējie 165 bet tā ir tikai atruna. Pirms vēl
lati jau tā ir zem izdzīvošanas tikai vēlējās samazināt pensijas PB ierosinājums: veselības aprūpes nozarē samazināt gultas vietu skaitu valsts slimnīcās
minimuma. Jā, protams, mēs par 10 procentiem, parēķināju: līdz 450 uz 100 000 iedzīvotāju, tādējādi 2011. gadā ietaupot desmit miljonus latu.
jau dzirdam spekulācijas ar ieturot desmit procentus no
Andris Ķipurs, Jelgavas nājuši piedāvāt
sēs. Katrā ziņā
cenu krišanos, bet realitātē 1024 Jelgavas pensionāriem,
neesam gatavi
– elektrības un gāzes cena tūlīt kuri saņem mazās pensijas pilsētas slimnīcas valdes lo- finansējuma
samazinājumu
tagad atteikties
atkal būs augšā, arī pārtikai. (no 50 līdz 110 latiem), valsts ceklis:
«Domāju, ka gultas vietu sa- Latvijas slimnīno kādu pakalVai tad mēs jūtam kādus īpašus kasē nonāktu 9000 latu, bet,
pojumu sniegcenu samazinājumus? Varbūt lai šo pašu summu ieturētu no mazinājums slimnīcās nebūtu tas cām.
Jau šobrīd
šanas iedzīvopiens un maize par dažiem tiem, kas tolaik saņēma pat labākais risinājums, kā ietaupīt.
tājiem. Mums ir
santīmiem kļuvusi lētāka, un 5000 latu mēnesī, vajadzētu Sociālā vide, kādā šobrīd dzīvo valsts slimnīlīgums par 5470
tas arī viss.
tikai četriem šādiem lielo algu mūsu cilvēki, labklājības līmenis cām ir parādā
slimniekiem
Vai tiešām valsts nesaprot, ka saņēmējiem ienākumus «no- nav tāds, ka reģionu iedzīvotāji va- i e v ē r o j a m u s
gadā, taču reāli
šāds solis ir ļoti tuvredzīgs? Vai griezt» par 50 procentiem, lai rētu doties 70 un pat 90 kilometrus līdzekļus par
mūsu slimnīcā
vienkārši atbildību no saviem iznākums būtu tāds pats. Bet, līdz tuvākajai ārstniecības iestādei. p a c i e n t i e m
gadā ārstējas
pleciem tā atkal grib novelt protams, vieglāk jau ir atņemt Tie, kuriem šis pakalpojums ir sniegtajiem papašvaldībām? Ir taču pilnīgi to mazumiņu 1000 pensionā- visvairāk vajadzīgs, nespēj iztikt kalpojumiem. Piemēram, mūsu 12 – 13 tūkstoši pacientu. Gultas
skaidrs, ka, tiklīdz tiks samazi- riem nekā aiztikt četrus lielo bez aprūpes slimnīcā. Diemžēl slimnīca reāli ir sniegusi pakalpo- vietu skaita samazinājums jau
mūsu valsts šā brīža sociālo līmeni jumus cilvēkiem par divreiz lielāku neko nemainīs – ja cilvēks ir slims,
nātas pensijas, par procentiem algu saņēmējus.
50 augs trūcīgo skaits, kas lūgs
Manuprāt, progresīvais no- nu nekādi nevar viens pret viens summu nekā šobrīd katru mēnesi viņu vienkārši nogādā slimnīcā,
sociālo palīdzību pašvaldībai. doklis būtu jāievieš, sākot no pārnest un pielīdzināt kādai citai mums valsts apmaksā, un droši un mūsu uzdevums ir viņu ārstēt.
Un kāda tad šādā gadījumā ir algas 1000 latu apmērā. Tad Eiropas valstij, taču domāju, ka tie- vien līdzīga situācija saglabāsies Mēs taču nevaram pateikt – ziniet,
jēga – pārlikt izdevumus no mēs arī varētu runāt par go- ši šādi nepārdomāti salīdzinājumi visu šo gadu. Mēs varam tikai mums gultas vietu skaits samaziPasaules Bankas ekspertus mudi- cerēt, ka valsts to mums kompen- nāts...»
valsts uz pašvaldību? Es domā- dīgumu.»

Gultas vietu samazinājums
nesamazina slimnieku skaitu

«Mēs esam strādājuši, maksājuši nodokļus, un arī
mums būtu kaut kas jāsaņem, ne tikai jādod»

PB ierosinājums: atcelt vecāku pabalstu strādājošajiem vecākiem un aizstāt to ar ģimenes valsts pabalstu 100 latu apmērā. Šī reforma budžeta izdevumus
samazinātu par 65 miljoniem latu.
Ieva un Visvaldis Šmidres,
mazās Rasas vecāki:
«Nu, protams, ka šādas izmaiņas
būtu pilnīgs absurds. Mūsuprāt,
ar to valsts tikai parādīs, ka bērni
Latvijai nav svarīgi, pat neskatoties
uz to, ka ģimenes ar bērniem un
jaunieši mūsu valsti turpina pamest. Jā, ģimenes ir devušās prom
un priecājas par bērnu pabalstiem,
ko saņem svešās valstīs. Jāatzīst,
ka šie pabalsti jau tagad ir krietni
lielāki par mūsējiem, kur nu vēl
tad, ja Pasaules Bankas ieteikumus
ņems vērā. Tas taču vēl vairāk
veicinās cilvēku aizplūšanu! Arī

mums ir draugi,
kuri šobrīd dzīvo Anglijā, Norvēģijā, un viņi
nevar sūdzēties,
ka tur valstsvīri
viņus apdalītu.
Kamēr mēs šeit
esam strādājuši
un nopelnījuši
bērnu pabalstu,
bet saņemam
nedaudz, tikmēr Anglijā mūsu draudzene, stu tikai par to, ka viņas bērniņš
kura pat iepriekš nav strādājusi, šajā valstī ir piedzimis. Latvijā, kā
vienkārši saņem 500 latu pabal- vienmēr, viss ir daudzreiz mazāk.

Protams, mēs gribētu, lai draugi
dzīvo šeit, taču, ja situācija ir tāda,
izmaiņu nebūs. Patiesībā plānotais
simts latu pabalsts ir vēl mazāks
par iztikas minimumu. Ja ņem
kredītu, tad gan zina, ka bērns
jārēķina kā pieaugušais, taču,
kad jāizmaksā nauda, tad rīcība
pavisam cita – ka tik «nogriezt».
Loģiski domājot, šīs izmaiņas,
mūsuprāt, nestimulēs ekonomiku.
Nauda ne no kā nevar rasties, ja
cilvēki būs devušies prom. Bet, ja
tu paliec un tev pienācīgi samaksā,
no tevis vismaz būs kāds ieguvums,
jo tu maksā nodokļus, ej uz veikalu

iepirkties. Ja būs lieka naudiņa,
nopirksi arī lielākas mantas. Arī no
tā taču kaut kas valstij tiks.
Kā var bērnu uzturēt par 100
latiem?! Tās ir šausmas! Lai viņi
paši pamēģina padzīvot par tādu
naudu. Bet nē – viņi tikai domā, kā
par īpašiem nopelniem vēl piemaksāt. Galu galā mēs esam ilgi strādājuši, pelnījuši, maksājuši nodokļus,
tāpēc beidzot arī mums būtu kaut
kas jāsaņem, ne tikai jādod.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai šogad plānojat
paši audzēt sev
nepieciešamo
mazdārziņā?
Anita, farmaceite:
– Protams, tāpat kā iepriekšējos gados,
mazdārziņš
man būs. Darīšu, cik spēšu
un veselība
atļaus. Audzēšu burkānus, bietes
un citus dārzeņus, noteikti arī zemenes. Patiesībā dārzs un visi darbi,
kas ar to saistīti, piemēram, sēšana,
stādīšana, man ir kā hobijs. Svarīga
ir arī apziņa, ka paša audzēts ir
tīrāks produkts.
Signe, māmiņa:
– Dzīvoju Jelgavā, taču mums
pie mammas
ir liels dārzs
Tukuma pusē.
Katru vasaru
braucam viņai
palīgā izravēt dārzu, novākt ražu.
Tur aug viss nepieciešamais – dārzeņi, ogas ievārījumiem, kompotiem.
Domāju, ja dārzs mums nebūtu,
ietu grūti. Tas ļauj ietaupīt un, galvenais, viss ir pašu audzēts.
Elma, pensionāre:
– Man vairs
nav dārziņa, jo
pārcēlos dzīvot citur, taču
manam dēlam
ir māja un zemesgabals pie
tās. Tāpēc es ceru, ka šovasar dārzu
izdosies izveidot pie viņa mājas.
Tad arī es ietu un sastādītu tur visu,
rušinātos. Varbūt siltumnīcu arī
varēs uzcelt, lai tomātus, zemenes
iestādītu.
Vitārs Stūrmanis, jelgavnieks:
– Man jau ir
dārziņš, kurā
arī šogad esmu
iecerējis stādīt
ķiplokus, sīpolus un vēl dažas lietas. Neko daudz, jo mums tur
zagļi staigā. Ko gan pensionāram
vajag? Vismaz zinu, ko ēdu. Tiesa
gan, visai ziemai man nepietiek
– kaut kas ir jāpiepērk klāt.
Ivars, pensionārs:
– Es pat teiktu, ka man būs
riktīgs dārzs ar
visu ābeļdārzu
– 600 kvadrātmetri. Būs zemenes, gurķi,
tomāti, pupiņas, zirņi. Vasarai
pietiks, taču ziemā gan būs jādomā
par pirkšanu. Vai dārzs rada ietaupījumu? Relatīvi, ja uz to jābraukā,
taču tas ir hobijs, to daru prieka
pēc. Protams, saviem dārzeņiem ir
arī cita garša.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Lūdz rūpīgāk
pieskatīt mājdzīvniekus
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā aizvien aktuālāka kļūst klaiņojošo un pamesto
dzīvnieku problēma.
To pierāda arī tas, ka
gada pirmajos mēnešos Mazo dzīvnieku
izolatorā ievietoti
aptuveni 100 klaiņojoši mājdzīvnieki,
lielākoties suņi. Arī
cilvēki rīkojas bezatbildīgi, jaundzimušos
kaķēnus un kucēnus
ievietojot kastēs un
noliekot pie citu iedzīvotāju namdurvīm. Aģentūra «Pilsētsaimniecība» aicina jelgavniekus būt
atbildīgākiem un, ja
ir uzņēmušies rūpes
par kādu mīļdzīvnieku, par viņiem gādāt.
«Pilsētsaimniecības» dzīvnieku uzturēšanas uzraudzības speciāliste Rita Voicehoviča stāsta, ka janvārī un februārī pilsētā notverti un Mazo
dzīvnieku izolatorā ievietoti
aptuveni 100 klaiņojošie dzīvnieki, pārsvarā suņi. «Lielākoties suņi notverti klaiņojam
baros, nereti tie ir agresīvi un
apdraud cilvēkus. Klaiņojošie
dzīvnieki parasti ir bez čipiem, identifikācijas numura
uz kakla siksnas, tetovējuma,
taču mēs apzināmies, ka ne
visi notvertie dzīvnieki tiešām
ir bez saimnieka – gadās, ka
īpašnieks suni nepieskata vai
dzīvnieks ir izbēdzis,» stāsta
R.Voicehoviča.
Tāpat problēmas sagādā
pamestie dzīvnieki. «Aizvien
vairāk iedzīvotāju rīkojas
nepieņemami un vienkārši
pamet dzīvniekus, jo īpaši
mazuļus – kaķēnus, kucēnus.
Turklāt nereti viņi tos atstāj
kastēs daudzdzīvokļu māju
kāpņutelpās, pie privātmāju

sētām, cilvēku neapdzīvotajās
teritorijās vai arī kaut kur
piesien, cerot, ka gan jau kāds
viņu atradīs un apžēlosies.
Taču ne vienmēr atradīsies
kāds atsaucīgs cilvēks, kurš
izglābs šos bezpalīdzīgā stāvoklī atstātos dzīvniekus no
mokpilnas nāves,» stāsta
speciāliste, piebilstot, ka tieši
tālab vēršas pie iedzīvotājiem
un aicina suņu un kaķu saimniekus būt godprātīgiem – ja
reiz viņi ir uzņēmušies rūpes
par kādu četrkājaino draugu,
tad arī par viņu rūpēties.
Vienlaikus aģentūra «Pilsētsaimniecība» iedzīvotājiem
piedāvā izmantot vairākas
iespējas, lai atrastu savu noklīdušo dzīvnieku. «Pirmkārt,
ja ir pazudis dzīvnieks, var
interesēties Mazo dzīvnieku
izolatorā Helmaņa ielā 8,
kur tiek nogādāti tā sauktie bezsaimnieka dzīvnieki,
kas notverti pilsētā, zvanot
pa tālruni 63021924, bet
par mirušajiem dzīvniekiem
var interesēties pa tālruni
63026513,» skaidro speciāliste. Atgādinām, ka informācija par suņiem un kaķiem,
kuri meklē mājas, atrodama
arī pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» mājas
lapā: www.pilsetsaimnieciba.
lv, sadaļā «Meklējam mājas».
«Te aicināti ielūkoties gan
saimnieki, kuru suns vai kaķis pazudis, gan arī jebkurš
cits iedzīvotājs, kurš labprāt
vēlas kļūt par saimnieku kādam mājdzīvniekam,» piebilst
R.Voicehoviča. Jāpiebilst, ka
par klaiņojošiem dzīvniekiem
jāziņo «Pilsētsaimniecībai»
pa tālruni 63026513; par
atrastajiem ievainotiem un
mirušiem dzīvniekiem jāinformē pa tālruni 63026513
vai 29752829 (diennakts tālrunis). Bet par klaiņojošiem
dzīvniekiem, kas apdraud
cilvēkus un dzīvniekus, jāziņo
Jelgavas Pašvaldības policijai
pa tālruni 63028550.
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Audzinātājas pašas
veido darba materiālus
Šīs lelles
veidojuši
pirmsskolas
izglītības
iestādes
«Sprīdītis»
pedagogi,
kuri jau pēc
jaunā gada
iestudēja
arī leļļu
izrādi «Balle
pilī». Tagad
izstādē lelles
var novērtēt
ikviens.
Foto:
Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 15. aprīlim Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā (JRPIC)
skatāma pirmsskolas
izglītības iestāžu (PII)
pedagogu metodisko
darbu izstāde par tēmu
«Bērnu runas un valodas
attīstības veicināšana».
Te atrodamas šūtas grāmatas, pašu veidotas
lelles, spēles. Skatītājiem
ir iespēja noteikt savu
simpātiju.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma informē, ka ar šo izstādi tiek turpināta
pirms vairākiem gadiem iedibinātā
tradīcija. «Agrāk pedagogu darbus
varēja novērtēt valsts konkursā,
taču šobrīd šāda mēroga pasākumi
vairs netiek organizēti, tāpēc nolēmām, ka pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu darbus vērtēsim
pilsētas līmenī. Pirmo reizi šogad

pilsētas pedagogu darbu konkurss
notika kopā ar Jelgavas un Ozolnieku novada pedagogiem,» stāsta
S.Joma. Tieši tāpēc arī izstādē eksponēti tik daudz – 40 – darbu. 16 no
tiem tapuši Jelgavas PII. «Tas, ka
pirmsskolas pedagogi katrā iestādē
strādā radoši, nav noslēpums. Taču
šeit eksponētie darbi ir kas īpašs,
jo tie ir vēl radošāki nekā citus
gadus. Šobrīd nevaram veikt lielus
inventāra iepirkumus, tāpēc ir
prieks, ka pedagogi situāciju risina
saviem spēkiem. Patiesi pārsteidz,
ko audzinātājas paveikušas no
mazumiņa. Piemēram, bērnudārza «Sprīdītis» kolektīvs izveidojis
lelles un iestudējis leļļu teātra
izrādi, bērnudārza «Taurenītis»
komanda uzšuvusi grāmatiņu ar
piepogājamiem varoņiem, izmantojot pasaku «Kukulītis», bērnudārzā
«Alfa» kopā ar bērniem sacerēti
skaitāmpantiņi, kurus skaita, mazgājot rokas, ejot gulēt vai dodoties
pastaigā, padarot interesantākas
un jautrākas ikdienas nodarbes
un vienlaicīgi attīstot bērna valodu.
Metodiskie materiāli ir daudzveidī-

gi, tiešām jēgpilni un interesanti,»
teic S.Joma, piebilstot, ka viena lieta
ir veikalā nopirkt krāsainas lellītes
un tās interesanti izmantot darbā,
taču pavisam kas cits – audzinātājas
tamborētas lelles, pīles, ūdensrozes.
Tām ir pavisam cita vērtība. «Šie
radošie darbi atklāj pedagogu dotības, mīlestību un aizrautību ar savu
darbu,» tā S.Joma. Tieši šodien, 8.
aprīlī, vērtēšanas komisija tiksies,
lai noteiktu uzvarētājus. Bet līdz
15. aprīlim ikvienam skatītājam
tiek dota iespēja balsot par savu
simpātiju, kuru paziņos izstādes
pēdējā dienā. Tāpat šobrīd prezentācijas tiek apkopotas CD formātā.
Tāpat kā iepriekšējos gados, tās
dāvinās visām PII, bet vēlāk prezentācijas būs pieejamas JRPIC
bibliotēkā, kur jau šobrīd pieejami
CD ar iepriekšējo gadu materiāliem. «Iekārtojot izstādi, atklājās,
ka praktiķiem ir savs skatījums un
idejas, kā apspēlēt jau izstrādāto
darbu, tāpēc esmu pārliecināta,
ka turpmāk bērnudārzos mācību
process būs vēl interesantāks,»
piebilst S.Joma.

5000 latu lielu finansējumu saņem 29 kultūras projekti
Projekta iesniedzējs
Noras Bumbieres fonds
Nodibinājums «Festivālu fonds»
Tautas deju ansamblis «Jaunība»
Biedrība «Do it creative»
LLU Studentu klubs
Ingus Leilands

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Jauno Latvijas vokālistu konkurss.
«Nāc Līdzās Zemgalē» .
«Jaunības» 65 gadu jubilejai veltītā koncertprogramma.
«Do it creative» pasākumiem.
LLU sieviešu kora «Liepa» 60 gadu jubilejas koncerts.
Ziemassvētku koncerts. F.Mendelsona-Bertoldi oratorijas «Kristus»
Latvijas pirmatskaņojums.
Aigars Meri	Koncerts «Jelgavas rudens».
LLU Studentu klubs
LLU vīru kora «Ozols» 70 gadu jubilejas koncerts.
«Diždancis»
Rudens danči.
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» dubultdiska ieraksta
pabeigšana un izdošana.
TDA «Lielupe» A grupas jaunieši	Koncertuzvedums Mātes dienā «Latviešu tautas deja Pasaulē».
Jelgavas Svētās Vienības evaņģēliski
«Mūzika caur gadsimtiem».
luteriskā draudze
Zemgales Tūrisma attīstības biedrība Fotoizstāde «Pa Hercoga Jēkaba pēdām Jelgavā».
LLU tautas deju ansamblis «Skalbe»
Tautas deju kolektīvu sadancis «Man liekas, ka lidot protu...».
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi
Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi aicina «Ienāc uz tēju!».
Folkloras kopa «Dimzēns»
CD «Zemgales kāzas».
Jelgavas Latviešu biedrība
«Jelgavas Latviešu biedrības 130 gadu jubilejas pasākumu gads».
Jelgavas Latviešu biedrība
Dzejas svētki Jelgavā.
Bērnu un jauniešu centrs «Junda»
«Junda» tautas deju kolektīva desmit gadu jubilejas koncerts, veltīts
Jelgavas pilsētai «Desmit vēstules Jelgavai».
Jelgavas Jaunais teātris
Jelgavas Jaunā teātra jauniestudējums pēc brāļu Grimmu pasakas
motīviem «Brēmenes muzikanti».
Jelgavas Mākslinieku biedība
Jelgavas mākslinieku organizācijas 40 gadu jubilejas plakāta izdošana.
Jelgavas Mākslinieku biedība
Jelgavas mākslinieku organizācijas 40 gadu jubilejas izdevums.
Kultūras un mākslas biedrība «Su.Ta» Galerijas pastaiga vecpilsētā.
Jelgavas krievu biedrība «Istok»	Krievu kultūras nedēļa Jelgavā
Atklātais sabiedrības fonds
Bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» Ziemassvētku
«Vēja zirdziņš»
uzvedums.
Andris Jansons
Paula Dambja kora mūzikas koncerts «Latvju korāļi»
Jelgavas Svētā Sīmaņa un Annas
17. – 20. gs. pareizticīgās kora mūzikas kompaktdiska ieraksts un
pareizticīgo draudze
tiražēšana.
Ilva Krauze
Jelgavas pilsētas svētkiem veltīts garīgās mūzikas koncerts «Lai tāpēc
šodien torņi skan!».
LLU Studentu klubs
Jelgavas Studentu teātra dzejas – kustību izrāde «Taureņkaraļvalsts»
Šauļu starptautiskajā studentu teātru festivālā «Balti zem saules».
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 Ritma Gaidamoviča

Kultūras padome šogad atbalstījusi 29
kultūras projektus.
Dejotāji, dziedātāji,
teātrinieki un koncertmeistari no pašvaldības kopā saņem 5000
latu lielu finansiālu
atbalstu. Dažiem projektiem, kuri naudu
nesaņēma, aģentūra
«Kultūra» sniegs atbalstu, atļaujot bez
maksas rīkot pasākumu kultūras namā,
un piešķirs skaņu un
gaismas aparatūru.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics informē, ka Kultūras padome šogad
saņēmusi vairāk pieteikumu
nekā pērn – pagājušajā gadā
36, bet šogad jau 45 projektus
par pasākumu, koncertu rīkošanu, bukletu izdošanu vai
CD ierakstīšanu. Jāatzīst, ka
arī atbalstīti vairāk projektu
nekā pērn. Šogad finansējumu
saņem par 15 projektiem vairāk
– kopā 29. «Neskatoties uz to,
ka finansējums ir tāds pats kā
pagājušā gadā – 5000 latu –,
atbalstījuši esam vairāk projektu, bet par mazākām summām.

Mēs ļoti ceram, ka projektu
autori piesaistīs citus finanšu
resursus un īstenos savas idejas.
Jāpiebilst, ka tāds arī bija viens
no nolikuma nosacījumiem
– jābūt pašu līdzfinansējumam
vai jāpiesaista nauda kā citādi,»
stāsta M.Buškevics.
Pieprasītā summa šajā gadā
bija 41 tūkstotis latu par 45
projektiem, taču neviens no 29
atbalstītajiem nesaņēma 100
procentus pieprasītā. «Jāatzīmē,
ka šogad starp projektu iesniedzējiem parādījušies arī vairāki
jauni, piemēram, galerija «Suņa
taka», biedrība «Do it creative».
Līdz šim Svētās Annas katedrāle bija vienīgā, kura startēja
ar savām idejām, taču šajā
gadā tai pievienojušās vēl citas
draudzes,» stāsta M.Buškevics.
Jāmin, ka daļai no finansiāli
neatbalstītajiem projektiem
aģentūra «Kultūra» nolēmusi
sniegt atbalstu citā veidā. Proti,
tā pasākumiem bez maksas ļaus
izmantot savas telpas, skaņu
aparatūru un gaismas. «Šādā
veidā jau esam palīdzējuši Noras
Bumbieres fondam, organizējot
dziedātājas dzimšanas dienas
koncertu «Atmiņu lietus», atbalstu sniegsim arī Latvijas Mūsdienu deju asociācijai, īstenojot
projektu «Stīga» Jelgavā, un vēl
dažiem,» piebilst M.Buškevics.

Īsi
 Nākamceturtdien, 15. aprīlī,
pulksten 10 Jelgavas Pensionāru
biedrība pilsētas pensionārus aicina uz ikmēneša tikšanos Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā. Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Kolneja informē, ka
šoreiz senioriem būs iespēja tikties
ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektori Valdu Kozuli. Viņa lasīs
lekciju «Par lētāku un veselīgāku
uzturu senioriem». Lekcija ir bez
maksas, uz to var nākt jebkurš pilsētas
pensionārs.
 Otrdien, 13. aprīlī, no pulksten
10 līdz 13 Jelgavas pils Sudraba zālē
LLU Sociālo zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde sadarbībā ar Valsts
asinsdonoru centru rīko tradicionālo
labdarības akciju jeb Asins donoru
dienu. Nodot asinis aicināti ne tikai
LLU studenti un mācībspēki, bet arī
pilsētnieki, kuri vēlas palīdzēt līdzcilvēkiem. Lai nodotu asinis, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments.
 Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības «Birzītes 97» valde informē, ka 23. aprīlī pulksten 18.30
LLU Lauku inženieru fakultātes 302.
auditorijā (Akadēmijas ielā 19) notiks
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Tajā valdes
locekļi sniegs savu atskaiti, kā arī tiks
pārvēlēta valde, ziņo valdes priekšsēdētājs Reinis Rukmanis.
 Lielākajām Latvijas skolēnu
sporta un prāta spēlēm – ZZ čempionātam – reģistrējušās 1829
Latvijas klases, kas ir lielākais skaits
čempionāta vēsturē. No Jelgavas
vien čempionātam pieteikusies 81
klase, visvairāk – 18 – no Jelgavas
Valsts ģimnāzijas. No Jelgavas
pieteikušās klases no Jelgavas 1.
ģimnāzijas, Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolas, 3. pamatskolas, 4. pamatskolas, 4. vidusskola, 5.
vidusskolas, 6. vidusskolas, Amatniecības vidusskolas, Amatu vidusskolas,
Mūzikas vidusskolas, Spīdolas ģimnāzijas un Valsts ģimnāzijas. Pirmās
pusfināla sacensības notiks jau 15.
aprīlī Dobelē, bet Jelgavā pusfināls
paredzēts 12. maijā.
 No 1. aprīļa vienotajā Valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības
(NMP) dienesta Zemgales reģionālajā centrā iekļautas arī ātrās
palīdzības brigādes no līdzšinējā
Jēkabpils rajona. Līdz šim NMP dienesta Zemgales reģiona centrs apkalpoja teritoriju, kas agrāk bija Jelgavas,
Bauskas un Aizkraukles rajons. Līdz ar
Jēkabpils un vēl sešu brigāžu pievienošanos NMP dienests nodrošinās jau
85 procentus no visiem izsaukumiem
valstī un pārraudzīs 83 procentus no
valstī esošo ātrās palīdzības brigāžu
skaita. Kopumā NMP dienests no
aprīļa nodrošinās un pārraudzīs 157
neatliekamās medicīniskās palīdzības
brigāžu darbu
 Jelgavas poliklīnikā veikta unikāla artroskopiska plecu locītavas nerva atbrīvošanas operācija. To veicis
traumatologs ortopēds Kaspars
Ūdris. «Latvijā ir daudz pacientu,
kuriem nepieciešama šāda operācija. Tā sauktā suproskopulārā nerva
saspiedums jeb iekaisums, kas atbild
par plecu locītavas rotatorā muskuļa
inervāciju, izraisa nepatīkamas sajūtas, un tikai ķirurģiska iejaukšanās
var tās atvieglot. Turklāt pēcoperāciju
medikamenti, kas baro šo nervu, spēj
paātrināt atveseļošanos,» skaidro
K.Ūdris, kurš licis pamatus sekmīgi
veiktām unikālām artroskopiskām
plecu locītavas nerva atbrīvošanas
operācijām mūsu valstī, un no šī
brīža līdzīgas operācijas ir pieejamas
visiem, kuriem nepieciešams atbrīvoties no dažādu traumu izraisītiem
nepatīkamiem slimību simptomiem,
pēctraumu sarežģījumiem vai ķirurģiskas iejaukšanās, kā arī gadījumos,
ja konservatīva ārstēšana nesniedz
rezultātus. Diennakts laikā pēc operācijas pacients var atgriezties mājās
tālākai atlabšanai. Latvijā šīs operācijas ir kļuvušas pieejamas, pateicoties
jaunākajai mūsdienu aparatūrai, kuru
ieguvis doktors K.Ūdris, viņš arī izgājis
apmācības kursu vadošajās Eiropas
klīnikās.

Ritma Gaidamoviča
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Jelgavā sākas Spodrības mēnesis. Piesakies talkot!
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas dome izsludinājusi un
jau nākampirmdien, 12. aprīlī, Jelgavā sāksies Spodrības
mēnesis un Meža dienas, kas
ilgs līdz 10. maijam. Šajā laikā
pilsētā tiek plānotas dažādas
aktivitātes, turklāt dažas no
tām turpināsies visu vasaru.
Spodrības mēneša epicentrs būs Lielā
talka, kas vienlaikus notiks visā Latvijā un
šogad plānota 24. aprīlī no pulksten 9 līdz
13. Šī gada talkas devīze ir savas tuvākās
apkārtnes sakopšana – skolas, dzīvojamās
mājas, darba vietas. Līdz 20. aprīlim ikviens var pieteikt savu objektu, ko vēlētos
sakopt, zvanot pa tālruni 63023514. Tas
tiks piereģistrēts, bet SIA «Zemgales
Eko» izvērtēs, kāda veida palīdzība būtu
nepieciešama – varbūt darba rīki, varbūt
tehnika, varbūt darba rokas.

Cīņa ar
nelegālajām izgāztuvēm

atkritumu konteineros, bet pirms tam tie
ir jāizskalo. Tāpat laukumos var nodot
elektrotehniku, piemēram, ledusskapjus,
datorus, dienasgaismas spuldzes, plēvi un
polipropilēna jeb «big bag» maisus.
Atkritumus laukumos varēs nodot bez
maksas. Bet, ņemot vērā dabas resursa
nodokļa sadārdzinājumu, poligonā «Brakšķi» atkritumi no fiziskām un juridiskām
personām bez maksas netiks pieņemti, kā
tas bija pagājušajā gadā.
Startu maratonam plānots dot pie
pulksteņa, kurš tiks uzstādīts pie «Zemgales Eko» mājvietas. Pulksteni izvietos
«Zaļais punkts», un uz tā būs informācija
par vietām, kur var nodot sašķirotos
atkritumus.
Šķirošanas maratona laikā notiks arī
pasākums «Zaļā punkta ekspedīcija», ko
organizē «Zaļais punkts» sadarbībā ar
pašvaldības aģentūru «Kultūra». Tajā būs
jāpierāda gan savas prasmes orientēties «Ik gadu situācija pilsētā uzlabojas
Jelgavā, gan zināšanas par atkritumu un nelegālo izgāztuvju kļūst mazāk,
tomēr joprojām ir tādas vietas, kur
šķirošanu.
iedzīvotāji turpina mest atkritumus.
Šīs vietas regulāri apsekojam un darīMeža dienās stādīs
sim to arī Spodrības mēneša laikā, lai
kokus un vāks atkritumus
12. aprīlī starts tiks dots ne tikai Spod- konstatētu atkritumu apjomu un sarības mēnesim, bet arī Meža dienām. prastu, vai būs nepieciešama tehnika,
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» lai tos izvāktu,» skaidro SIA «Zemgales
mežzinis Pēteris Vēveris informē, ka šogad Eko» direktore Zane Ķince.

Objektus Lielajai talkai pieteikusi arī
«Zemgales Eko» – vairāki no tiem ir pārvērsti par nelegālajām izgāztuvēm, kurās
jau gadiem tiek mesti atkritumi. «Ik gadu
situācija pilsētā uzlabojas un nelegālo
izgāztuvju kļūst mazāk, tomēr joprojām akcents tiks likts uz koku stādīšanu un Eko». Pirmkārt, ja nepieciešama kāda
ir tādas vietas, kur Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumi meža atjaunošanu. palīdzība vai tehnika, otrkārt, Vislatvijas
«Šogad plānojam talkas dalībnieku maisi būs marķēti un
iedzīvotāji turpina
mest atkritumus. Šīs Ganību ielā 84 – darba dienās no pulk- atjaunot mežus 4,8 atšķirsies no sadzīvē izmantotajiem, jo
sten 8 līdz 17, sestdienās no pulksten 9
hektāru platībā. Vār- neapzinīgu iedzīvotāju atstātie maisi netiks
vietas regulāri apselīdz 14
pā 2,9 hektāru pla- savākti.
kojam un darīsim to
arī Spodrības mēneša Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6 – no tībā stādīsim bērza
Talcinieki tiks nodrošināti ar atkritumu
laikā, lai konstatētu otrdienas līdz piektdienai no pulksten 12 konteinerstādus, bet maisiem un cimdiem, ko no 19. aprīļa varēs
atkritumu apjomu līdz 19, sestdienās un svētdienās – no Ruļļu un Platkāju saņemt «Zemgales Eko» birojā Uzvaras
apkaimē 1,9 hektāru ielā 8 (maisus iespējams saņemt arī veiun saprastu, vai būs pulksten 10 līdz 17
platībā – melnalkšņa kalos «Rimi» un «SuperNetto»). Z.Ķince
nepieciešama tehnika, lai tos izvāktu,» tā «Zemgales Eko» konteinerstādus,» tā mežzinis, piebilstot, piebilst, ka iespēju robežās «Zemgales Eko»
direktore Zane Ķince. Viņa piebilst, ka stādīšanas darbi sāksies Lielās talkas palīdzēs arī ar darba rīkiem, piemēram,
ka Spodrības mēneša laikā pilsētā tiks dienā, bet turpināsies nedēļu pēc tam. Vēl grābekļiem, lāpstām, slotām.
izvietoti lielie atkritumu konteineri, bet šajā dienā Jelgavā tiks iestādīti seši dižstādi
Pēc talkas pulksten 13 visi aicināti pulcēkonteineru vietas pagaidām vēl nevar – to vietā, kuri cietuši avārijās un vairs nav ties pie kultūras nama, kur pilsētas vadība
minēt, jo vairākas vietas, kur paredzēts tos augtspējīgi.
talciniekiem pateiksies par piedalīšanos.
P.Vēveris norāda, ka
izvietot, applūda, tāpēc vēl nav zināms, vai
«Zemgales EKO» Lielajā talkā aicina sakopt
tur varēs piekļūt smagā tehnika. Kad būs maija vidū, kad zeme būs
Objekts
Plānotie darbi
zināms konteineru vietu saraksts, tas tiks apžuvusi, plānots likviatkritumu savākšana
publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis». dēt astoņas izgāztuves, Vēja ceļš pie garāžām
atkritumu savākšana
kas konstatētas mežos, Sieramuižas iela
Bauskas iela, Dzirnavu ielas tiltiņš
atkritumu savākšana
meža ceļu malās.
Dos startu

šķirošanas maratonam

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad
Spodrības mēneša laikā kopā ar «Zaļo
punktu» tiks rīkota atkritumu šķirošanas
akcija «Zaļā punkta šķirošanas maratons».
Atšķirība ir tā, ka šogad šķirošanas akcija
ilgs visu vasaru, turklāt katru mēnesi tiks
izlozēts veiksminieks, kurš savā īpašumā
iegūs vērtīgas balvas. Gan akcijas laikā, gan
ikdienā iedzīvotāji aicināti nodot sašķirotus
atkritumus dalīto atkritumu pieņemšanas
laukumos. Z.Ķince informē, ka nu laukumos tiek pieņemta arī cietā plastmasa
– spaiņi, tosola kannas, šampūna, kečupa
pudeles, majonēzes trauciņi un citi. Šos
izstrādājumus var mest arī dzeltenajos

Jelgavas Amatu vidusskolā
13. un 14. aprīlī
pulksten 11

Atvērto durvju diena.

Iepazīstināsim ar skolā apgūstamajām
specialitātēm, mācību programmām,
mācību laboratorijām. Varēsiet apmeklēt
konditoru un maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu darbu izstādi,
kā arī 13. aprīlī vērot tērpu stila speciālistu paraugdemonstrējumus, bet 14. aprīlī
– frizieru demonstrējumus.

Kārniņu dīķis

Ar maisiem un
cimdiem nodrošinās

Lielajā talkā aicināts
piedalīties ikviens, piesakot vai nu savu objektu,
vai pievienojoties domubiedriem un sakopjot
kādu no «Zemgales Eko»
apzinātajiem objektiem.
Turklāt nav obligāti jātalko 24. aprīlī – to var
darīt jebkurā citā dienā,
tomēr par plānotajām
aktivitātēm vajadzētu
informēt «Zemgales

atkritumu savākšana,
krūmu izciršana
Veselības taka, Vecais ceļš
atkritumu savākšana
Būriņu ceļš
atkritumu savākšana
Lielupes krasts pretim pilij
atkritumu savākšana
Lieguma pļavas aiz pils (līdz zirgu aplokiem) atkritumu savākšana
Pasta sala
atkritumu savākšana,
krūmu izciršana
Piemiņas vieta RAF mežā
atkritumu savākšana
Skvērs pie internātskolas Zāļu ielā
atkritumu, lapu,
zaru savākšana
Lapskalna iela – Gulbju dīķis
teritorijas sakopšana
Romas iela no tiltiņa līdz galam
teritorijas sakopšana
Līdz 20. aprīlim ikviens var pieteikties sakopt kādu no
minētajiem objektiem vai arī darīt zināmu vietu, ko vēlētos
sakopt, zvanot pa tālruni 63023514.

Lazdiņas privātā vidusskola
«Punktiņš»
aicina pieteikties skolēnus no 0. līdz
12. klasei nākamajam mācību gadam
un piedāvā:
• līdz 12 skolēniem klasē – tā ir iespēja
ar katru strādāt individuāli;
• skolēniem draudzīgu skolas vidi un
iespēju taisnīgi risināt konfliktsituācijas;
• kvalitatīvu mācību procesa organizāciju
un apguvi;
• labvēlīgus, bet prasīgus skolotājus;
• iespēju katram skolēnam radoši izpausties.
Skola specializējas uz valodu apguvi
(angļu, vācu, krievu, itāļu), lai varētu attīstīt starptautiskus apmācības
projektus.
Adrese: J.Asara iela 12, Jelgava.
Skolas tel. 63023718,
skolas mob.tel. 29398705,
www.punktins.lv,
e-pasts: info@punktins.lv

Piedāvā darbu!
Frizieriem (-ēm) ar pieredzi un
saviem klientiem.

Tālrunis 29128186.

Kompānija ar 10 gadu pieredzi meklē
darbiniekus ar friziera kvalifikāciju.
Piedāvājam algu līdz 400 latiem. Tāpat
piedāvājam kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī apmācību darbā ar CHI
produkciju, kura ir vadošais amerikāņu
brends pasaules tirgū.
CV sūtīt uz e-pastu: farouk@farouk.lv.

Pagājušajā gadā Lielajā talkā Jelgavā kā dalībnieki bija reģistrējušies 1700
iedzīvotāji un atkritumu poligonā «Brakšķi» tika nogādātas 116 tonnas
savākto sadzīves atkritumu, kas satalkoti 50 dažādās pilsētas vietās. Arī
šogad uz lielo talkošanu pilsētā aicināti gan lieli, gan mazi, gan ģimenes,
gan darba vietu kolektīvi. Katrs var izvēlēties savu talkošanas vietu, bet
organizatori sola nodrošināt ar nepieciešamo inventāru un vajadzības gadījumā arī ar tehniku.
Foto: Ivars Veiliņš
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Piedalīsies EČ

«Apolonam» – 25 gadi

Lakross meitenēm

«Zemgale Open» uzvar BJSS

No 14. līdz 19.
aprīlim Grieķijas pilsētā Saloniki notiks
Eiropas čempionāts (EČ)
sambo. Uz to plāno doties arī divi
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) audzēkņi. Jelgavas
BJSS direktors Guntis Malējs informē, ka uz Grieķiju brauks divi
trenera Kima Usačeva audzēkņi
– Andrejs Rebrovs (jauniešu grupā) un Jekaterina Žalnere (junioru
grupā) (attēlā vidū). Abi jaunieši
guva panākumus Latvijas čempionātā, tādējādi iegūstot ceļazīmi
dalībai EČ.

1. aprīlī pauerliftinga klubam «Apolons»
apritēja 25 gadi. Pa šiem gadiem kluba
pārstāvji startējuši 25 Jelgavas čempionātos, 50 Latvijas čempionātos, piecos
bijušās Padomju Savienības čempionātos
un kausos, 20 Eiropas un 20 pasaules
čempionātos. Uzstādīti vairāki simti
Latvijas, 12 Eiropas un septiņi pasaules
rekordi. Eiropas čempionātos izcīnītas
46 medaļas, no kurām 28 zelta, pasaules
čempionātos – 34, no kurām 15 zelta, arī
pasaules kausos izcīnītas 10 medaļas, no
kurām deviņas – augstākā kaluma. Jāpiebilst, ka «Apolons» ir viens no vecākajiem
sporta klubiem Jelgavā un pirmais pauerliftinga klubs Latvijā. To no pirmās dienas
vada Edmunds Jansons, kurš izaudzinājis
ne vienu vien sporta meistaru.

Lakrosa kluba «Mītavas
LK» paspārnē izveidojusies arī
meiteņu komanda. Kluba valdes loceklis Gļebs
Šupenko stāsta, ka treniņi notiek
jau vairākus mēnešus un šobrīd
pieteikušās 15 meitenes, bet interesentes joprojām aicinātas
pieteikties. To var izdarīt, zvanot
komandas trenerim Jānim Ānam
pa tālruni 27105072 vai sūtot epastu uz adresi: janis_ans@inbox.
lv. Treniņi notiek pirmdienās no
pulksten 19 līdz 20.30 Jelgavas 1.
ģimnāzijā.

Noslēdzies telpu futbola turnīrs «Zemgale Open 2010 Ziema» – par uzvarētājiem
kļuva Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) futbolisti. Viņi finālcīņā ar
6:3 pieveica «Bastions Apsardze/JSFB».
Savukārt duelī par trešo vietu pārāki
izrādījās Jaunolaines futbolisti, kas ar
7:4 pārspēja komandu no Dobeles.
Jāpiebilst, ka noteikti arī turnīra labākie
vārtu guvēji un augšgalā ierindojas Jaunolaines futbolisti – pirmais ir Vladislavs
Medvedins ar 32 gūtiem vārtiem, bet
otrais – Aleksandrs Mihailovs (27 gūti
vārti). Trešajā vietā – BJSS futbolists
Aleksandrs Kulakovs, kurš turnīra laikā
iesitis 20 golus. Tikai par vieniem vārtiem mazāk iesitis Jevgeņijs Pučinskis
no BJSS.

«Dinamo» spēlētāji palīdz stājhokejistiem
gatavoties pasaules čempionātam
 Ilze Knusle-Jankevica

Svētku brīvdienās Jelgavas
Ledus hallē treniņnometni
aizvadīja Latvijas stājhokeja
izlase, kas gatavojas dalībai pasaules čempionātā.
Vienā no treniņiem puišiem
pievienojās vairāki Rīgas
«Dinamo» hokejisti, kuri,
tāpat kā paši stājhokejisti,
cer – no Monreālas mūsējie
atgriezīsies ar medaļām.
«Mums ir gods, ka «Dinamo» hokejisti ieradās uz treniņu. Viņi mums
ir visaugstākā virsotne, meka,» tā
Latvijas Stājhokeja federācijas prezidents, izlases dalībnieks, jelgavnieks
Vjačeslavs Matvejevs. Viņš cer, ka tieši
treniņš kopā ar dinamiešiem stājhokejistiem dos iedvesmu un stiprinās
ticību saviem spēkiem, kā arī palīdzēs
sasniegt mērķi – zeltu.
Treniņā kopā ar stājhokeja izlasi
piedalījās trīs «Dinamo» uzbrucēji
– Miķelis Rēdlihs, Lauris Dārziņš un
Ģirts Ankipāns –, kā arī ģenerālmenedžeris Normunds Sējējs un trenera

asistents Artis Ābols. «Ja ir iespēja un
laiks, kāpēc nesagādāt kādam prieku?
Vai es esmu kādam piemērs? Šie puiši
paši ir piemērs kaut vai tam pašam
«Dinamo» – ar savu spēku, ar to, ka pieņem izaicinājumus, ar savu raksturu
un to, ka nesēž mājās,» tā par treniņu
ar stājhokejistiem teic «Dinamo» trenera asistents A.Ābols. Arī uzbrucējs
L.Dārziņš norāda – ne velti mūsu
stājhokejisti ir pasaules čempionāta
dalībnieki: viņi ir ne tikai labā fiziskā
formā, bet arī ar panākumiem startē
Latvijas hokeja amatieru jeb 1. līgā.
Pērn stājhokeja komanda bija 1. līgas
čempioni, bet šobrīd ieņem 3. vietu, vēl
priekšā izslēgšanas spēles.
Stājhokeja izlases trenera asistents
Armands Ozollapa informē, ka pasaules čempionāts notiks Kanādas
pilsētā Monreālā no 25. aprīļa līdz 2.
maijam. Šis jau būs trešais čempionāts, kurā piedalīsies arī mūsu valsts
komanda. Izlasē spēlē trīs jelgavnieki
– V.Matvejevs, Vilnis Strazdiņš un
Haralds Pumpišs –, bet pārējie dalībnieki ir no visas Latvijas, piemēram,
Tukuma, Talsiem, Valmieras, Kuldīgas,
Jūrmalas.

Rīgas «Dinamo» uzbrucējs Lauris Dārziņš pēc treniņa atzinīgi novērtēja stājhokejistu fizisko formu un meistarību, norādot – ne jau velti viņi piedalīsies pasaules
čempionātā. «Ceru, ka kopīgais treniņš stājhokejistiem ļāva apgūt jaunas iemaņas
un palīdzēs sagatavoties pasaules čempionātam, tomēr jāsaka, ka viņi jau tāpat
ir ļoti meistarīgi,» tā L.Dārziņš. Viņš labprāt iesaistās kluba rīkotajos pasākumos
un aktivitātēs un demonstrē savas prasmes. «Šogad esam darījuši daudz foršu
lietu gan uz ledus, gan ārpus laukuma, piemēram, tikāmies ar jauniešiem un arī
ar šiem vīriem,» stāsta «Dinamo» hokejists. Jāpiebilst, ka Lauris Jelgavā ir diezgan
biežs viesis, jo te dzīvo viņa sievas Leldes vecāki, turklāt sievastēvs Ainars Bērziņš
Foto: JV
strādā par hokeja treneri Jelgavas Ledus sporta skolā.

Līdzīgā spēle Kanādā liecina –
mūsu kērlingistēm ir potenciāls
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā no Kanādas,
kur notika pasaules čempionāts, atgriezās Jelgavas kērlinga sieviešu komanda. «Vēl
Kanādā treneris Braiens Grejs
mums teica, ka pēc čempionāta vismaz desmit nedēļas
jāatpūšas un uz ledus kāpt
nevajadzētu. Kādu laiku tā
arī darīsim,» teic komandas
kapteine jeb skips Iveta StašaŠaršūne.
Mūsu kērlingistes – I.Staša-Šaršūne,
Una Grava-Ģērmane, Ieva Krusta, Zanda
Bikše un Dace Munča – tiesības startēt
pasaules čempionātā ieguva, pērn Eiropas čempionātā B grupā izcīnot 1. vietu
un iekļūstot A grupā. Dalība pasaules
čempionātā bija Latvijas kērlingistu debija
šāda līmeņa mačos – līdz šim ne vīrieši, ne
sievietes, ne jaunieši pasaules čempionātā
nav piedalījušies. Vēl pirms paša čempionāta komandas skips I.Staša-Šaršūne
norādīja, ka šoreiz mērķis nav un nevar
būt cīņa par godalgām un svarīgākais ir
aizbraukt un piedalīties, jo šī ir vienreizēja
iespēja uzspēlēt pret pasaules spēcīgākajām komandām.
Sportiskajā ziņā šī meitenēm bijusi
lieliska pieredze. I.Staša-Šaršūne stāsta,
ka vēl pirms čempionāta komanda Kalgari
aizvadījusi nedēļu ilgu treniņnometni un
izmēģinājusi spēkus pret spēcīgāko Kalgari
kērlinga klubu komandām. Pavisam pirms
čempionāta kērlingistes aizvadīja septiņas

Jelgavas kērlingistes ieies
Latvijas sporta vēsturē ar
to, ka izcīnīja
tiesības un
debitēja
pasaules čempionātā. Līdz
šim nevienai
mūsu valsts
kērlinga
komandai tas
nebija izdeFoto: no Latvijas Kērlinga asociācijas arhīva vies.
pārbaudes spēles. No paša čempionāta vis- pievērsa tāpēc, ka bijām jaunpienācējas,»
spilgtāk atmiņā palikusi, protams, vienīgā stāsta I.Staša-Šaršūne. Savukārt Kērlinga
uzvara pār ASV, tomēr vairākas spēles asociācijas rīcībā ir dati, kas liecina – Kanābijušas līdzīgas. «Šī sezona bija ļoti gara, pa das un Latvijas spēli noskatījušies ap 1,2
vidu vēl Latvijas Ziemas olimpiāde, un ir miljoni skatītāju.
grūti visu laiku noturēt to asumu,» piebilst
Jāpiebilst, ka šogad gan jelgavnieces
Jelgavas komandas skips.
Latviju Eiropas čempionātā nepārstāvēs
Jelgavnieču panākumus atzinīgi vērtē – uz to dosies Latvijas pašreizējās čemarī Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents piones no Rīgas «Nicoll» (mūsu komanda
Kārlis Smilga. Viņš uzsver, ka jau tikt uz palika 2. vietā). Rīdziniecēm atliks vien iet
pasaules čempionātu bija liels panākums, pa mūsu meiteņu labi iemīto taciņu – tieši
jo tā ir sensācija un ļoti liela publicitāte viņas nodrošināja vietu A grupā. Ja Latvikērlinga pasaulē. «Meitenes nospēlēja jas komanda ierindosies 1. – 7. vietā, varēs
cienīgi – uzvara pār ASV, līdzīgas spēles piedalīties arī nākamajā pasaules čempioar pasaules čempionēm no Vācijas, kā arī nātā, bet, ja paliks astotās, būs pārspēle
Krievijas, Zviedrijas un Japānas liecina, ar B grupas uzvarētājām. Tiesības braukt
ka mums ir liels potenciāls. Kā izsakās uz pasaules čempionātu iegūs šī dueļa
ārvalstu speciālisti – mums ir iespējas šajā uzvarētājas. «Iespēja, ka mēs brauksim
sporta veidā,» tā K.Smilga.
uz Eiropas čempionātu, pastāv, tomēr tad
Kanādā mūsu meitenes piedzīvojušas arī rīdziniecēm būtu no tās jāatsakās, tāpēc
vēl nebijušu publicitāti. «Eiropā neko tādu par to pat nedomājam. Tagad kārtīgi atpūnevar piedzīvot! Skatītāju atbalsts bija tīsimies un tad sāksim gatavoties jaunajai
liels, iespējams, tik lielu uzmanību mums sezonai,» tā I.Staša-Šaršūne.

Futbolisti iekļūst
ceturtdaļfinālā
Sestdien, 3. aprīlī, FK «Jelgava»
aizvadīja Latvijas kausa astotdaļfināla
spēli pret FC «Tranzīts». Atspēlējoties
no 0:1, mūsējie spēja lauzt spēles gaitu
un uzvarēt papildlaikā ar rezultātu
2:1. Vārtus guva Boriss Bogdaškins
un Valērijs Redjko (11 m). «Nācās
spēlēt bez deviņiem potenciālajiem
pamatsastāva spēlētājiem, taču tie,
kuri izgāja laukumā, bija lieliski,» tā
komandas treneris Dainis Kazakevičs.
Ceturtdaļfinālā 14. aprīlī pulksten 18
FK «Jelgava» Liepājā tiksies ar SK
«Liepājas metalurgs», bet jau sestdien,
10. aprīlī, pulksten 19 debitēs virslīgā,
kad Rīgas Olimpiskajā centrā mūsu
futbolisti tiksies ar Latvijas vicečempioniem FK «Ventspils».

Sporta pasākumi
 8. aprīlī pulksten 19.45 – Jelgavas
atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 19.30 – Latvijas
regulārais čempionāts basketbolā
veterāniem (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 10 – NVO sacensības galda spēlēs: novusā, dambretē, šahā, zolītē un domino (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 10. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 4. kārta
(6. vidusskolā).
 10. aprīlī pulksten 11 – «Mītavas
Pavasara kauss interkrosā 2010» (LLU
Sporta namā).
 10. aprīlī pulksten 13 – JBL čempionāts basketbolā meitenēm: Jelgava
– Rēzekne (Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 17 – LBL izslēgšanas spēle: «Zemgale» – «Ventspils»
(Sporta hallē).
 11. aprīlī pulksten 11 – JBL čempionāts basketbolā zēniem: Jelgava
– Liepāja (Sporta hallē).
 11. aprīlī pulksten 12.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem, 2. grupa (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 11. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 15. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis»
orientēšanās sacensību seriāls «Alnis
2010», 1. kārta (Tērvetē).
 15. aprīlī pulksten 18.30 – Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Sporta hallē).
 17. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības novusā «Veselības
dienas 2010», 3. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 17. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem, fināls (Sporta hallē).
 18. aprīlī pulksten 10 – 2010.
gada Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem un sievietēm (Sporta hallē).
 18. aprīlī pulksten 12.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem, 2. grupas fināls
(Sporta namā Raiņa ielā 6).

Meklē darbu
Meklē darbu siltumnīcās, vēlāk – lauku
darbos, vecu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
Tālrunis 27819339.
Skursteņslauķis, varu veikt arī dzīvokļu
remontu. Tālrunis 26498262.
Divi jauni vīrieši meklē darbu – jebkādu.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.
Meklē darbu vācu valodas pasniedzējs,
varu pasniegt privātstundas.
Tālrunis 29767902.
Angļu valodas skolotāja.
Tālrunis 29793382.
Vīrietis (32 gadi) meklē darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Ir pieredze celtniecībā
– esmu strādājis Vācijā un Anglijā.
Tālrunis 29925480.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var aprūpēt vecu cilvēku, var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 63029950.
Sieviete (38) meklē auklītes vai veca
cilvēka, slimnieka aprūpētājas darbu. Ir
pieredze. Var piedāvāt arī citus darbus.
Tālrunis 25935092.
Kvalificēts santehniķis – apkure, ūdensapgāde, kanalizācija. Tālrunis 29681585.

Aizsaulē aizgājuši

Foto: Ivars Veiliņš

ALEKSANDRA IVANOVA (dz. 1919. g.)
ZIGURDS BUŠENIEKS (dz. 1945. g.)
ALEKSIS JAKIMAITIS (dz. 1945. g.)
LIDIJA SUMINA (dz. 1926. g.)
VLADIMIRS GĻINSKIS (dz. 1955. g.)
JEVDOKIJA IVANOVA (dz. 1931. g.).
NIKOLAJS PETROVS (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.16 Zanderu kapsētā.
ALEKSEJS BOGDANOVS (dz. 1961. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ALMA LĪDUMIŅA (dz. 1919. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.16 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRS OĻHOVS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 09.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VILHELMS OSTROVSKIS (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 10.04. plkst.15 Bērzu kapsētā.

6
12. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 979.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 104. un 105.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5292.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule». Dokumentāla filma.
12.00 De facto.*
12.40 «Ielas garumā».*
13.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.30 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
15.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 110.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 979.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5293.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 106. un 107.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ finālspēle. Krievija – Kanāda.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 61.sērija.
10.45 «Kafijas pauze».
10.50 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.05 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 61.sērija.
16.45 «Kafijas pauze».
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 184.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 3.sērija.
20.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
21.30 «Tavs auto».
22.00 «Basketbola spēļu apskats».
22.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 184.sērija.
23.15 «Krējums… saldais».
23.45 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 15.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 44.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 45.sērija.
10.05 «Vasaras sapnis». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 159.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 83.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 104.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 3.sērija.
23.35 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.35 «Nikita». ASV seriāls. 43.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.
2.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.20 «Adrenalīns». ASV trilleris. 2006.g.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 202.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 98.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 55.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 25. un
26.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 8.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 18.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls.
1.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls.
34.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 1.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 40.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 39.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 103.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 27 un
28.sērija.

tv programma
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 175.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 7.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 10.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 23.sērija.
1.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 16.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

13. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 980.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 106. un 107.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5293.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.25 «Janīnas Pankrates laiks». Telefilmas Rīga
koncertfilma. 1990.g.
14.00 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pilsētas. Bauska.*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 980.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5294.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 108. un 109.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 27.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ finālspēle. Zviedrija – Slovākija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 62.sērija.
10.45 «Kafijas pauze».
10.50 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 6.sērija.
11.45 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 3.sērija.
12.15 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 62.sērija.
16.45 «Kafijas pauze».
16.50 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 4.sērija.
20.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 1.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 16.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 45.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 46.sērija.
10.05 «Mīlestības ceļi». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 40.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 160.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 84.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 105.sērija.

18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mežrožu ieleja: Alkas pēc laimes». Melodrāma. 2007.g.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.40 «Pasaules pokera turnīrs». 80.sērija.
1.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.20 «Bībeles kods». Trilleris. 2008.g. 1.sērija.
3.55 «Atklāj patiesību». Francijas komēdija. 2001.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 203.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 99.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kašmira mafija». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 9.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 19.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 2.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 41.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 40.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 104.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 29.
un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 176.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 9.sērija.
22.55 «Pēdējais cietoksnis». ASV trilleris. 2001. g.
1.35 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 3». ASV
seriāls. 17. un 18.sērija.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» Seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

14. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 981.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 108. un 109.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5294.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 111.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 981.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5295.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 110. un 111.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 63.sērija.
10.45 «Kafijas pauze».
10.50 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.45 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 4.sērija.
12.15 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2010. gada 8. aprīlis
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 63.sērija.
16.45 «Kafijas pauze».
16.50 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Kafijas pauze».
19.30 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle volejbolā.
1.spēle. Tiešraide.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
23.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 46.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 47.sērija.
10.05 «Sirds skaidrība». Vācijas melodrāma. 2003.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 41.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 161.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 85.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 106.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes
šovs. 1.sērija.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Godīga spēle». ASV trilleris. 1995.g.
1.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.15 «Pasaules pokera turnīrs». 81.sērija.
3.50 «Bībeles kods». Trilleris. 2008.g. 2.sērija.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 204.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
100.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 11.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 10.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 20.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 3.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 42.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 41.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 31.
un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 177.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Apvērsuma diena» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 2008.g.
23.55 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 15.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» Seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

15. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 982.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 110. un 111.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5295.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*

11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Bifeļi policijas dienestā».
Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 112.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 982.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5296.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 112. un 113.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 12.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «LTV portretu izlase». Režisore Māra Ķimele.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 64.sērija.
10.45 «Kafijas pauze».
10.50 «Partneri». Mākslas filma.
12.20 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Dejas uz ldeus. Izvēles programma.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 64.sērija.
16.45 «Kafijas pauze».
16.50 «Eksperiments». TV spēle.
17.20 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 5.sērija.
20.05 «Bērnu parlaments». Dokumentāla filma.
21.00 «Pa melnā stārķa pēdām». 1.sērija.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Autopsija». Francijas trilleris. 2007.g.
23.35 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 47.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 48.sērija.
10.05 «Pļavas zieds». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 42.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 162.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 86.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 107.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.45 «Pārdzīvot spēli». Piedzīvojumu krimināldrāma. 1994.g.
1.35 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Stigma». ASV trilleris. 1999.g.
4.00 «Godīga spēle». ASV trilleris. 1995.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 205.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
101.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 58.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 11.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 21.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 59.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 4.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 43.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 42.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 106.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 33.
un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 178.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 3.sērija.
22.00 «Pirmatnējās šausmas». Šausmu filma. 2007.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Lasvegasa 3». ASV seriāls. 70.sērija.
1.25 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 8.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 8. aprīlis

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 112. un 113.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5296.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Kilimandžāro ziloņi». Dokumentāla filma.
14.40 «100.pants»*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 113.sērija.
15.35 «Būs jau labi!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 6.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5297.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 114. un 115.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 14.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 65.sērija.
10.45 «Kafijas pauze».
10.55 «Bērnu parlaments». Dokumentāla filma.
11.50 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 5.sērija.
12.20 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Izvēles programma sievietēm.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 65.sērija.
16.45 «Kafijas pauze».
16.50 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 6.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 31.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 5.sērija.
22.45 «Vistlera». Seriāls. 20.sērija.
23.35 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 48.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 49.sērija.
10.05 «Tuvu debesīm». Melodrāma. 2004.g.
12.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 43.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 163.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 87.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 108.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
23.10 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.45 «Zāģis 2». ASV šausmu filma. 2005.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.

2.20 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 10.sērija.
3.15 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
4.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.55 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 206.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
102.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 59.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kobra 14». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 12.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 22.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 60.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 5.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 44.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 43.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 35.
un 36.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karstgalvji 2». Spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Šovs. 37.sērija.
0.30 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.00 «Pirms laika norakstītie». ASV trilleris. 1992.g.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.). Vakara programma.
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

17. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 55.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 14.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 12.sērija.
13.45 «Sargājiet bērnus!»
14.15 «Lielā mūzikas balva 2009». 1.daļa.*
15.50 «100.panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Bifeļi policijas dienestā».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Nevajadzīgie ļaudis». Lietuvas drāma. 2008.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 38.sērija.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
14.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.*
16.30 «Relikviju medniece». Seriāls. 25.sērija.
17.20 «Mūsu grēki» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
18.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
19.20 «Tā nemēdz būt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
20.55 «Tu tiešām precies?» ASV komēdija. 2006.g.
22.30 «Puikas un meitenes». Komēdija. 2006.g.
0.05 «Bikini meitenes». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.

6.15 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 43.sērija.
6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 33.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 1.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Žandarmi Ņujorkā». Piedzīvojumu komēdija. 1965.g.
17.05 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 27. un 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Solis augšup». Melodrāma jauniešiem. 2006.g.
23.15 «Ārkārtas rīcība». ASV drāma. 1996.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
4.10 «Aģents Kodijs Benkss 2». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
5.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 207.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 5.sērija.
8.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 60.sērija.
8.50 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 175. un 176. sērija.
11.30 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 1.sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Dejo ar zvaigzni 3». Muzikāls šovs. 9.raidījums.
18.20 «Filmiņa par Milzu Lempi». Animācijas filma. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ātrums 2: kruīza kontrole». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g
22.55 «Keita un Leopolds». Romantiska komēdija. 2001.g.
1.10 «Mikss». ASV komēdija. 2005.g.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Beslana» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents»
(latviešu val., ar subt. krievu val.). Komēdija. 1997.g.
19.05 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Jūrnieku duncis» (ar subt.). Mākslas filma. 1954.g.
23.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.10 «Erotiskie stāsti. Sievas-striptīza dejotājas».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

18. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Būs jau labi!»
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Florida». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma.
2.sērija Nevainības smagā nasta.
17.00 «Kilimandžāro ziloņi». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.55 Laika ziņas.
21.00 «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
22.35 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 27.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Ziemeļu puse».

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Eksperiments». TV spēle.*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle volejbolā. 3.spēle.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 26.sērija.
16.50 «Basketbola spēļu apskats».*
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17.20 «Tā nemēdz būt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
18.55 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 2.sērija.
19.25 «Mūsu grēki» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
20.55 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 13.sērija.
21.40 «Doktors Mārtins un leģenda par prievīti».
Komēdija. 2003.g.
23.10 «Puikas un meitenes». Komēdija. 2006.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 44.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 30. un 31.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Solis augšup». Melodrāma jauniešiem. 2006.g.
12.55 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 3.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.05 «Nakts piegāde». ASV romantiska komēdija. 1998.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.00 «Rembo 4». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.40 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
1.40 «Ārkārtas rīcība». ASV drāma. 1996.g.
3.35 «Žandarmi Ņujorkā». Piedzīvojumu komēdija. 1965.g.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 32.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 208.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 27.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 6.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».

9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 177. un 178.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Filmiņa par Milzu Lempi». Animācijas filma. 2005.g.
13.45 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 10.sērija.
14.25 «Ātrums 2: kruīza kontrole». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
17.00 «Kobra 11». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
2.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «X cilvēki». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
22.00 F-1: Ķīnas Grand Prix izcīņas sacensības.
0.35 «Pārdrošais reids». Kara drāma. 2005.g.
3.00 «Tāds nieks kā slepkavība». Komiska drāma. 2006.g.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora festivāls.
22.00 «Es palieku» (ar subt.). Traģikomēdija. 2007.g.
0.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.00 «Erotiskie stāsti. Meiteņu hedonisms». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

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

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

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

25. aprīlī plkst.17 – koncerts «Skani ar mani!».

Piedalās: Ž.Siksna, A.Kukuvas, V.Lapčenoks, U.Roze, aktieris J.Skanis un K.Krievkalna instrumentālās grupas mūziķi. Programmā I.Kalniņa, R.Paula un A.Kukuvasa dziesmas. Biļešu
cenas: Ls 3; 2,50; 2.

4. maijā plkst.14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde. «Teātra Žurkas
2010 inovācijas».
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6.
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Kultūras pasākumi
 8. aprīlī pulksten 10 un 12 – animāciju filma «Sirsnīgi stāsti lieliem un maziem». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 8. aprīlī pulksten 17 – Akordeona kvinteta koncerts. Ieeja – bez maksas
(Mūzikas vidusskolas Mazajā zālē).
 9. aprīlī pulksten 10 un 12 – animāciju filma «Sirsnīgi stāsti lieliem un maziem». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde Māra
Zālīte «Margareta». Iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija pa tālruni 63027133 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 9. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Santa Zapacka & Harijs Ozols «Veltījums
Antrai Liedskalniņai». Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 10. aprīlī pulksten 16 – Pilsētas deju kolektīvu skate/koncerts. Biļešu cena
– Ls 0,50 (kultūras namā).
 11. aprīlī pulksten 17 – koncerts. Solo Sergejs Jēgers (kontrtenors) un kamerorķestris «Sinfonietta Rīga». Programmā Antonio Vivaldi kantāte «Nisi Dominus
RV 608», kantāte «Cessate, omai cessate RV 684», kantāte «O mie porpore piu
belle RV 685» (visas trīs kantātes ir kontrtenoram solo un orķestrim). Arkandželo
Korelli un Frančesko Džeminiāni instrumentālie koncerti. Biļešu cena – Ls 6; 5;
4; 2,50 (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 18 – Danču klubs kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» un
«Skalbes» dejotājiem. Ieejas maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).
 14. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde N.Labuts
«Lietu kārtība» (krievu valodā). Ādams un Ieva. Vēl viens kārdinājums. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 17 – IV kursa absolventu koncerts. Ieeja – bez maksas
(Mūzikas vidusskolas Koncertzālē).
 15. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Grupa «Keksi» & A.Šuminskas muzikālais
skudrupūznis. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).

Izstādes
 No 8. aprīļa – pilsētas fotokluba «Buclera gars» fotogrāfiju izstāde (kultūras
namā).
 Līdz 30. aprīlim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Vidū» (kultūras
namā).
 Līdz 18. aprīlim – Gunta Eniņa fotoizstāde «Dabas pieminekļi Latvijas ainavā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Aprīlī – Jelgavas keramiķu Valdas Semanes, Undīnes Stepkas, Sarmītes Zuteres
darbu izstāde (Mākslas skolas Izstāžu zālē).
 Aprīlī – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža»).
 Līdz 30. aprīlim – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 16. maijam – Gunāra Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Līdz 5. maijam – Initas Vilks un Nellijas Skujenieces izstāde «Canicula». Gleznas un forma (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 30. aprīlim – gleznotājas Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pavasaris»
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 27. aprīlim – Ventspils TGS «VINcenta» dalībnieku darbu izstāde. Studijas
vadītāja – Mārīte Kluša (kultūras nama 2. stāvā).
 No 28. aprīļa līdz 17. maijam – izstāde izsole «Jelgavas mākslinieki savai
pilsētai» (kultūras namā).

Jelgavnieki iešūpojuši pavasari
 Ritma Gaidamoviča
Vairāki simti jelgavnieku nedēļas nogalē, Lieldienās, tikās Jelgavas pils parkā,
kur viņus sagaidīja divkājaini zaķi, aicinot rotaļās, dziedāt un krāsot olas, un
īsti truši, kuri rāmi sēdēja būros.
Svētkos Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica arī 201 mazo
jelgavnieku – bērnus, kas pilsētnieku saimei pievienojušies šogad. Viņš visiem
vēlēja, lai līksms un darbīgs šis pavasaris, jo pavasaris vienmēr nāk ar cerībām,
jaunām idejām un izaicinājumiem.
Foto: Ivars Veiliņš
Uz olu ripināšanas
sacensībām ikvienu
aicināja Latvijas Jauno
zemnieku kluba košais
zaķis. Jāatzīst, ka šī
atrakcija bija viena no
pieprasītākajām un
uz to pat bija jāgaida
rindā. Kā nu ne – katrs
gribēja trāpīt kādai
citai olai un iegūt to
savā īpašumā. Diemžēl dažiem neveicās
– viņi palika pavisam
tukšā.

Kāds nu kuram
tas iemesls – lai
odi nekostu, lai
augtu gari lini,
lai dzīve ietu uz
augšu –, taču
izšūpoties Lieldienās pils parkā
vēlējās kā lieli,
tā mazi. Parkā
bija sešas dažāda
izmēra šūpoles.
Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2010. gada 8. aprīlis

Izrāde par «dīvaino»
jeb cilvēcību
«Šī izrāde ir par prieku, par
nolaupītu prieku, par cieņu
pret cilvēku, viņa dīvainībām,
viņa ilgām, mērķiem. Tas
vienmēr būs aktuāli – vienmēr atradīsies kāds, kurš
vēlas uztiept otram savu
dzīves izpratni, mērķus un
centienus. Mums ir jābūt
jūtīgiem pret citu cilvēku
pasaulēm,» teic viens no
aktieriem mākslas zinātnieks
Māris Brancis, kurš šoreiz būs
doktora Emmeta lomā.
Pirms divām nedēļām Ādolfa Alunāna
teātris mūs iepriecināja ar jaunu izrādi
– monoizrādi «Vienlaicīgi», kas reizē
bija pirmais šāds uzvedums teātra piepildītajā vēsturē, taču jau nākamnedēļ
tas skatītāju vērtējumam piedāvās
jaunu pirmizrādi, kas arī vēl neesot šim
pavasarim viss. Jau 18. aprīlī pulksten
16 Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
ikvienam ir iespēja noskatīties Džona
Patrika izrādi «Dīvainā misis Sevidža»,
kuras režisore ir nopelniem bagātā Lūcija Ņefedova, bet asistente – Kristīne
Zotova.
Asistente stāsta, ka šī izrāde runā
par vairākām cilvēcei nozīmīgām un
nopietnām tēmām, taču darbs kopumā
izturēts komēdijai raksturīgā vieglā
stilā, tādējādi to padarot vēl simpātiskāku.

Izrādē «Dīvainā misis Sevidža» ir svarīgi, lai klusā klostera iemītnieki tiktu spēlēti
ar sirsnību un cieņu. Viņi nav nekādi vājprātīgie. Jebkurš pārspīlējums laupīs
šiem tēliem šarmu un humoru. Lugas «sāls» ir kontrastā starp viņiem, misis
Sevidžas bērniem un neprātīgo ārpasauli. Vai tā būs, to varēs novērtēt jau 18.
aprīlī pulksten 16 Jelgavas kultūras namā.
Foto: Ivars Veiliņš

«Dīvainā misis Sevidža» ir svarīgi, lai
klusā klostera iemītnieki tiktu spēlēti
ar sirsnību un cieņu. Viņi nav nekādi
vājprātīgie. Jebkurš pārspīlējums laupīs
šiem tēliem šarmu un humoru. Lugas
«sāls» ir kontrastā starp viņiem, misis
Sevidžas bērniem un neprātīgo ārpasauli. Atkāpšanās no šīs norādes, dzenoties
pēc viegli gūtiem skatītāju smiekliem,
nozīmētu laupīt izrādei tās galveno
vēstījumu.» Šo norādi vērā ņēmusi arī
Viss mantojuma dēļ
«Misis Sevidžai vīrs mantojumā režisore L.Ņefedova.
atstājis desmit miljonus dolāru, kurus viņa nolēmusi ieguldīt fondā, kas «Lūcija sēj pozitīvu enerģiju»
Dakteris Emmets jeb M.Brancis
palīdzētu piepildīt citu cilvēku cerības
un sapņus. Taču vīra bērni – senators bilst: «Man patīk, ka Lūcija nemēģina
Tits, tiesnesis Semuels un nervozā Lili pārtaisīt autoru pēc savas līdzības, pēc
Bella Sevidži – šādu pamātes rīcību savas domāšanas un pasaules uztveres.
uzskata par vājprāta pazīmi, jo viņiem, Viņa respektē dramaturgu, neuzskata
kā licis sacīt lugas autors, «bagātība ir to par muļķi un nemodernu. Manuprāt,
svēta lieta». Tādēļ misis Sevidža tiek tie režisori, kuri maina dramaturga
ievietota «sanatorijā» jeb mājā, dēvētā ieceri, apliecina, ka viņiem nav savu
par kluso klosteri. Tur galvenā varone domu. Pārtaisot un ambiciozi uztiepjot
satiek cilvēkus, kuri ārpasaules dzīvei pat Šekspīram savus uzskatus, viņi pair nepiemēroti un kuriem nepieciešama saka, ka ir nonākuši radošā strupceļā,
doktora Emmeta palīdzība. Iepazīstot ka galvenais ir «modes» ārējā forma.
tuvāk klusā klostera iemītniekus, misis Jaunradītais darbs tādēļ vien jau neSevidžu aizkustina viņu savstarpējās kļūst mūsdienīgāks. Visa pamatā ir
attiecības, kurās valda labestība un domāšana. Šādā veidā izkropļojot aulīdzcietība. Tomēr mājā esošo mieru tora domu, pozitīvu lādiņu izrāde nevar
pārtrauc alkatīgo Sevidžu trijotne, dot, un autors ir pazemots. Tādēļ man
kas trako zaudētās bagātības dēļ, un arī ir simpātiski, ka Lūcija sēj pozitīvu
misis Sevidža nolemj tos pārmācīt...» enerģiju. Ja tā nebūtu, viņa neizvēlētos
izrādes sižetu atklāj K.Zotova. Tiesa, Patriku.»
kā trijotne tiks pārmācīta, varēs redzēt
Galvenajai varonei loma ļoti tuva
uz skatuves.
Galvenā loma uzticēta Alunāna teātra
pieredzējušajai un talantīgajai aktrisei
Lugas «sāls» – kontrastā
Dž.Patriks, pagājušā gadsimta ame- Dzintrai Zilbertei, un viņa atzīst, ka
rikāņu dramaturgs un kinoscenārists, misis Sevidžas loma būtiski atšķiras
prestižās Pulicera balvas laureāts, lugu no iepriekš spēlētajām. «Režisore mani
«Dīvainā misis Sevidža» sarakstīja 1950. ir lutinājusi ar daudziem mīlošu un
gadā, un tajā pašā gadā tā pirmoreiz arī mīlētu sieviešu tēliem izrādēs. Šajā
tika iestudēta vienā no Ņujorkas teāt- darbā kā aktrisei man jārisina problēriem. Vēlāk tā spēlēta daudzos pasaules mas, kas saistās ar bagātību, vecumu
slavenos teātros. Pats autors gan šī un vientulību. Tās varētu nosaukt par
darba priekšvārdā devis norādi: «Izrādē «dzīves problēmām», kuras redzam sev

visapkārt, – kā liela nauda maina cilvēkus un viņu savstarpējās attiecības vai
kā mūža nogale ievieš savas korekcijas
dzīvē. Turklāt misis Sevidžas lomai
ir raksturlomas iezīmes – viņa vēršas
pret pārmērīgiem dzīves kanoniem un
pieklājības likumiem, arī pret naudu
viņai ir citādāka attieksme nekā tiem,
kas bagātībā dzimuši,» tā aktrise. Uz
jautājumu, vai nav bijis grūti pieņemt
šo atšķirīgo lomu, Dz.Zilberte smaidot
teic: «Man misis Sevidžas loma ir labi
saprotama – pati esmu mūža novakarē,
kad sastopies ar vecumu. Tev piemīt
gudrība, arī spēka vēl gana, taču apkārtējie cilvēki, skat, mainījuši attieksmi
pret tevi...»

Cer, ka katrs
paņems cilvēcību un labestību

Darbs pie «Dīvainās misis Sevidžas»
sākts decembrī, un pa šo laiku izrādes
kolektīvs jūtami satuvinājies. Aizvadītas
ne vien daudzas mēģinājumu stundas,
bet arī sirsnīgi kopā būšanas mirkļi. «Dīvainā veidā izrādes varoņu savstarpējās
smalkās attiecības atbalsojas arī mūsu
ikdienas saskarē, jo galu galā izrādes
tapšanas process nenoris mēģinājumu
telpās un laikā vien. Cerams, to sajutīs
arī skatītāji un aiznesīs šo cilvēcību un
labestību tālāk savās ģimenēs, savā
vidē,» teic režisores asistente.
Jaunās izrādes dekorators ir Edvīns
Kalnenieks. Izrādē spēlē Dz.Zilberte
(Misis Sevidža), Vilnis Auza (senators
Tits Sevidžs), Ainars Līcītis (tiesnesis
Semuels Sevidžs), Baiba Zaķevica (Lili
Bella), Linda Baumane (miss Villi),
M.Brancis (doktors Emmets), Ilva
Zvilna (Feri), K.Zotova (Florense), Džefs
(Ivars Pirvics), Hannibals (Ansis Griķis)
un Skaidrīte Rāta-Adamoviča (misis
Pedi). Biļešu cena – 3; 2,50 un 2 lati.
Tās nopērkamas kultūras nama un arī
«Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

«Suņa takā» daudz suņu

Var ieskatīties «Ritmu spēlēs»

No skeleta līdz mantijai

Līdz ar pavasara iestāš a n o s d u rvis galerijā
«Suņa taka»
Dobeles ielā
68 vērusi jauna izstāde. Pirmo reizi
galerijā personālizstādi veidojušas
jelgavnieces. Pirms Lieldienu brīvdienām tur atklāta izstāde «Canicula»
– sunītis, ko veidojušas gleznotāja
Inita Vilks un tēlniece Nellija Skujeniece. Viņu radītajās gleznās un
skulptūrās atveidoti dažāda lieluma
suņi un sunīši. Turklāt katram tēlam
esot savs pavisam reāls prototips.
Suņus un sunīšus ikviens aicināts
apskatīt līdz 3. maijam.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā apskatāma Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku konkursa «Ritmu spēles» labāko darbu izstāde.
Tajā novērtējami 32 vizuālās un lietišķās
mākslas darbi, ko radījuši skolēni no
Jelgavas 4., 5. un 6. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 3.
pamatskolas un Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolas. Izstāde skatāma
līdz 10. aprīlim, jo jau 12. aprīlī piecpadsmit no šiem darbiem tiks vesti uz
Bausku, lai piedalītos 2. kārtā, kurā tiks
izvēlēti tie, kas Dziesmu svētku laikā tiks
eksponēti Rīgas Kongresu namā.

Līdz 15. maijam Jelgavas
pils Sudraba
zālē apskatāma izstāde ar
augstskolas
mācību materiāliem – uzskates līdzekļiem,
akcentējot deviņu fakultāšu atšķirības.
Izstādē eksponēts, piemēram, bebra skelets, dažādi graudu kūlīši, meža putnu izbāzeņi, briežu dzimtas ragi. Apskatāmi arī
ieži, vecāki un jaunāki datori, inženierspecialitāšu studentu veidoti maketi, dažādu
laika periodu skaitāmmašīnas, absolventu
mantijas, motora šķērsgriezums, pareizs
galda klājums, vaboļu ekspozīcija un citi
eksponāti. Izstāde apskatāma katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 17 bez maksas.

