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Apkure atslēgta jau desmit ēkām

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd labo avārijas bedres
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan, pēc speciālistu
teiktā, šogad pilsētas
ielās nav tik daudz
bedru kā iepriekšējā
gadā, avārijas bedru labošana sākta jau
janvārī, kad tās aiztaisītas ar auksto asfaltu.
Tagad ceļu remontdarbos jau izmanto karsto
asfaltu, bet aprīļa vidū,
kad laiks kļūs siltāks,
sāksies plānveida ielu
remonts un grants ceļu
greiderēšana un planēšana.
Šogad melnā seguma ielu
bedrīšu remontiem no valsts
budžeta līdzekļiem paredzēts
izlietot 154 360 latus un plānots
salabot 15 000 kvadrātmetru
asfaltbetona ielu bedrīšu, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektorā. Kā norāda
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns, avārijas bedres tiek
labotas jau no janvāra un darbs
turpinās joprojām, savukārt
plānveida bedru labošana tiks
uzsākta mēneša vidū pēc iepriekš izstrādāta grafika.
A.Baļčūns skaidro, ka asfalt-

betona bedrīšu remonts tiek organizēts, izvērtējot remontdarbu
tehnoloģijai pieļaujamos laika
apstākļus – kamēr diennakts
vidējā gaisa temperatūra nepārsniedz plus astoņus grādus, avārijas bedres tiek aizpildītas ar
auksto asfaltbetonu. Lai gan tas
ir pagaidu asfalts, šie remontdarbi ir nepieciešami satiksmes
drošībai. «Prioritāte ir maģistrālās un tranzīta ielas un avārijas
bedres, kas ir lielākas par 0,1
kvadrātmetru un dziļākas par
pieciem centimetriem,» piebilst
«Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, norādot, ka vienas no
prioritārajām ielām ir Lietuvas
šoseja, Miera iela, Aizsargu iela.
Līdz šim bedrīšu remontam jau
izlietoti 20 tūkstoši latu.
Pilsētas grantēto ielu uzturēšanai – uzbēršanai un
greiderēšanai – šogad paredzēts izlietot 30 tūkstošus
latu. Nedēļas sākumā pagūts
nogreiderēt ielas Depo un
Garozas ielas mikrorajonā,
bet tagad nokrišņu dēļ zeme ir
par mitru – E.Rubenis lēš, ka
arī greiderēšanas darbi varētu
tikt atsākti mēneša otrajā pusē,
kad kļūs siltāks un sausāks.
Tāpat šosezon plānots uzbērt
iekškvartālu ielas, izmantojot

ielu rekonstrukciju darbos atgūtos būvmateriālus – frēzētu
asfaltu un šķembas. Paredzēts
uzbērt 1. līnijas šķērsielas,
Sieramuižas rajona ielas un
šķērsielas Tērvetes ielas posmā
no Baložu ielas līdz pilsētas robežai. Vēl, tāpat kā iepriekšējos
gados, vairākas grantētās ielas
plānots apstrādāt ar putekļus
absorbējošu vielu.
Kopumā 2011. gadam Jelgavas
pilsētai autoceļu un tiltu uzturēšanai piešķirtais valsts budžeta
finansējums ir nepilni 435 tūkstoši latu, bet Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta finansējums – 92
tūkstoši latu. Tiltu uzturēšanai

apkure tiek atslēgta atsevišķām
ēkām. Viņa prognozē, ka šonedēļ
Jelgavā centrālā apkure
saņemto iesniegumu skaits pieaugs,
līdz trešdienas rītam atbet ne daudz, jo sinoptiķi prognozē
slēgta desmit namiem
vēl vienu aukstuma vilni. Viņasprāt,
– sešām daudzdzīvokļu
iedzīvotāji un uzņēmēji vēl nogaidīs,
mājām un četrām sabiedkamēr gaiss iesils vairāk, un tad
riskām ēkām. Apkure
lems par apkures atslēgšanu.
atslēgta mājām Atmodas
Šogad pirmajai ēkai apkure tika
ielā 66, Vīgriežu ielā 38,
atslēgta jau 15. martā – SIA «ElšaPalīdzības ielā 1, Pērnade» piederošai mājai Raiņa ielā, kurā
vas ielā 21, Paula Lejiņa
atrodas skaistumkopšanas salons
ielā 5, Zirgu ielā 5, kā arī
un veikals ar noliktavām. Kā norāda
sporta veikalam Raiņa
SIA «Elšade» valdes locekle Jeļena
ielā, Brīvprātīgo ugunsZaiceva, šādā veidā uzņēmums taudzēsēju biedrībai Pētera
pa līdzekļus, lai spētu nomaksāt jau
ielā, kafejnīcai «Rausis»
tā izveidojušos parādu par siltumu.
Vaļņu ielā un SIA «ElšaRudenī apkure tika pieslēgta vēlāk
de» Raiņa ielā.
nekā citiem, bet pavasarī – atslēgta
agrāk nekā citiem.
Siltumapgādes uzņēmuma «ForApkure tiek atslēgta tikai pēc ēkas
tum Jelgava» valdes locekle Aina apsaimniekotāja rakstiska iesnieguBataraga norāda, ka pagaidām ma saņemšanas.

Par atkritumu rēķinu papīra
formātā būs jāmaksā;
elektroniski – bez maksas

paredzēts izlietot 8,6 tūkstošus
latu, ceļa nomaļu uzturēšanai  Ilze Knusle-Jankevica
– divus tūkstošus.
SIA «Jelgavas komunālie
«Pilsētsaimniecības» speciāpakalpojumi» no 1. marlisti norāda, ka šogad bedru
ta piemēro maksu – 50
Jelgavas ielās ir mazāk nekā iesantīmus – par katra rēķipriekšējos gados, jo, pirmkārt,
na sagatavošanu un nodaļa ielu atjaunotas, otrkārt,
sūtīšanu ar Latvijas Pasta
laiks nav bijis pārāk lietains un
vai
Zemgales kurjerpasta
nav veicinājis bedru rašanos.
starpniecību.
UzņēmuJāpiebilst, ka darbi jau ir
ma
valdes
loceklis
Alvils
atsākušies arī Dobeles šosejā.
Grīnfelds skaidro, ka šāds
Tā kā paredzēts nofrēzēt veco
lēmums pieņemts, jo izasfaltu posmā no 4. līnijas līdz
devumi par pasta pakalSvētes upes tiltam, tiks organipojumiem ir neadekvāti
zēta reversā satiksmes kustība
augsti salīdzinājumā ar
un jau tuvākajā laikā uzstādīts
uzņēmuma piedāvāto
luksofors.

pakalpojumu cenām.
Tomēr uzņēmums aicina
iedzīvotājus izvēlēties
e-pakalpojumu un rēķinu arī turpmāk saņemt
bez maksas.

A.Grīnfelds skaidro, ka pēdējoreiz
izdevumi par pasta pakalpojumiem
uzņēmumā mainīti 2005. gadā, tāpēc ir loģiski, ka šobrīd tie vairs nav
adekvāti. «Maksa, ko esam noteikuši, ir tikai izdevumu segšanai, nevis
peļņa – marka maksā 35 santīmus,
vēl nepieciešama aploksne, papīrs,
drukāšana, locīšana. Savukārt
saskaņā ar spēkā esošo atkritumu
savākšanas un pārvadāšanas ta-

rifu viena mazā konteinera, kādu
ir lielākajai daļai klientu, izvešana
maksā 1,50 latus. Tas nozīmē, ka
trešo daļu mēs atdodam pastam,» situāciju skaidro «Jelgavas komunālo
pakalpojumu» valdes loceklis.
Tomēr iedzīvotājiem ir alternatīva: rēķinu arī turpmāk var saņemt
bez maksas – elektroniski. «Ņemot
vērā, ka elektroniskie pakalpojumi
kļūst arvien pieejamāki un kvalitatīvāki, arī mēs esam nolēmuši
ieviest šo praksi, tāpēc klientiem
ļaujam izvēlēties,» tā A.Grīnfelds,
piebilstot, ka rēķina sūtīšana elektroniski ir arī drošāka, jo nereti
klienti sūdzoties par Latvijas Pasta
pakalpojumu kvalitāti un nesaņemtiem rēķiniem. Juridiskajām un
fiziskajām personām, kas turpmāk
vēlas saņemt rēķinus elektroniski,
jāsūta iesniegums uz e-pastu: info@
komunalie.lv. Šobrīd elektroniski
rēķinu saņem 1200 klienti, kas ir
apmēram septītā daļa.
«Jelgavas komunālo pakalpojumu» valdes loceklis norāda, ka
tie, kuriem nav e-pasta, bet kuri
negrib maksāt par rēķinu, to var
saņemt uzņēmumā un turpat arī
to apmaksāt. Par to gan iepriekš
jāvienojas. Papildu informāciju var
iegūt, zvanot SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» Klientu daļai pa
tālruni 63026010, 63023469.

Valdība atbildību sociālajā jomā pilnībā grib novelt uz pašvaldībām
 Sintija Čepanone

Aigaru Rubli, pašvaldības izpilddirektori Irēnu Škutāni un
Vairāk nekā uz pusi samazināts valsts atbalsts garantētā
Sociālo lietu pārvaldes vadītāju
minimālā ienākuma (GMI) pabalsta nodrošināšanai,
Ritu Stūrāni, ministre atzina, ka,
pilnībā liegts valsts līdzfinansējums dzīvokļa pabalstam
veidojot nākamā gada budžetu, ir
– ar šādām izmaiņām, visticamāk, no nākamā gada
plānots veikt izmaiņas normatīvanāksies rēķināties pašvaldībām, jo Labklājības ministrija
jos aktos, kas skar sociālo pabalstu
paziņojusi, ka līdzekļu šim mērķim nepietiks, līdz ar to
izmaksu un valsts finansēto daļu
papildu slogs būs jāuzņemas pašvaldībām.
GMI un dzīvokļa pabalstiem.
Kā norāda R.Stūrāne, pašlaik
Par šīm izmaiņām labklājības vizītē Jelgavā. Tiekoties ar domes GMI pabalstam valsts nodrošina
ministre Ilona Jurševska infor- priekšsēdētāju Andri Rāviņu, 50 procentu līdzfinansējumu, samēja, pagājušajā nedēļā ierodoties domes priekšsēdētāja vietnieku vukārt dzīvokļa pabalstam tas ir

20 procentu apmērā. «Šie līdzekļi ir no Sociālās drošības tīkla
programmas, kas noslēgsies šī
gada beigās, tādēļ likumsakarīgi,
ka līdzekļi līdzfinansējumam būs
ierobežoti. Ministre norādīja, ka
no nākamā gada valsts atbalsts
GMI pabalstam varētu būt 20
procentu apmērā, savukārt dzīvokļa pabalstam – nebūt vispār,»
skaidro Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja.
Turpinājums 3.lpp.

Kurš ir 2011. gada pirmo
trīs mēnešu populārākais
sportists Jelgavā?

Līdz 18. aprīļa pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā
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Kamēr vieniem pabalsts ir nepieciešamība,
citiem – rūpīgi izplānota shēma
 Sintija Čepanone

«Šķiet, gaušanās un īdēšana kļuvusi par modes
lietu – viss ir slikti... Taču,
ticiet man, mūsu mammām un vecmāmiņām
bija krietni grūtāk, vienīgi
tagad standarti ir citi:
vajag visu un uzreiz,»
saka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) Jelgavas reģionālās nodaļas vadītāja
Dace Olte. Viņa, par spīti
pesimistiskajām prognozēm, ir pārliecināta,
ka saņems valsts nodrošinātu pensiju. «Jā,
protams, tā būs pieticīga, tomēr pensiju valsts
nodrošinās, turklāt esmu
iestājusies trešajā – privātajā – pensiju līmenī. Mēs
taču dzīvojam Eiropā,
tikai mazattīstītās valstīs
pensiju sistēma nepastāv
vispār,» tā viņa.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas vadītāja Dace Olte šajā iestādē nostrādājusi jau 32 gadus. «Sāku kā inspektore, un, atceros, sākumā man visu cilvēku bija
žēl, taču ar gadiem kļuvu kritiskāka un tagad jau intuitīvi jūtu, ja klients melo, uzspēlē. Ir prieks
palīdzēt cilvēkam, kurš atnāk sastrādātām rokām, taču tie, kuri nodokļus nav maksājuši un lepni
Valdība lēmusi, ka ierobežojumi paziņo, ka no valsts naudu izsitīs, gan nav pelnījuši atbalstu.»
Foto: Ivars Veiliņš
slimības, maternitātes, paternitātes,
vecāku pabalstiem un bezdarbnieku arī pensionēšanās vecuma paaugs- ties krīzei, pensionāriem, salīdzinot savtīgi. «Kā pareizi ieņemt bērnu?
pabalstam tiks saglabāti līdz 2014. tināšanu. «Lielākā daļa cilvēku ar cilvēkiem darbspējas vecumā, Ziniet, šis process mums vēl nav
gada 31. decembrim, tādējādi spe- darba gaitas turpina arī krietni pēc ienākumi sarukuši vismazāk, tādēļ sācies, tāpēc gribu noskaidrot, kā
ciālajā budžetā ietaupot nedaudz pensionēšanās vecuma sasniegša- viņiem neesot pamata sūkstīties tikt pie lielākas naudas,» ar šādu
vairāk kā 54 miljonus latu un vien- nas, tādēļ, manuprāt, šīs izmaiņas par mazo pensiju, neiztur kritiku. jautājumu pie VSAA inspektoriem
laicīgi nodrošinot sociālās apdroši- ir neizbēgamas. Turklāt, ņemot «Protams, krīze ieviesa savas ko- vērsās kāda sieviete, un, kā uzsver
nāšanas stabilitāti. D.Olte spriež vērā demogrāfisko situāciju, nā- rekcijas un daudziem strādājošajiem D.Olte, tādi un līdzīgi jautājumi
– tā kā šādi ierobežojumi pastāv jau kotnē nebūs jauniešu darbaspēka ienākumi saruka, teiksim, par kļuvuši par ikdienu, turklāt skar ne
tagad, kopumā iedzīvotāju situāciju pārpilnības,» spriež vadītāja. Viens 30 procentiem, taču ir nekorekti tikai māmiņu algas, bet pat slimības
tas būtiski nemainīs, turklāt tā no būtiskākajiem apsvērumiem, pārmest pensionāriem, ka viņu un bezdarbnieku pabalstu. «Mēs,
tomēr ir zināma garantija tam, ka kāpēc pensionāri turpina strādāt, ienākumi nav samazinājušies. Mēs protams, varam veikt pabalsta apvalsts atbalstu saņems visi, kam protams, ir materiālā situācija, taču nedrīkstam aizmirst, ka jaunajiem rēķina prognozi un to arī darām, jo
tas pienākas, nodrošinot sociālo ļoti bieži cilvēkam ir arī psiholoģiski ir nesalīdzināmi vairāk iespēju – viņi piedāvājam arī tādus pakalpojumus
grūti aiziet pensijā, īpaši, ja nav var atrast veidu, kā piepelnīties, kā pensijas pabalsta prognoze, slimīsolidaritāti.
vaļasprieku, kam veltīt brīvo laiku. varbūt sākt strādāt kā pašnodar- bas lapas pabalsta prognoze, taču
«Taču vecums ir neizbēgams, un bināta persona, izvērst tā saukto pieredze apliecinājusi, ka skaļākie
Privilēģijas prasīt ir necienīgi
Komentējot norises sociālās ap- pensijas gadi pienāk ļoti ātri. Gal- barteri, jo viņi var fiziski strādāt, protesti parasti izskan gadījumos,
drošināšanas jomā valstī, D.Olte venais, nedrīkst atstāt novārtā savu taču pensionāriem šādu iespēju nav, kad pabalsts ir sashēmots. Piemēsaka, ka nosacīti bagātie gadi, veselību, jo dažkārt sanāk, ka savu bet dzīve, tāpat kā visiem, arī viņiem ram, firmā strādā desmit cilvēki,
protams, beigušies un iedzīvotājiem pirmo pensiju cilvēks tā arī nesaņem kļūst dārgāka. Pensijas nedrīkst kuri oficiāli saņem minimālo algu
vai strādā pusslodzi, bet sešus mējārēķinās ar būtiskiem ierobežo- – tā jau pēc viņa nāves tiek izsniegta samazināt,» uzsver D.Olte.
nešus pirms bērna firmas īpašnieka
jumiem arī pabalstu saņemšanā, tuviniekiem...»
Represētā statusu
sievai algas apjoms pēkšņi palielinās
tomēr ir gandarījums, ka pensijas
piešķirs centralizēti
līdz vairākiem tūkstošiem latu. Viss
un citi valsts sociālie pabalsti tiek Pensijas nedrīkst samazināt
Pašlaik Jelgavā vidējais pensijas
D.Olte ir sašutusi par marta do- it kā ir likumīgi, taču realitātē tā ir
izmaksāti bez aizkavēšanās, kā arī
Latvija noslēgusi sociālās drošības apmērs ir 187 lati, un D.Olte par mes sēdē piedzīvoto situāciju, kad, fikcija – ne firmai ir apgrozījums,
līgumu ar Krieviju un Baltkrieviju. pensionāriem runā ar lielu pietāti. izskatot jautājumu par represētā lai varētu šādu naudu maksāt, ne
«Tas nozīmē, ka cilvēks, mainot «Vecā paaudze ir daudz pozitīvāka, statusa piešķiršanu kādam kungam, arī reāli šāda nauda izmaksāta,»
dzīvesvietu, nezaudē sociālās garan- stiprāka un optimistiskāka nekā «Saskaņas centra» deputāts Anato- piemēru min D.Olte. Viņa ir netijas, un šādus līgumus slēdz katra daļa darbspējīgo. Es tiešām apbrī- lijs Ļitvinovs ciniski izteicies: «Ko? izpratnē par cilvēkiem, kuri lepni
sevi cienoša valsts,» uzskata D.Olte. noju viņu prasmi no tā jau niecīgās Kas paspēja ielēkt pēdējā vagonā, tas saka: «Man neko no valsts nevajag,
Viņasprāt, pozitīvs lēmums bijis arī pensijas atlicināt naudu, gan lai ir represētais?!» Tā ir represēto zai- nodokļus nemaksāšu, jo man no tā
māmiņu algu ieviešana, turklāt līdz- aizbrauktu uz kapusvētkiem, gan mošana, uzskata D.Olte. «Jā, var jau nav nekāda labuma!», taču, līdzko
tekus virknei plānoto ierobežojumu, lai sarūpētu dāvaniņu tuviniekiem,» kāds jautāt, kāpēc tikai tagad kungs rodas spiedīgi apstākļi, piemēram,
kas vēl tikai izskanējuši, ir arī vai- D.Olte stāsta, ka pensionāri viņai nolēmis nokārtot represētā statusu, saslimst vai tuvinieks nomirst, mēro
rākas racionālas lietas. Kā piemēru uzticējuši savus taupīgās saimnieko- arī valstī bijušas diskusijas, ka šī ceļu uz VSAA, lai noskaidrotu, kas
viņa min iecerēto darba stāža cenza šanas noslēpumus. Tā kāda kundze statusa piešķiršana būtu jāpārtrauc, tad viņiem pienākas no valsts.
palielināšanu pensijas saņemša- iekārtojusi kladi, kurā katru mēnesi jo visām personām jau būtu jābūt
nai līdz 15 – 20 gadiem. «Pašlaik ieraksta saņemto pensiju. No tās reģistrētām. Taču jāņem vērā, ka Būtiska ir
pirmām kār- ļoti bieži jaunībā cilvēks par tādām sabiedrības attieksme
cilvēkam, lai
tām samaksā lietām neaizdomājas – tad nav laika,
Kaut arī, pēc D.Oltes sacītā,
saņemtu valsts
Vidējās pensijas
par komunāla- tad – īpašas nepieciešamības, nereti jelgavnieki lielākoties ir godprātīgi,
garantēto miniun pabalsti Jelgavā
jiem pakalpoju- cilvēks arī nav zinājis, ka viņš uz to praksē tomēr gadās pa kādam gadīmālo pensiju, jā(uz 01.03.2011.)
miem, tad atli- var pretendēt. Dažos gadījumos pat jumam, kad pabalsts acīmredzami ir
nostrādā desmit
kušo summu mūsdienās cilvēki joprojām baidās sashēmots un darbībās ir krāpšanas
gadus. Un arī Nosaukums
Saņēmēju Vidējais piešķirtais
izdala vienādi to darīt, tāpēc viņi ir jāiedrošina,» pazīmes, un tad jau tas tiek nodots
manā praksē ir
skaits
apmērs, Ls
uz mēneša die- situāciju raksturo D.Olte, atzinīgi atbildīgo institūciju ziņā.
vairāki gadījuVecuma pensijas 12 564
187,55
nām un dzīvo vērtējot nupat pieņemtās izmaiņas,
Vienkāršs piemērs – cilvēks it kā
mi, kad 62 gadu Slimības pabalsti 87
171,54
ar
to,
kas
ir.
kas
paredz
–
turpmāk
politiski
ir
uz biļetena, taču realitātē Alpos
laikā cilvēks no- Vecāku pabalsti 324
379,15
Ja kaimiņiene represētās personas statusu tiesīga slēpo, un to inspektori fiksējuši
strādājis tikai Bezdarbnieku
1626
107,03
uzdāvina bur- būs noteikt Pilsonības un migrācijas nejauši – kad, konstatējot nesakridesmit gadus. pabalsti*
ku ievārījuma, lietu pārvalde (PMLP) centralizēti, tību datumos, zvanījuši viņam
Šāds cilvēks at* Ieskaitot Jelgavas, Ozolnieku novadu, Bausku
kundze priecā- nevis, kā līdz šim, pašvaldība. «Šajā uz mājām, bet... tur informē, ka
nāk un prasa: un Dobeli
jas, ka tikusi jautājumā nav vietas emocijām. Visi saslimušais Alpos bauda ziemas
«Kādas privilēAvots: VSAA
pie kāruma. dokumenti jāizvērtē juristiem, un priekus. Grēkojot arī darba devēji,
ģijas man tagad
pienākas?» Taču likumsakarīgi Risinot krustvārdu mīklas un pieda- PMLP tādi ir, tādēļ šis neapšaubāmi kuri strādājošajam, piemēram, pasaka: «Es tev tagad nevaru maksāt,
rodas jautājums, ko tad viņš savas loties konkursos, viņa iegūst nelielas ir racionāls lēmums,» tā viņa.
tāpēc paņem labāk slimības lapu!».
dzīves laikā darījis, ko pats devis balvas, un tās kļūst par dāvaniņām
Ir arī citi gadījumi – firma veic štatu
valstij, lai tagad saņemtu ne tikai tuviniekiem... «Tā, lūk, dzīvo pensio- Cilvēku kategorija –
samazināšanu, samazinātie cilvēki
valsts nodrošināto atbalstu, bet pat nāri. Bet daļa sabiedrības tikai nicīgi pabalstu shēmotāji
VSAA Jelgavas nodaļas vadītāja ir saņem bezdarbnieka pabalstu, bet
pieprasītu privilēģijas?!» tā D.Olte, izsakās – nu ko tie penži iedomājas!
to gan neattiecinot uz tiem, kuriem Bet daudzās ģimenēs tieši pensionā- pārliecināta, ka visasāk uz valdības pēc deviņiem mēnešiem atkal tiek
ra pensija ir būtiskākais atbalsts,» noteiktajiem ierobežojumiem pabal- pieņemti darbā tajā pašā uzņēmustrādāt liegusi slimība.
stu saņemšanai reaģē tie iedzīvotāji, mā un pat amatā.
Kā pavisam reālas un pat ne- tā D.Olte.
Viņasprāt, arī aprēķini, ka, sāko- kuri valsts atbalstu vēlas izmantot
«Neapšaubāmi, iedzīvotāji kļūst
pieciešamas izmaiņas D.Olte min

aizvien izglītotāki, viņi pārzina likumus, un tas noteikti ir uzteicami,
taču nožēlojami, ja šīs zināšanas
izmanto tikai, lai sashēmotu pabalstu saņemšanu, un pie mums
vēršas ar nostāju, ka «to naudu no
valsts izsitīs»,» tā D.Olte. Tiesa gan
– ne vienmēr tas izdodas, piemēram,
kāda kundze, kura četras reizes bija
reģistrējusies kā bezdarbniece, pēc
vairākiem gadiem izrakstā par darba stāžu pamanījusi, ka bez darba
bijusi nevis deviņus mēnešus, bet
astoņus mēnešus un 26 dienas, un
tagad VSAA pārmet, ka inspektori
viņu nav informējuši, kā rezultātā
viņa par agru aizgājusi uz darbu un
zaudējusi bezdarbnieka pabalstu.
D.Olte norāda, ka līdzīgu shēmu
lielākoties izvēlas tie, kuri, zaudējot
darbu, tūdaļ saslimst. «Teju visi no
darba atstādinātie pēkšņi saslimst.
Pieļauju, ka atsevišķos gadījumos tā
tiešām ir, jo krīzes situācijās slimības
mēdz progresēt, taču parasti tie,
kuri saņēmuši labas algas, slimo
pat pusgadu un gadu,» D.Olte uzskata, ka tieši tāpēc kā slimības, tā
bezdarbnieku pabalsta piešķiršanā
nepieciešams ieviest vēl stingrākus
noteikumus, tādējādi rodot arī ietaupījumu sociālajā budžetā.
Viens no pēdējā laika skaļākajiem
gadījumiem ir pērn fiksētā divu
firmu īpašnieces Ivetas Daugules
vēlme saņemt nepamatoti lielu
slimības pabalstu, neveicot sociālās apdrošināšanas iemaksas un
iesniedzot fiktīvas slimības lapas.
«Šī lieta izskanējusi pietiekami
plaši, un nevēlos taisīt reklāmu šai
dāmai ar ļoti bēdīgu reputāciju, taču
mani uztrauc kas cits – sabiedrības
attieksme. Izskatās, ka liela daļa
sabiedrības diezgan draudzīgi un
skaļi atbalsta tos, kam izdevies
kaut ko iegūt nelikumīgi. Sociālās
apdrošināšanas likumi ir samērā liberāli, diezgan bieži mainās. Ne viss
likumos tiek stingri reglamentēts
– daudz kas atkarīgs no mūsu katra
godaprāta,» tā D.Olte, piebilstot,
ka, tikai mainoties sabiedrības attieksmei, var mainīties arī situācija
valstī.
Viņa stāsta, ka par vēršanos Finanšu policijā, norādot uz aizdomīgiem gadījumiem, saņemts ne tikai
sabiedrības izsmiekls, bet arī draudi
– sak, kur lienat, paši kā ierēdņi
saņemat nodokļu maksātāju naudu.
«Bet tā nauda, kas būtu jāizmaksā
nepamatoti lielos pabalstos, jau arī
ir mūsu pašu nodokļu maksātāju
nauda!» saka D.Olte.
Jāpiebilst, ka VSAA Jelgavas nodaļā mēnesī vidēji tiek noformētas
1800 slimības lapas.

Klienti novērtē

Ekonomiskā situācija būtiski
mainījusi arī VSAA darbu, gan
reorganizējot nodaļas, gan samazinot atalgojumu. D.Olte stāsta,
ka pašlaik inspektors saņem vidēji 244 – 360 latus «uz papīra»,
taču atbildība un slodze ir liela.
«Lielākā daļa klientu ir saprotoši un korekti, taču ir arī tādi,
kuri nebūšanās vaino mūs, taču
parasti konfliktsituācijas izdodas
atrisināt. Tieši tādēļ, ja inspektora
teiktais klientu nepārliecina, ja vēlas saņemt papildu skaidrojumu,
aicinu vērsties pie daļu vadītājiem
vai manis – problēmu atrisināsim
kopīgi,» tā D.Olte. «Jau tas vien, ka
piecas reizes esmu ievēlēta Jelgavas domē, manuprāt, apliecina, ka
jelgavnieki novērtē manis vadītās
iestādes darbu, tāpēc gribu pateikt paldies par izrādīto uzticību.
Pateicos arī saviem darbiniekiem,
kuri strādā centīgi un saprot jelgavnieku vēlmi saņemt savlaicīgu
un pareizu valsts atbalstu.»

Pilsētnieks vērtē

Vai ticat, ka valsts
jums vecumdienās
nodrošinās pensiju?
Edijs, auklē
bērnu:
– Es gribu
cerēt, ka
nodrošinās.
Protams, ļoti
optimistiski
būtu, ja pensiju apmēru vēl
palielinātu. Taču drošības pēc
man jau tagad pašam ir savs
pensijas fonds, kurā sāku krāt
naudiņu vecumdienām. Tāds
mazs drošības spilvens.
Jekaterina,
bezdarbniece:
– Nē, neticu, jo jau
tagad valstij
ir problēmas
ar pensiju maksāšanu. Tik tiešām esmu atmetusi cerības,
ka valsts rūpēsies par saviem
iedzīvotājiem, kas strādājuši
tās labā. Jau pirms laika domāju, ka jāizveido savs pensijas
fonds, taču šobrīd nav lieku
līdzekļu, ko tajā atlikt.
Ina, skolotāja:
– Neesmu
utopiste.
Domāju, ka
nekādu pensiju no valsts
mums nesagaidīt. Jau šobrīd
trūkst naudas, no kā pensionāriem samaksāt pensiju.
Viss, cik nodokļos iemaksājam,
uzreiz tiek iztērēts, nekas netiek uzkrāts, bet strādājošo
iedzīvotāju kļūst mazāk. Kurš
tad pelnīs to pensiju fondu?
Ienākumi pietiek izdzīvošanai,
bet ne uzkrāšanai vecumdienām.
Gunita, māmiņa:
– Nē. Valsts
šobrīd ir tik
daudz naudas aizņēmusies! Drīz
sāks trūkt darbspējīgo iedzīvotāju, kas maksās nodokļus.
Ticu, ka nemaz nesagaidīšu
pensiju, jo atkal tiks paaugstināts pensionēšanās vecums.
Kā vispār man var uzkrāties
pensija, ja, aizejot uz darba
interviju un pasakot, ka man
ir mazi bērni, priekšroka tiek
dota cilvēkam bez bērniem.
Rezultātā es esmu bezdarbniece.
Guntars,
students:
– Ja godīgi, šobrīd
vēl par to
nedomāju.
Taču kur gan
valsts naudu dabūs, atkal kārtējos nodokļus paaugstinās?
Ar katru gadu Latvijā cilvēku,
kas pelna pensionāru pensijai,
kļūst arvien mazāk.
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Meklē Jelgavas
oriģinālāko suvenīru
 Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) izsludinājis konkursu
«Jelgavas suvenīrs». Ikviens, kuram
ir ideja, kādam jābūt mūsu pilsētas
suvenīram, lai tas būtu oriģināls,
interesants un gaumīgs, aicināts
iesniegt savu darbu līdz 5. maijam.
Darbus var iesniegt gan privātpersonas, gan kolektīvi, piemēram, Mākslas skolas audzēkņi, gan uzņēmumi,
tostarp skolēnu mācību firmas,
galvenais nosacījums – jāiesniedz
jau gatavs darbs.
JRTC vadītāja Anda Iljina stāsta,
ka konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus ģenerēt idejas un «iekustināt» suvenīru izgatavošanu. «Šoreiz
mūsu mērķis nav noskaidrot uzvarētāju un tad šo suvenīru ražot masveidā. Tomēr labprāt piedāvāsim
uzņēmējiem, kuri spēs suvenīrus
izgatavot vairumā, pieņemt tos
realizēšanai gan Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, gan pasākumos,»
norāda A.Iljina, piebilstot, ka varbūt
labās idejas pamanīs pilsētas uzņēmēji, kuri būs gatavi sadarboties un
sākt ražošanu vai tirdzniecību.
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Jāpiebilst, ka tā ir iespaidīga
summa, ko pašvaldībai, visticamāk,
nāksies rast savā budžetā, jo šī gada
pirmajos trijos mēnešos vien Jelgavā
GMI pabalsts izmaksāts kopumā
133 000 latu apmērā, bet dzīvokļa
pabalsts – 243 000 latu apmērā, un
valsts līdzfinansējums šim mērķim
uz 1. aprīli kopumā bijis nedaudz
vairāk kā 115 tūkstoši latu.
Taču vienlaikus ministre solīja
grozījumus normatīvajos aktos,
kas pašvaldībām paredzētu daudz
lielākas pašnoteikšanās iespējas,
tostarp ļaut pašām noteikt, kas,
kādā apmērā un cik ilgi var saņemt
šo atbalstu. R.Stūrāne uzsver, ka tas
pašreizējā ekonomiskajā situācijā
būtu ļoti svarīgi, jo, piemēram, ja
agrāk GMI pabalsta saņemšanas periods bija limitēts – deviņi mēneši –,
tad pašlaik šis laiks ir neierobežots,
līdz ar to pabalsta saņēmējiem nav
motivācijas šo jautājumu risināt.
«Apstākļos, kad valstij nav līdzfinansējuma iespēju, pašvaldībām
jādod daudz lielākas pašnoteikšanās
iespējas. Sociālajai palīdzībai jākļūst
liberālākai, jāraugās, lai iedzīvotāji
to saņemtu pēc būtības, pabalstu
apmēru nosakot, balstoties uz cilvēka ienākumu izvērtēšanu,» tā
I.Jurševska.

Ar ministri pārrunātas arī problēmas audžuģimeņu finansēšanas
kārtībā, uz ko norādīja Bāriņtiesa.
Proti, atlīdzību par audžuģimenes
pienākumu veikšanu izmaksā no
valsts budžeta, savukārt pabalstu
bērnu uzturam, apģērba un mīkstā
inventāra iegādei – no pašvaldības,
kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni, budžeta. Šī pabalsta apmēru
pašvaldības tiesīgas noteikt pašas,
bet tas nedrīkst būt mazāks par
27 latiem, taču nav noteikta maksimāli pieļaujamā summa. Un
tāpēc rodas pat absurdas situācijas
– piemēram, Jelgava, kurai jāmaksā iespaidīgi līdzekļi pašvaldību
izlīdzināšanas fondā, nevar atļauties izmaksāt nesamērīgi lielu šo
pabalstu, kamēr, piemēram, Liepāja, kas ir fonda līdzekļu saņēmēja,
pabalsta apjomu audžuģimenēm
ir noteikusi pat divas reizes lielāku
nekā Jelgava. Un Jelgava faktiski kļūst konkurētnespējīga, kas
rada grūtības bērnu ievietošanai
audžuģimenēs, līdz ar to bērnam
liegta iespēja iegūt ģimenisku vidi,
jo ģimenes izvēlas to pašvaldību
bērnus, par kuriem tiek maksāts
lielāks pabalsts. Jelgavas pašvaldība rosina noteikt arī maksimāli
pieļaujamo izmaksājamo summu
audžuģimenēm.

Atzīmēs Černobiļas
avārijas 25. gadadienu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad tiks atzīmēta 25.
gadadiena kopš Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas. Piemiņas pasākumā aicināti piedalīties
avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās
personas – dalībniekiem
jāpiesakās līdz 15. aprīlim.
Šogad Černobiļas atomelektrostacijas avārijas piemiņas pasākumā
vienkopus tiksies ne tikai Jelgavas
pilsētas, bet arī Jelgavas un Ozolnieku novada avārijas seku likvidēšanā
iesaistītie cilvēki.
Pasākums notiks 28. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes
Konferenču zālē Pasta ielā 37. Dalībniekiem jāpiereģistrējas līdz 15.

Var izmantot stāvlaukumu
pie dzelzceļa stacijas

Piedāvājums jāiesniedz līdz 5.
maija pulksten 18 JRTC Akadēmijas ielā 1. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties JRTC darba dienās
no pulksten 9 līdz 18 un brīvdienās
no pulksten 10 līdz 16, zvanot pa
tālruni 63005447, 63005445, rakstot
uz e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv vai
mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Aktuāli».
A.Iljina norāda, ka visi saņemtie
darbi tiks izvērtēti. To darīs gan
vērtēšanas komisija, gan pilsētas
iedzīvotāji – piedāvājumi no 10. līdz
22. maijam būs apskatāmi un novērtējami Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī, par sev tīkamāko suvenīru varēs nobalsot arī interneta mājas lapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Tūrisms».
Balsojums klātienē un internetā
kopā veidos iedzīvotāju vērtējumu,
un, viņuprāt, labākais darbs saņems
speciālbalvu. Savukārt konkursa uzvarētājus noteiks komisija. Laureāti  Sintija Čepanone
tiks paziņoti Pilsētas svētku laikā no
27. līdz 29. maijam.
Jau no šīs nedēļas jelgavJāpiebilst, ka pirmās vietas ieniekiem, kas izmanto
guvējs saņems naudas balvu – 250
vilcienu un līdz stacijai
latus, otrajai vietai tiks piešķirti 150
nokļūst ar personīgo aulati, trešajai – 100 lati.
tomašīnu, ir iespēja savu

Valdība atbildību sociālajā jomā
pilnībā grib novelt uz pašvaldībām

aprīlim, zvanot pa tālruni 63048917
vai 63007523. Jelgavas pilsētā šobrīd ir apzinātas 63 personas, bet
iespējams, ka tās nav visas, tāpēc
ikviens, kurš bijis iesaistīts atomavārijas seku likvidēšanā un vēlas
apmeklēt šo pasākumu, aicināts
atsaukties. Jāpiebilst, ka Jelgavas
novadā apzinātas 35, bet Ozolnieku
novadā – 20 personas.
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
rehabilitācijas sektora vadītāja Irina Bančuka stāsta, ka pasākumā
aicināti piedalīties arī Baltkrievijas
un Ukrainas vēstnieki un visu trīs
pašvaldību vadītāji. Programmā
paredzēts koncerts, tiks demonstrēta arī filma par Černobiļu – kas
tur notika pirms 25 gadiem, kas
notiek tagad.
Pasākumu rīko Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas un Ozolnieku
novada dome.

www.jelgavasvestnesis.lv
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auto novietot turpat
blakus – stāvlaukumā
bijušajā muitas zonā.
Beidzot pašvaldība saņēmusi visus nepieciešamos saskaņojumus, lai
sen plānoto ieceri varētu
īstenot.

«Auto stāvlaukums ir atvērts
autotransporta novietošanai, un
paralēli pašvaldība iespēju robežās
laukumā veiks uzlabojumus un
tuvākajā laikā uzstādīs satiksmes
organizācijas zīmes,» stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Gādājot par
cilvēku, kuri
līdz dzelzceļa stacijai
nokļūst ar
personīgo
automašīnu
un tālāk ceļu
mēro ar vilcienu, ērtībām,
pašvaldība
radusi iespēju
nodrošināt
auto stāvlaukumu stacijas
tuvumā. Nu
blakus stacijai
iespējams
novietot ap 60
automašīnu.
Foto: Ivars
Veiliņš

Gunita Osīte.
Stāvvietas pie dzelzceļa stacijas
izmantošana ir bez maksas, un
tajā iespējams novietot apmēram
60 automašīnas.
«Stāvlaukums perspektīvā noteikti atslogos ne tikai stacijas
teritoriju, bet arī tuvējās ielas,
jo šoferi, ja nav vietas pie pašas
stacijas, mašīnu cenšas novietot
kaut kur tuvumā. Arī es pats,
braucot uz Rīgu ar vilcienu, mašīnu
mēdzu atstāt Pasta ielā,» tā Valdis
Beļinskis. Viņš dzīvo Tērvetes ielā,
kura «ir labu gabalu no dzelzceļa
stacijas», tāpēc līdz stacijai parasti
brauc ar mašīnu. Stāvlaukuma
atvēršana, visticamāk, mainīs arī
jelgavnieka Artūra Spriņģa ieradumus – viņš dzīvo Raiņa ielā un
iepriekš līdz dzelzceļa stacijai gājis
kājām. «Taču, ja tepat līdzās ir stāvlaukums, to noteikti izmantošu. Tā
neapšaubāmi būs ērtāk,» tā viņš.

Uzrunātie autovadītāji atzīst,
ka stāvlaukums līdzās dzelzceļa
stacijai sniegs virkni priekšrocību.
Būtiskākā no tām – mašīnu atstāt
visu dienu tajā būs drošāk, jo tur
nebūs tik intensīva satiksme kā
uz ielas. «Protams, būtu arī labi,
ja šajā stāvlaukumā, tāpat kā
pie lielveikaliem, būtu uzklāts
marķējums, iezīmējot vietu katrai
mašīnai, tādējādi disciplinējot
šoferus, jo, šķiet, sešdesmit vietas
tomēr būs par maz, lai mašīnu
tur varētu nolikt visi gribētāji.
Tomēr arī tas ir būtisks ieguvums
jelgavniekiem, kas ceļu uz darbu
ikdienā mēro ar vilcienu,» spriež
šoferi, piebilstot, ka noteikti
jādomā arī par to, lai stāvlaukums tiktu izmantots tikai tam
paredzētajam mērķim – vilcienu
pasažieriem, kuri lielā attāluma
dēļ līdz stacijai nokļūst ar savu
privāto automašīnu.

Topošie gidi veido savus tūrisma maršrutus
 Sintija Čepanone

«Starpkaru posmā Jelgavā bija apmēram 40
restorāni. Jā, protams,
katrā varbūt divi, pieci
galdiņi, taču arī toreiz
šajā jomā cilvēki darbojušies. Tā kā pats esmu
cieši saistīts ar šo jomu,
nolēmu to izpētīt dziļāk,
reizē arī domājot, kā to
saistoši varētu pasniegt
citiem interesentiem,»
stāsta Jelgavas uzņēmējs
Ainārs Tamisārs. Viņš ir
viens no tiem cilvēkiem,
kas savas zināšanas nolēmuši papildināt tūrisma
jomā, apmeklējot gidu
kursus.
Lai sagatavotu jaunus gidus un
papildinātu zināšanas jau esošie,
Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC) sadarbībā
ar Jelgavas reģionālo Tūrisma centru (JRTC) organizē gidu kursus.
Tajos martā mācības uzsākuši
nedaudz vairāk kā desmit cilvēki.
«Visu laiku esmu bijusi saistīta
ar tehniskām lietām, būvniecību,
bet nu esmu nolēmusi apgūt kaut
ko dvēselei – kāpēc lai tā nebūtu
gida profesija?» stāsta viena no
kursu dalībniecēm Ingrīda Pečkovska, piebilstot, ka, viņasprāt,
tūrismam Jelgavā ir perspektīva,
tāpēc pieļauj, ka pēc gida apliecības
saņemšanas šajā jomā arī varētu
darboties.
Topošie speciālisti teorētiskās
un praktiskās nodarbībās tiekas
divas reizes nedēļā, un, kaut kopā
ar savas jomas profesionāļiem
līdz šim aplūkotas tikai dažas no
iecerētajām tēmām, viņi atzīst,
ka mācību programma izstrādāta

Interesantākās
nodarbības
topošajiem gidiem ir ekskursijas vadīšanas
praktikumi,
kuros viņi kopā
ar vēsturnieku
Andri Tomašūnu dodas
ekskursijās pa
Jelgavu, Ozolnieku un JelgaFoto: Ivars Veiliņš vas novadu.
saistoša un tā orientēta uz prak- Jelgavas un abu tuvējo novadu
tisku darbu.
skaistākās baznīcas, tūristiem
JRPIC Uzņēmējdarbības noda- atklājot ne tikai arhitektūru, vēsļas vadītāja Līga Miķelsone atklāj, turiskus faktus, bet arī atspoguļojot
ka līdz šim interesenti apzinājuši ceļu, kas ved uz baznīcu, tas ir,
tūrisma tiesisko regulējumu mūsu cilvēku garīgo izaugsmi. Plānoju,
valstī, Jelgavas, Ozolnieku un ka divu stundu ekskursijas laikā
Jelgavas novada tūrisma resursus šādi varētu aplūkot kādas četras
un piedāvājumu, «izšķirstījuši» baznīcas,» stāsta Vera Petrjankina,
mūsu pilsētas un apkārtnes vēs- kura kopš novembra ir gids Svētās
tures lappuses, kā arī piedalījušies Trīsvienības baznīcas tornī, taču
ekskursiju vadīšanas praktikumā vēlas paplašināt savu redzesloku,
kopā ar vēsturnieku Andri To- lai ekskursijas varētu vadīt arī pa
mašūnu. «Taču kopumā 72 stundu visu Jelgavu un kaimiņu novadiem.
ilgajā programmā paredzēts apgūt «Cilvēks, vārds, kultūra – tieši šie,
arī, piemēram, tūristu gida darba manuprāt, ir atslēgvārdi gida darorganizāciju un ētiku, lai gids bam, kas mani saista visvairāk,»
prastu mērķtiecīgi organizēt un tā viņa, atklājot, ka ekskursijas
veikt savu darbu, IT resursus gida var vadīt latviešu, krievu un vācu
darbā, runas mākslas pamatus, valodā.
saskarsmi un psiholoģiju, lai stāsSavukārt A.Tamisārs izstrādā
tījums būtu saistošs, pārliecinošs tūrisma maršrutu «Krogu kultūra
un gids neapjuktu arī problēm- Jelgavā toreiz un tagad», taču to,
situācijās. Tās ir zināšanas, kas kādā veidā to iecerējis praktiski īstenepieciešamas gidam, lai profesio- not, pagaidām vēl neatklāj. «Cilvēnāli varētu vadīt tūristu grupas,» kam jādara tas, kas pašam interesē,
stāsta L.Miķelsone. Savukārt un nemitīgi sevi jāpilnveido. Gluži
paralēli mācībām topošie gidi paši par gidu neesmu plānojis strādāt,
izstrādā tūrisma maršrutus, kas taču šajos kursos iegūtās zināšanas
tiks prezentēti 14. maijā, sākoties un pieredze man neapšaubāmi
tūrisma sezonai.
noderēs ikdienas darbā. Pirmām
«Pašlaik mana izvēlētā maršruta kārtām mācos pats sev,» tā kluba
izstrāde ir procesā. Ekskursijas «Jelgavas krekli» īpašnieks.
programmā esmu iecerējusi iekļaut
Jāpiebilst, ka kursi ir maksas.
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Īsi
 Svētdien Jelgavā dzēsts pirmais
kūlas ugunsgrēks šosezon. VUGD
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas
daļas komandieris Artūrs Hroļenko
informē, ka ap pulksten 16 Loka
maģistrālē 10 degusi pērnā zāle
atklātā laukā 5000 kvadrātmetru
p l a t ī b ā . Va l s t ī p i r m a i s k ū l a s
ugunsgrēks dzēsts 13. martā
Liepājā.
 Jelgavas pilsētas Tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas
centrs informē, ka apmeklētājus
pieņem Jelgavā, Pasta ielā 47,
219. kabinetā, darba dienās no
pulksten 14 līdz 18. Savukārt sestdienās – no pulksten 10 līdz 14.
 Jelgavas Amatniecības vidusskolā 14. aprīlī no pulksten 9 līdz
16 un 15. aprīlī no pulksten 9 līdz
14 – Informācijas dienas. Šogad ar
pamatizglītību skola uzņems šādās
kvalifikācijās: sekretārs; viesnīcu pakalpojumu speciālists; apdares darbu
tehniķis; automehāniķis; mēbeļu
galdnieks; datorsistēmu tehniķis; ēku
iekšējo komunikāciju montāžas un
apkalpošanas speciālists (jaunums).
Uzņemšana ar vidējo izglītību šādās
kvalifikācijās: viesmīlis; autoatslēdznieks.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina 9. klašu skolēnus un viņu
vecākus uz Atvērto durvju dienām
š.g. 14., 20., 26. aprīlī plkst.14.
Iepazīstināsim ar izglītības
iespējām, mācību prioritātēm
un ārpusstundu aktivitātēm
ģimnāzijā.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Atvērto durvju diena – 14. aprīlī
plkst.14.
Iepazīšanās ar skolas piedāvātajām
izglītības programmām, skolu un
jaunākajām dabaszinību
tehnoloģijām.
14. aprīlī (pēc pasākuma) sāksies
pārrunas uzņemšanai 10. klasēs;
9. maijā un 16. maijā no plkst.14
līdz 17 turpinās uzņemšana 10.
klasēs; no 13. jūnija līdz 17. jūnijam turpinās uzņemšana 10. klasēs
(pretendentiem jāiepazīstina ar
sevi, uzrādot 9. klases 1. un 2. semestra sekmju izrakstu, diplomus,
atzinības rakstus, projektus u.c.).
Uzņemšanas intervijas 7. klasēs
sāksies pēc liecību saņemšanas
– no 31. maija līdz 17. jūnijam.
Informācija – mājas lapā
www.jsg.lv,
pa tālruni 63029212.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS
JELGAVAS MŪZIKAS
VIDUSSKOLĀ –
14., 15., 16. aprīlī Lapskalna
ielā 2.
14. aprīlis (ceturtdiena)
plkst.17.30 – izlaiduma klašu
audzēkņu koncerts.
15. aprīlis (piektdiena)
plkst.17.30 – koncerts «Iepazīsim
mūzikas instrumentus».
16. aprīlis (sestdiena)
plkst.11 – ansambļu koncerts;
plkst.13 – džeza un vieglās mūzikas koncerts.
Ieeja – BEZ MAKSAS.
P.S. Interesentiem piedāvājam iespēju 14. un 15. aprīlī no plkst.14
līdz 19 un 16. aprīlī no plkst.11
līdz 15 saņemt informāciju un
apmeklēt nodarbības dažādu
instrumentu spēles apgūšanā.

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš».
JAMAHAS mūzikas skolas klase
turpina uzņemt audzēkņus, aicinot pieteikties bezmaksas prezentācijas nodarbībām mazuļus no
4 mēnešu vecuma un sintezatora
spēles apmācībā no 6 gadiem līdz
neierobežotam vecumam.
Tālrunis 26010105.
J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718 vai 26010105.
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Ko Jelgavas uzņēmēji domā par
praktikantiem?
 Ritma Gaidamoviča

Šobrīd 81 Jelgavas Amatu
vidusskolas un 129 Jelgavas
Amatniecības vidusskolas audzēkņi ir mācību praksē. Viņi
pieredzi smeļas dažādos uzņēmumos Jelgavā un tuvākajās
pilsētās. Par to, cik veiksmīga
un noderīga šī pieredze, gan
praktikantiem, gan uzņēmējiem ir savs viedoklis. Viens
savu prakses vietu nemaz nav
redzējis, taču prakses dienasgrāmatā tomēr ir ieraksts, ka
to apguvis; cits sūdzas, ka neko
vairāk par katlu mazgāšanu
nav darījis, savukārt cits ne tikai
iemācās aroda pamatus, bet
pēc prakses paliek arī strādāt
uzņēmumā. Lielākā daļa uzņēmēju uzskata, ka jauniešiem ir
jādod iespēja: «Mēs gatavojam
potenciālos darbiniekus!» Šoreiz «Jelgavas Vēstnesī» par to,
kā uzņēmēji vērtē praktikantus
no profesionālajām skolām,
kālab dod prakses vietu un ko
sagaida no jauniešiem.
Ļoti grūti atrast darbu, ja nav praktiskās pieredzes – šo patiesību zina visi, arī
profesionālo skolu beidzēji, kuriem sava
vieta darba tirgū jāizcīna. Labs pārejas
posms varētu būt mācību prakse dažādos
uzņēmumos, kur jaunietis pierāda savu
varēšanu un prakses beigās nereti cer sagaidīt uzaicinājumu: «Vai paliksi strādāt?»
Šāds sadarbības modelis tiek piekopts arī
abās Jelgavas profesionālajās skolās, kur
visu specialitāšu audzēkņi vismaz vienu
reizi mācību laikā dodas praksē. Tiesa gan,
uzņēmēji un audzēkņi neslēpj, ka prakses
vietu atrast kļūst arvien grūtāk. Kāpēc?
Tam ir vairāki izskaidrojumi – uzņēmēji
nevēlas ar jauniešiem «krāmēties», jo tas
prasa laiku un finanses, gadās jaunieši,
kas neprot pat elementāras lietas, un tad
«divritenis jāgudro no jauna». Taču uzrunātie darba devēji, pie kuriem jaunieši
praktizējas, atzīst, ka arī paši reiz bijuši
iesācēji, un saprot, ka ir jāpalīdz. Uzņēmējiem svarīgi ir piedalīties izglītības procesā.
«Jā, tā savā ziņā ir uzupurēšanās, taču arī
morāls pienākums. Jaunajiem ir jāmācās,
ir vajadzīga prakse un vēlreiz prakse. Tādā
veidā mēs sagatavojam savus potenciālos
darbiniekus,» atzīst SIA «Unisan» īpašnieks Imants Šneps. Pēdējā laikā jaunieši
arvien vairāk sākuši novērtēt doto iespēju,
apzinās, ka šis nav ķeksīša pasākums, līdz
ar to parādījusies lielāka motivācija, atzīst
uzņēmēji.

«Ruļļus tīt māk,
ar fēnu strādāt – ne»

Sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi
skolā tiek slikti sagatavoti, darba tirgum
īsti derīgi nav, neko neprot. Jelgavas uzņēmēji gan saka: palēnām šis mīts tiekot

lauzts. Skola dod iespēju, taču viss pārējais,
tostarp, kā zināšanas tiek liktas lietā, atkarīgs no jaunieša. Ir praktikanti, kas stundās
kārtis spēlējuši un neko nav dzirdējuši, bet
ir arī tādi – ar ķērienu un saprašanu –, ka
uzreiz var uzticēt ēst gatavošanu. «Mēs
negaidām, lai skola sagatavo speciālistus
katram mūsu darbgaldam, skaidrs, ka
viņiem nav tādas tehniskās bāzes, turklāt
katram uzņēmumam ir savs profils. Galvenais ir iemācīt vispārējas prasmes – ne
tikai ēvelēt un darba drošības pamatus.
Jāatzīst, ka pēdējā laikā sagatavotības
ziņā gan nāk arvien labāki jaunieši,» tā
SIA «Jelgavas mēbeles» direktors Māris
Upenieks. Arī SIA «Signum» vadītājs
Vitālijs Upenieks atzīst, ka neviena skola
nevar sagatavot visiem dzīves gadījumiem,
tāpēc jārēķinās, ka arī uzņēmējam jādod
sava artava. Galvenais, ko uzņēmēji vēlas,
ir dzirdīgas ausis, prasmīgas rokas. Salona «Lukss» īpašniecei Evai Klovānei gan
ir pretējs viedoklis. «Zinu, ka frizieriem
skolā ir laba bāze, taču švaki tie audzēkņi.
Bēdīgi, ka meitene nemāk strādāt ar krāsu katalogu, pat nezina krāsu apli, kas ir
pamatu pamats. Ņemot vērā, ka mācību
frizētavu pārsvarā apmeklē pensionāri,
ruļļus tīt viņa māk, bet ar fēnu strādāt
– ne. Taču tagad pamatā izmanto fēnu,»
uzskata E.Klovāne. Līdzīgs viedoklis ir
arī modes nama «Tēma» saimniecei Daigai Latkovskai. Proti, viņa stāsta, ka ir
gadījies strādāt ar jauniešiem, kas taisnu
vīli nevar nošūt, kaut mācās par modelētājiem. «Jautāju, cik apģērba gabalus viņi
skolā gada laikā uzšuj, un biju apbēdināta
– tikai vienu vai divus. Kā tad viņš skolā var
iemācīties šūt?! Un tad man nolaižas rokas
– es taču nevaru viņiem vēl mācīt taisnu
vīli šūt! Man nav rūpnieciskās ražošanas,
kad simtiem bikšu staru jānošuj, un roka
ietrenēsies,» saka D.Latkovska, piebilstot,
ka saprot – kvalitāte nav pirmais, ko prasīt
no praktikanta.

«Grib lielo naudas
čemodānu un vaktē pulksteni»

Ne pie viena vien uzņēmēja audzēkņi
nākuši ar lūgumu: «Ierakstiet man, ka
praksi izgāju, un es eju mājās!», taču mūsu
uzņēmēji norāda, ka to nepraktizē. Ir arī
tādi jaunieši, kas atnāk, pastrādā, saprot,
ka te nav nekāda medus maize, un pasaka,
ka labāk aizies pie onkuļa, jo tur neliks tik
daudz strādāt vai... neliks vispār. Atšķiras
arī uzņēmēju attieksme – vieni jauniešus
izmanto kā lēto darbaspēku, bet ir arī
tādi, kas gatavo sev jauno kalvi vai arī ir
ar atbildības sajūtu, vēlas, lai jaunietis ko
iemācās – Latvijai neprašas nevajagot. Arī
no praktikantiem saņemtas sūdzības: lika
tikai grīdas mazgāt, slaucīt, kārtot. Taču
uzņēmēji atzīst, ka tas ir pamatu pamats
– darba vietai ir jābūt tīrai, protams, nevar
pārspīlēt, taču gadoties pa jaunietim, kuram
neko citu par sīkiem palīgdarbiem nevar uzticēt. «Ir gadījumi, kad viņš uzreiz grib būt
šefpavārs, nevis pīrāgiem gaļu griezt. Labi!
Uzticu gatavot banketa kūciņas, uzkodas,
kas ir smalks pirkstu darbs. Un tad prakti-

kants saprot, ka nespēj – nevar tik augstu
uzreiz uzlēkt. Ir tomēr jāpārbauda, vai viņš
maz nazi māk pareizi turēt,» tā kafejnīcas
«Silva» saimniece Sandra Blūmane. «Ir jau
indivīdi, kas atnāk un interesējas tikai par
lielo naudas čemodānu, bet paši vaktē, kad
pulkstenis būs 12 vai 17. Taču ar tādiem
ātri tiekam galā. Man bija topošais apdares
darbu speciālists, kurš līdz apdares darbiem
tā arī netika. Viņš nemācēja reģipsi normāli
pielikt, tad kāda vēl tur apdare?!» tā SIA
«Būvnieks 07» vadītājs Andris Ručevskis.
Savukārt kafejnīcas «Rausis» vadītāja
Smaida Bāliņa atzīst, ka jauniešiem iet
grūti ar rēķināšanu. «Nevaru 1. kursa
studentam ļaut apsālīt karbonādes vai
kotlešu masu sagatavot, kur 50 gramu vietā
iebērs 500. To varam ļaut darīt, kad uzticība
iemantota,» tā S.Bāliņa. Nereti atbildīgi
darbi netiek doti arī tālab, lai nesabojātu
uzņēmuma vārdu, jo viens piliens darvas
var sabojāt visu medus mucu. Tā domā arī
salona «Rebeka» īpašniece Dace Niparte.
Viņa atzīst, ka, redzot topošo frizieru darbu,
neceļas roka ļaut klientu apkalpot. Tālab
labprātāk vispirms viņa prasmes pārbauda
uz darbiniecēm vai ļauj jaunajam ņemt līdzi
savus modeļus.

«Atrast prakses vietu bija grūti,
servisi nav atsaucīgi, jo klīst
baumas, ka mēs slikti strādājot un neko nemākot. Taču
ar šo vietu esmu ļoti apmierināts,» atzīst Amatniecības
vidusskolas 4. kursa audzēknis
Oļegs Mihalovskis, kurš šobrīd
praktizējas SIA «Anru motors»
autoservisā. Viņa prakses
vadītājs Jānis Radjonovs atzīst,
ka pie viņa praksē bijuši seši
puiši, bet tikai divus varētu
saukt par labiem mācekļiem.
«Oļegam ir galva uz pleciem
un rokas no īstās vietas izaugušas. Galvenais, čalim ir vēlme,»
tā Jānis. Pats Oļegs atzīst, ka
daudz viņam devis tas, ka, jau
mācoties, savu garāžu pārvērtis par servisu, kur labo savu,
draugu un radu automašīnas,
tā gūstot praktiskās iemaņas.

«Šī ir laba prakses vieta. Kolektīvs mūs pieņem kā savējos, uztic dažādus darbus.
Neskatoties uz to, ka esam iesācēji, darbinieki nebaidās ļaut strādāt arī ar lielajām
iekārtām. Galvenais, mums ir iespēja izmēģināt jaunākās tehnoloģijas, kādu nav
skolā, tādējādi pielāgojamies šodienas darba tirgum,» atzīst Amatniecības vidusskolas 4. kursa audzēkņi Edvīns Roga, Viktors Barkovskis un Edgars Jarmolovičs.
Viņi no janvāra ir praksē SIA «Jelgavas mēbeles». Īpaši atzinīgi puiši novērtē iespēju
prakses laikā ne tikai strādāt uzņēmumā un gūt pieredzi, bet arī to, ka, izmantojot
uzņēmuma materiālus, viņi var izstrādāt diplomdarbu. Puiši izgatavo kumodes,
kurām materiāli vien izmaksātu apmēram 100 latus katrai.

Savas atbalsta sistēmas

Uzņēmējiem nav obligāti jāmaksā praktikantiem, taču viņi var jauniešus atalgot.
Ir uzņēmēji, kas tomēr izdomājuši savus
bonusiņus, lai vairāk ieinteresētu jaunieti. Ir vietas, kur pēc labi padarīta darba
samaksā, vietas, kur ļauj paēst pusdienas,
uzēst kūciņas, vietas, kur ļauj strādāt
ar uzņēmuma materiāliem, kas nereti
nemaksā dažus latus, un izgatavot ko sev.
Piemēram, frizētavās praktikanti var paši
sapucēties, pārtikas uzņēmumos – paēst,
ražošanas – izgatavot kādu priekšmetu
vai auto darbnīcā saremontēt savu auto.
Sava atbalsta sistēma ir arī «Jelgavas mēbelēm». Tur audzēkņiem ļauts, izmantojot
uzņēmuma materiālus un resursus, sagatavot diplomdarbu. M.Upenieks stāsta, ka
šādi te tapušas kumodes, krēsli, galdi, pat
sekcijas. «Mūsuprāt, tas ir liels devums.
Iedomājieties, ja visi materiāli jaunietim
būtu jāpērk no savas kabatas, jāmeklē vieta,
kur viņš to varēs izgatavot... Tas nav lēti,»
tā M.Upenieks.

«Praksē esmu pabijis vairākos uzņēmumos, tāpēc varu salīdzināt. Viennozīmīgi,
šeit ir foršāk. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit nav vairākus mēnešus tikai jāēvelē, kā tas
mēdz būt citos uzņēmumos, te uztic un dod daudz atbildīgākus darbus, apkalpot
iekārtas. Kā tad citādi lai iemācās?! Brīžiem jau gan mēs paši nobīstamies no tā,
prasām, lai tomēr stingrāk mūs uzmana, vai visu pareizi darām,» tā Amatniecības vidusskolas 4. kursa audzēknis Jānis Burbe. Arī viņš līdz jūnijam strādās SIA
«Jelgavas mēbeles».

Uzņēmēju ieteikumi
Visur tiek vērtēta praktikantu
disciplīna, ieinteresētība, uzticētā
veikšana ar pilnu atdevi un kvalitāte.
Mūsu darba devēji ir iecietīgi pret to,
ka praktikants ir iesācējs, un kā būtisku uzsver motivāciju, gatavību mācīties un iniciatīvu. Tāpat uzņēmumi
pievērš uzmanību tam, kā praktikants
iegūtās teorētiskās zināšanas izmanto
praksē un cik vispār viņš aizdegas par
izvēlēto profesiju. Viņiem ir arī savi
ieteikumi, ko skolām un arī pašiem
praktikantiem uzlabot, lai sadarbība
veidotos pēc iespējas labāka.
Proti, kafejnīcas «Silva» saimniece
Sandra Blūmane aicina jauniešus
atcerēties, ka viņi praksē veido savu
vizītkarti – tā ir kā paplašinātā darba
intervija. «Viņš par sevi atstāj iespai-

du. Ja arī jaunietis šeit nestrādās, tomēr ir jāparāda sevi no labākās puses,
jo arī mēs varam sniegt rekomendācijas. Tas ir jāatceras: ja sabojāsi pirmo
iespaidu, diez vai to būs iespējams mainīt,» tā S.Blūmane. Savukārt ražotāji
skolas aicina apdomāties un nesniegt
jauniešiem zināšanas tikai vienā šaurā
virzienā. Šauro virzienu ierādīt esot
uzņēmēju pienākums. No skolas tiek
prasītas vispusējas prasmes. «Jelgavas
mēbeļu» direktors Māris Upenieks
rosina skolām lielāku akcentu likt uz
vispārējo izglītību. «Diemžēl dažkārt
jauniešiem ir šaurs redzesloks. Gadās
audzēkņi, kas par lakām, krāsām
zina visu, bet nezina, kas ir Ministru
prezidents vai cik elektrība maksā.
Dodiet praktikantus – darbu es viņiem

iemācīšu, bet vispārējo izglītību lai
māca skola,» tāds ir M.Upenieka
viedoklis.
Jāteic, ka ne viens vien uzņēmējs
uzteic mūsu skolu materiālo bāzi.
SIA «Madara» tehniskais direktors
Aivars Balbeks teic, ka atzinīgi vērtējams Jelgavas reģionālā Pieaugušo
izglītības centra Metālapstrādes
parks, kurā arī profesionālo skolu
audzēkņiem ir iespēja mācīties. «Jelgavā ir ļoti laba materiāli tehniskā
bāze. Ir tikai jāstrādā un jāmācās,» tā
A.Balbeks. Vēl uzņēmēji būtu gatavi
praktizēt Ukrainas pieredzi, proti,
piedalīties kvalifikācijas eksāmenu
pieņemšanā, jo kurš gan cits, ja ne
uzņēmējs, aroda praktisko pusi zina
vislabāk.

Amatu vidusskolas 2. kursa audzēknes Jana Bluka un Jūlija Sokolova tikko beigušas
trīs mēnešu praksi konditorejā «Dzirkstele». Meitenes atzīst, ka no sākuma bijis
grūti. «Visu dienu uz kājām, taču ar laiku jau pierod. Jāatzīst – sākumā likās, ka
darbinieki domā: «Ejiet tak jūs prom!», taču patiesībā kolektīvs ir atsaucīgs un
daudz iemācījis,» tā viņas. Tehnoloģe Inese Sagutenko atzīst, ka meitenes strādājušas labi, taču viņām vēl daudz jāmācās un praktiski jāstrādā. «Tagad vismaz
viņas ir redzējušas, kāda izskatās katra mīkla, un zina, kā ar to strādāt, bet labus
miltus no sliktiem gan noteikti vēl neatšķirtu,» tā Inese.
Foto: Ivars Veiliņš

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis

Zemgales čempioni

JFC «Jelgava»
2000. gadā
dzimušie futbolisti trenera
Kaspara Tiltiņa
vadībā uzvarējuši Zemgales
reģiona telpu futbola čempionātā. Šogad
tajā piedalījās 15 komandas. Spēles notika
trijās apakšgrupās, un finālā iekļuva katras
apakšgrupas 1. un 2. vietas ieguvēji. JFC
«Jelgava» savā apakšgrupā piecās spēlēs
uzvarēja, divās zaudēja un vienā nospēlēja
neizšķirti, kas ļāva iekļūt finālā. Finālā mūsējie izspēlēja piecas spēles, no kurām trijās uzvarēja, bet divas aizvadīja neizšķirti.
Jelgavnieki šajā turnīrā piedalījās ceturto
reizi, zelta medaļas izcīnīja otrreiz.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Cīnīsies par bronzu

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/
Olaine/Jelgava» cīnīsies par 3. vietu
«Schenker» līgas Latvijas čempionātā. Pusfinālā volejbolisti tikās ar
«Lāse-R/Rīga» un sērijā līdz divām
uzvarām zaudēja ar 2:1 (pirmajā spēlē uzvara, pārējās divās, tostarp ZOC,
– zaudējums). Cīņā par bronzu «Biolars/Olaine/Jelgava» pretinieki būs
Daugavpils universitātes
volejbolisti. Komandas tiksies
sērijā līdz
divām uzvarām.

Balso par populārāko!

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies
balsojums par šā gada pirmā kvartāla
populārāko sportistu. Nominēti: «Milona»
karatists Kalvis Kalniņš (visu kalumu medaļas starptautiskos turnīros), kluba «Baltijas
puķe» mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne
(«Baltijas puķē» un starptautiskās sacensībās Polijā 1. vieta 1999. gadā dzimušo
vecuma grupā), Jelgavas Ledus sporta
skolas daiļslidotāja Alīna Fjodorova (5.
vieta Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē
un starts pasaules čempionātā junioriem),
«Nicoll» kērlingiste Vineta Smilga (Latvijas
čempione, decembrī pārstāvēs valsti Eiropas čempionātā), «Madaras» bokseris Sergejs Kudinovs (Latvijas čempions pieaugušajiem svara kategorijā 52 kg). Balsojums
noslēgsies 18. aprīlī pulksten 17.

Sāk ar niču

FK «Jelgava» virslīgas sezonu iesākusi ar neizšķirtu (1:1)
pret FC «Jūrmala».
Vārtus guva Artis
Lazdiņš. «Komandas centās spēlēt uzbrūkošu futbolu. Mačs
mums izdevās pietiekami spraigs un arī
grūts, taču mēs bijām tam gatavi. Pēc spēles satura rezultāts ir likumsakarīgs. Pašatdevē un vēlmē uzvarēt saviem spēlētājiem
neko nevaru pārmest, taču piekliboja
pāreja no aizsardzības uzbrukumā – daudz
brāķa piespēlēs. Esam apmierināti ar izcīnīto punktu,» tā FK «Jelgava» galvenais
treneris Dainis Kazakevičs. Nākamā spēle
– 10. aprīlī pulksten 14 Ķekavas stadionā
pret FK «Jūrmala V.V.».

Par debijas sezonu nav jākaunas
 Ģirts Pommers

1. aprīlī jautrā un draudzīgā atmosfērā atpūtas un
sporta kompleksa «Zemgale» Konferenču zālē notika
hokeja kluba «Zemgale/
JLSS» sezonas noslēguma
pasākums. Starp svinīgajām uzrunām un apbalvojumiem tika vērtēts sniegums debijas sezonā, kurā
jelgavnieki deviņu komandu konkurencē izcīnīja 5.
vietu. Arī nākamajā sezonā
HK «Zemgale/JLSS» cīnīsies
Latvijas čempionātā.
Hokejs visaugstākajā – valsts
čempionāta – līmenī Jelgavā atgriezies pēc vairāku gadu prombūtnes.
Kluba prezentācijā pagājušā gada
3. septembrī tā direktors Armands
Ozollapa atzina, ka spēlētājiem algas
netiks maksātas, toties tiks dota

iespēja trenēties un kļūt labākiem
spēlētājiem. Ja skatās uz komandas
sastāvu, tad to pārsvarā veido Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi
kopā ar pāris pieredzējušiem spēlētājiem. Par komandas galveno treneri
tika izraudzīts Ronalds Ozoliņš,
bijušais hokejists un Jelgavas Ledus
sporta skolas treneris, bet par viņa
palīgu strādā Miks Golubovičs.

Pirmajā sezonā
sasniegtais iepriecina

Augsti sportiskie mērķi debijas
sezonā Latvijas čempionātā netika
izvirzīti, taču sasniegtais ir vērtējams pozitīvi, sezonas noslēguma
pasākumā uzsvēra komandas kapteinis Lauris Džeriņš. «Sezonas sākumā
jau minēju, ka mums dota iespēja
sevi pierādīt, un tagad, kad sezona
beigusies, domāju, ka var apgalvot:
šo iespēju esam izmantojuši. To parāda mūsu rezultāti – pirms sezonas
neviens no mums šādu sniegumu

HK «Zemgale/
JLSS» kapteinis
Lauris Džeriņš
tika atzīts par
aktīvāko komandas spēlētāju, jo
viņš, mobilizējot
komandu cīņai,
pamanījās nopelnīt visvairāk soda
minūšu.
Foto:
Ivars Veiliņš
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

APRĪLĪ

Kursi

06.04. - 01.06.

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE TESTING SYSTEM)
Preparation course

27.04. - 16.05.

Darba likumdošana

Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
8. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde. R.Blaumanis «Zagļi». Biļešu

Foto: no HK «Zemgale/JLSS» arhīva Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
HK «Zemgale/JLSS»

Vārtsargi: Kristaps Krūze, Jānis Auziņš, Renārs Kazānovs
Aizsargi: Toms Niparts, Robrts Engers, Otomārs Plinta, Edgars Baumgartners, Lauris
Džeriņš (komandas kapteinis), Hārdijs Parādnieks, Kaspars Krāģis, Krišs Kupčus, Aigars
Mironovičs, Rihards Štrauss; Juris Dembickis, Krišs Lipšāns
Uzbrucēji: Jānis Golubovičs, Roberts Titiņš, Dairis Zariņš, Jānis Zariņš, Didzis Jansons,
Aleksandrs Kuzņecovs, Artūrs Batraks, Andris Valters, Kristaps Millers, Jānis Šahno, Edgars Čušs, Aldis Āboliņš, Andis Āboliņš, Miks Komuls, Sanijs Kutovojs, Artūrs Āboliņš,
Rolands Dietlavs
Treneri: Ronalds Ozoliņš un Miks Golubovičs

negaidīja. Protams, komanda var
spēlēt vēl labāk, rezerves ir. Prieks,
ka esam pamanīti – vairāki pilsētas
jaunie hokejisti kā vienu no savas
karjeras posmiem min tieši spēlēšanu
hokeja klubā «Zemgale», kas tikai
apliecina, ka mūsu klubs var būt kā
pakāpiens augstākiem mērķiem,» tā
spēlētājs.
Ja atskatās uz spēļu rezultātiem,
tad jāsecina: uzvarētas (visās četrās savstarpējās spēlēs) tika gados
jaunās komandas – HK «Ogre», HS
«Rīga/LSPA» un HS «Rīga/Prizma»
–, kuras, līdzīgi kā «Zemgale/JLSS»,
rūpējas par Latvijas hokeja jaunās
paaudzes audzināšanu. Panākumu pret čempionāta līdervienībām
nebija daudz, taču pieminēšanas
vērts ir fakts, ka šī gada valsts čempioni, SK «Liepājas metalurgs 2»
hokejisti, pret jelgavniekiem četrās
čempionāta savstarpējās spēlēs izcīnīja tikai vienu uzvaru. Regulāro
sezonu «Zemgale/JLSS» pabeidza
stabilā 5. vietā deviņu komandu
konkurencē. Izslēgšanas spēlēm, pēc
trenera R.Ozoliņa domām, pietrūka
šādu maču pieredzes, un jelgavnieki
sērijā līdz divām uzvarām piekāpās
«SMScredit».

Ls 2,50; 2; 1,50.

12. aprīlī plkst.19 – Daugavpils teātra viesizrāde (krievu valodā).
L.Ulicka «Sieviešu laime». Režisors M.Mamedovs. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

dzīvi uz skatuves. Horeogrāfs G.Spridzāns. Piedalās mūziķi: K.Tropa («Lady’s Sweet») vai D.Pīrāgs (vokāls), I.Šneiveiss (akordeons, taustiņi, ģitāra) un E.Ozols (bass,
kontrabass). Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

 9. aprīlī pulksten 10 – Latvijas interkrosa «Mītavas kauss interkrosā 2011» 2.
posms (LLU Sporta namā).
 9. aprīlī pulksten 10 – «Veselības diena
2011», galda tenisa čempionāta 4. kārta
(Jelgavas Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 12.30 – U-16 hokejs:
«JLSS» – «Prizma/Pārdaugava» (Krājbankas
ledus hallē).
 9. aprīlī pulksten 14.45 – Zemgales
Amatieru hokeja līgas čempionāts (Krājbankas ledus hallē).
 9. aprīlī pulksten 12 un 10. aprīlī
pulksten 11 – Jelgavas pilsētas 2011.
gada atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 17 – Latvijas telpu
futbola čempionāts: «Jelgava Monarch»
– FK «Nikars» (Jelgavas Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 10 – Latvijas čempionāts lakrosā (ZOC).
 10. aprīlī pulksten 12 – LJBL čempionāts zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 10. aprīlī pulksten 13.30 – U-18
hokejs: «JLSS» – «Daugavpils ledus» (Krājbankas ledus hallē).
 10. aprīlī pulksten 15.45 – Zemgales
Amatieru hokeja līgas čempionāts (Krājbankas ledus hallē).
 13. aprīlī pulksten 18 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – SK
«Liepājas metalurgs» (ZOC).
 14. aprīlī pulksten 19 – LBL čempionāta 1. divīzijas spēle: «Zemgale» – «Ventspils» (ZOC).
 14. aprīlī pulksten 15 – LJBL spēle
zēniem: «Jelgava» – «Ogre» (ZOC).

Vidusskolniece. Privāti var palīdzēt mācībās
6. – 9. klases skolēniem matemātikā, latviešu,
angļu un krievu valodā. Tālrunis 28738453.

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

25. aprīlī plkst.18 – «Pulsa efekts» deju/ritma izrāde «No Drums No Problems». Inovatīva divcēlienu deju, ritma, body percussion un skaņu izrāde par

Sporta pasākumi

Meklē darbu

cena: Ls 8; 7; 6; 5.

14. aprīlī plkst.19 – Veronika Plotņikova un Marts Kristians Kalniņš
«Mīlestības vārdā.» Piedalās grupa «Autobuss debesīs». Biļešu cena: Ls 10; 8; 7; 6; 5.
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Akcija aprīlī salonā «Donna Bella»!
• Sejas masāža ar masku – Ls 10
• Skropstu pieaudzēšana – Ls 15
• Matu griešana – no Ls 5
• Uzacu korekcija – no Ls 1,50
• Tetovējumi – no Ls 15
• Uzacu un acu permanents – Ls 60
• Visa ķermeņa masāža – Ls 15
Nāc sauļoties un krēmu saņem par brīvu!
Zemgales prospekts 12,
tālrunis 63010200.

Talantīgie ir ievēroti

Aplūkojot individuālo spēlētāju
statistiku, visbiežāk spēļu protokolos
sastopami brāļu Alda, Anda un Artūra Āboliņu vārdi. Rezultatīvākais bija
vecākais – Aldis (27 vārti un 21 rezultatīva piespēle), labākais piespēlētājs
– Andis (14 vārti un 24 rezultatīvas
piespēles), laba statistika arī tikai
17 gadus vecajam Artūram – septiņi
vārti un astoņas rezultatīvas piespēles. Komandas galvenais treneris
R.Ozoliņš uzteic vairāku jauno spēlētāju meistarību, ko pamanījuši arī
Latvijas jauniešu izlašu treneri: vēl
nesen Latvijas U-17 izlases treniņos
piedalījās Artūrs Āboliņš, bet Miks
Komuls ir U-18 izlases kandidātos.
Jelgavnieku treneris kā progresējošākos spēlētājus min Jāni Zariņu
(dzimis 1993. gadā) un Didzi Jansonu
(dzimis 1992. gadā).

Komanda turpinās darbu

A.Ozollapa informē, ka klubs arī
nākamajā sezonā startēs Latvijas
čempionātā. «Šis gads ir milzu pieredze nākamajiem mūsu darbiem, zināsim, kā labāk strādāt, ar katru gadu
virzīsimies tikai uz priekšu. Mums
jau izveidojusies hokeja piramīda
– ledus skola un komanda virslīgas
čempionātā. Domājot par nākotni,
jāsaka, ka mēs arī nākamgad būsim
gados jauna komanda ar pāris leģionāriem,» papildina R.Ozoliņš. «Ļoti
ceru, ka nākamajā sezonā mums palīdzēs pieredzējušie spēlētāji Aigars
Mironovičs un Hārdijs Parādnieks,
kuri dod iespēju straujāk progresēt
jaunajiem. JLSS ir vairāki talantīgi
jaunie spēlētāji, kuri varētu spēlēt
Latvijas čempionātā. Skaidrs, ka
mums būs grūti noturēt Aldi Āboliņu
un citus līderus. Tas būtu tikai loģiski, ja viņi spēlētu augstākā līmenī,
varbūt arī ārpus Latvijas robežām,»
tā treneris.

mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.

Celtnieks. Veicu visu veidu remontdarbus.
Tālrunis 29987357.
Meklē projektētāja darbu. Varu izpildīt
jebkuras sarežģītības pakāpes arhitektūras
vai tehniskos projektus. Tālrunis 20054661.
Vīrietis (43) meklē šofera darbu. Ir BE, CE un
DE kategorijas vadītāja apliecība. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 26084566.
Kvalificēts betonētājs, stiegrotājs ar augstu
atbildības izjūtu meklē darbu Jelgavā.
Tālrunis 26902198.
Elektromontāžnieks elektriķis.
Tālrunis 22388635.
Apdarnieks. Apdares darbi, santehnika,
elektroinstalācija. Varu veikt visu veidu
dzīvokļu remontdarbus no 0 līdz atslēgai.
Tālrunis 28861525 (Jānis).
Celtnieks. Viss saistībā ar dūmvadiem. Veicu
arī citus remontdarbus. Tālrunis 25438673.

Piedāvā darbu
Pensionārei(-am) lauku mājas pieskatīšanai ar
dzīvošanu uz vietas Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā. Tālrunis 29232384, 26404057.
Vajadzīgi tirdzniecības pārstāvji(-es)
Zemgales reģionā. Tālrunis 28316123.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,15 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Pārdod garāžu. T. 26098398

Pērk
Pērku senlaiku gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas šķīvjus, monētas un
mēbeles. T. 27166669

Aizsaulē aizgājuši
ANNA NEIMANE (dz. 1920. g.)
GAĻINA STIKUTE (dz. 1931. g.)
STAŅISLAVS ĻEŽŅEVIČS (dz. 1940. g.)
VELTA VĒVERE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 9.04. plkst.14 no Zanderu kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu plkst.15.
VLADIMIRS ROMAŠOVS (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 7.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.
RAIMUNDS GUBENIS (dz. 1920. g.).
Atvadīšanās 7.04. plkst.13 Baložu kapsētas
Sēru namā pirms kremācijas.
LAIMONIS GERKENS (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 9.04. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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11. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1183.sērija.
9.25 «Virtuve – Johannas kaislība». Komēdija. 2009.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Japāna». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Rezgalības 2». Animācijas filma.
15.30 «Avārijas brigāde. Kaķi». Animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.35 «Bērnu stāsti».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1183.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 44.(noslēguma) sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 13.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 49.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 64. un 65.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 9.sērija (vai 12.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 11.sērija.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-20 vecuma
grupā. Latvija – Baltkrievija. 2010.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 49.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 64. un 65.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 40.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
19.55 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Itālija. Tiešraide.
22.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 9.sērija (vai 22.20 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.05 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
23.35 «Basketbola apskats».
0.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
0.20 «Ārns – templiešu bruņinieks».
Zviedrijas vēsturiska drāma. 2007.g. 2.sērija.
1.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 93. un 94.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Madeira». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 93.sērija.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 229.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 230.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Amerikānis». ASV krimināldrāma. 2010.g.
23.10 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.20 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 3.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Pēdējais skauts». Piedzīvojumu filma. 1991.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 229. un 230.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 62.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 10.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 9.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 16.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 22.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 38. un 39.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 323.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 22.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 11». 20.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 17.sērija.

14.00 «Kobra 8». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 63.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 39. un 40.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
18.45 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 324.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 24.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 241.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 208.sērija.
2.05 «Kobra 8». 6.sērija.
2.55 «Ņujorkas ielās 3». 62.sērija.
3.40 «Laikavīrs». 10.sērija.
4.25 «Precējies. Ir bērni 11». 20.sērija.
4.50 «Nakts joki».

12. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1184.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 13.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Pēdējā relikvija». Mākslas filma.
12.40 «Seši miljardi stāstu».*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.05 «Viss notiek».*
13.35 «Latvija var!»*
14.05 «Tagad vai nekad». Seriāls. 44.(noslēguma) sērija.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 14.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1184.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Dānijas seriāls. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Mans brālēns pirāts». Dokumentāla filma. 2010.g.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
ekonomists, Primex valdes priekšsēdētājs Jānis
Ošlejs. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 50.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 66. un 67.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 10.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Itālija.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 50.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 66. un 67.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 41.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
19.55 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Kazahstāna. Tiešraide.
22.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 10.sērija. (vai 22.20
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.15 «Tavs auto».
23.45 «Autosporta programma nr.1».
0.15 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 95. un 96.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Zambija». Melodrāma. 2009.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 25. un 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 94.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 231.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 232.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Alpu aizas noslēpums». Austrijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Meitene no veikala». ASV melodrāma. 2005.g.
1.00 «Divarpus vīri 4». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
1.50 «Amerikānis». ASV krimināldrāma. 2010.g.
3.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 2.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 231. un 232.sērija.

tv programma
TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 63.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 11.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 10.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 17.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 23.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 40.(nosl.) sērija.
8.30 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 1.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 324.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 24.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 23.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 11.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 21. un 22.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 64.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 41. un 42.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 325.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 195.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 7.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 209.sērija.
0.50 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 50.sērija.
1.40 «Kobra 8». 7.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 3». 63.sērija.
3.15 «Laikavīrs». 11.sērija.
4.00 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 23.sērija.
4.40 «Nakts joki».

13. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1185.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 14.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100.panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 1.sērija.
15.05 «Kopā» (ar subt.).*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1185.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 2.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 15.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
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
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 51.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 68. un 69.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 11.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Kazahstāna.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 51.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 68. un 69.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.15 Latvijas meistarsacīkšu volejbolā fināls. 1.spēle. Tiešraide.
21.15 Pārbaudes spēle hokejā. Austrija – Latvija. Tiešraide.
23.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».  
0.20 «Ātruma cilts».
0.50 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
1.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 97. un 98.sērija.
10.05 «Mīlas lidojums». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 27. un 28.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 95.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 15.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 233.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 234.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 15.sērija.
23.00 «Vientuļnieks». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.00 «Divarpus vīri 4». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
1.50 «3000 jūdzes līdz Greislendai».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 233. un 234.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 64.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 12.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 12.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 18.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 24.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 2. un 3.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 325.sērija.
9.35 «Melu teorija 2». 16.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 24.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 13.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 23. un 24.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 65.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 43. un 44.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 326.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 12.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
23.55 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
0.55 «Kobra 8». 8.sērija.
1.50 «Ņujorkas ielās 3». 64.sērija.
2.40 «Laikavīrs». 12.sērija.
3.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 24.sērija.
4.05 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 65.sērija.
4.50 «Nakts joki».

14. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1186.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 15.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Mežacūka». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 2.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1186.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 16.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 8.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 52.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 70. un 71.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 12.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 70.sērija.
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Austrija – Latvija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 52.sērija.
16.40 «Troksnis».
17.45 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
18.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
18.55 Pārbaudes spēle hokejā. Austrija – Latvija. Tiešraide.
21.15 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Lielbritānija.
23.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.25 «Ar makšķeri».
23.55 «Zebra».*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 12.sērija.
0.55 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*

9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 99. un 100.sērija.
10.05 «Līdz nāve mūs šķirs». Vācijas trilleris. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 29. un 30.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 96.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 16.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 235.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 236.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
1.45 «Žandarmi un žandarmes». Piedzīvojumu komēdija. 1982.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.).
Seriāls. 235. un 236.(noslēguma) sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 65.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 13.(nosl.) sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 14.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 19.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 25.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 4. un 5.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 326.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 12.sērija.
10.30 «Kašmira mafija». 1.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 15.sērija.
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 66.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 45. un 46.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 327.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «Sliktā kompānija». ASV un Čehijas trilleris. 2002.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 12.sērija.
1.45 «Kobra 8». 9.sērija.
2.35 «Ņujorkas ielās 3». 65.sērija.
3.20 «Laikavīrs». 13.(nosl.) sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». 66.sērija.
4.45 «Nakts joki».

15. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 4.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 16.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Francijas seriāls. 13.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Indijas tīģeris». Dokumentāla filma.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.15 «Labāki laiki». Seriāls. 3.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 27.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Vera». Krimināldrāma. 2009.–2010.g. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Vera». Krimināldrāma. 2.sērijas turpinājums.
0.05 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 4.sērija.
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 53.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 72. un 73.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 13.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 71.sērija.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Lielbritānija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 53.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 72. un 73.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 21. un 22.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
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21.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 12.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 13.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Dubaijas.
0.35 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 101. un 102.sērija.
10.05 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 31. un 32.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 97.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Seksa brauciens». ASV komēdija. 2008.g.
0.10 «Kareivis». Fantastikas spraiga sižeta filma. 1998.g.
2.00 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
2.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 66.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 1.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 16.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 20.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 26.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 6. un 7.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 327.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 13.sērija.
10.30 «Kašmira mafija». 2.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 17.sērija.
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 27.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 67.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 47. un 48.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 328.sērija.
21.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdija. 1997.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Margo kāzas». ASV traģikomēdija. 2007.g.
2.40 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
3.30 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 66.sērija.
4.15 «Kašmira mafija». 2.sērija.

16. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 57. un 58.sērija.
8.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.45 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Skrienam sportot!»
12.15 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
12.45 «Sveika, Robij!» Seriāls. 23. un 24.sērija.
14.20 «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas kinostudija. 1982.g.
15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Meža stāsti. Mežacūka». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». 13. Janvāra iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Teātra žurka 2009 jeb Kornēlijas atgriešanās…»
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.*
23.50 Nakts ziņas.
24.00 «Pekstiņi». Polijas traģikomēdija. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Vīrietis mājā» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
13.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu volejbolā fināls. 2.spēle. Tiešraide.
16.00 Latvijas meistarsacīkšu florbolā fināls vīriešiem. 4.spēle.
18.15 «Bordertauna». Seriāls. 68.sērija.

18.45 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija (vai
19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 12.sērija.
21.15 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.
22.55 Latvijas meistarsacīkšu florbolā fināls sievietēm. 4.spēle.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 8.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Betmens pret Drakulu». ASV animācijas filma. 2005.g.
12.45 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.20 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Piezīmju grāmatiņa». Melodrāma. 2004.g.
23.05 «Es mīlu Hakabijus». ASV komēdija. 2004.g.
1.05 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.35 «Aklais randiņš». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
3.10 «Kareivis». Fantastikas spraiga sižeta filma. 1998.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 67.sērija.
5.45 «Kašmira mafija». 2.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 11.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 28.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 12.sērija.
9.00 «Simpsoni 16». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 7.sērija.
11.35 «Kinomānija».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Vīrietis uz paklāja».*
13.15 «Ievas pārvērtības».*
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.15 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdija. 1997.g.
18.10 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Indiana Džonss un pēdējais krusta karš».
ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
24.00 «Saules vētra». ASV trilleris. 2008.g.
1.40 «Ziemas vakars Gagrā» (ar subt.). Traģikomēdija. 1985.g.
3.20 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 67.sērija.
4.00 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

17. aprīlis, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 59. un 60.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 27.sērija.
9.55 «Munks un Lemijs. Vizīte». Animācijas filma.
10.00 «Kad āboli ripo». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 15.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts.
2.daļa Pasaulīt, pasaulīt…*
17.00 «Indijas tīģeris». Indijas dokumentāla filma. 2009.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Ar vīriešiem bez naida». Romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Felipe un Letisija». Biogrāfiska filma. 2010.g. 1. un 2.sērija.
0.20 «Nakts ziņas».
0.30 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
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 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Dubaijas.*
13.30 «Basketbola apskats».*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu volejbolā fināls. 3.spēle. Tiešraide.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 69. un 70.sērija.
16.55 «Vīrietis mājā» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
18.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.55 «Krējums... saldais».
19.25 «633 km debesīs un ellē». 1.sērija.
19.55 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Ungārija. Tiešraide.
22.20 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 11.sērija.
23.10 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.
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LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 18.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 5.sērija.
11.10 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
13.10 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
15.00 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
1.10 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
2.40 «Seksa brauciens». ASV komēdija. 2008.g.
4.35 «Salemslota». Šausmu filma. 1.daļa.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 68.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!». (ar subtitriem latviešu val.). 3.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 12.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 29.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 9.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
12.45 «Rūdijs – sacīkšu sivēna atgriešanās». Ģimenes filma.
14.45 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
16.45 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
18.50 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 3.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.40 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts. 2.daļa
21.35 «Dzelzs vīrs». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.05 F-1: Ķīnas Grand Prix sacīkstes.
2.30 «Un nogranda pērkons». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
4.10 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 68.sērija.

SIA «Cita santehnika»
aicina darbā pārdevēju konsultantu(-i)
darbam veikalā Jelgavā. Vēlama
iepriekšēja darba pieredze tirdzniecībā
un zināšanas santehnikas jomā.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz
e-pasta adresi: jelgava@citako.lv.
Tālrunis 63023052.

Izmanto Jelgavas pilsētas slimnīcas
piedāvāto iespēju un piesaki bērnu bezmaksas
zobārstniecības pakalpojumiem (līdz 18 gadiem)!
Stomatologa pakalpojumi pieaugušajiem –
ievērojami lētāki nekā citur!
Pieteikšanas pa tālruni 63021871.
Adrese: Brīvības bulvāris 6, Jelgava.
Jelgavā visu aprīli Saldus Gaļas kombināta veikalā
t/c «Valdeka» («Āzijas» pusē) un Lielajā ielā 16
(«Bauskas putni» telpās) AKCIJA!
Labas cenas lieliskiem produktiem:
• Cīsiņi bērniem – 3,17 Ls/kg;
• Šašlika desiņas – 2,99 Ls/kg;
• Kūpināta karbonāde – 3,69 Ls/kg;
• Aukstā gaļa (nesatur E vielas) – 1,45 Ls/kg.
Būsiet vienmēr laipni gaidīti mūsu firmas veikalos gan ikdienā, gan svētkos!

Ražotāja pārstāvniecība piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējoša tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
• mērīšana un montāža.

Strādājam visā Latvijā!
Tālrunis 29798157, 27749992,
e-pasts: osvaldsdzalbs@inbox.lv.

63022096
Saimnieciskās gāzes balonu

tirdzniecība un piegāde
Jelgavā, Rīgas ielā 48A un Rūpniecības ielā 77B

TEL.

22808000

Pērnavas iela 36, Jelgava
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NOTIKUMI

Skolēni pēta
«Jelgavas Vēstnesis» turpina iepazīstināt ar pilsētas skolēnu interesantākajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šoreiz – Jelgavas 5. vidusskolas
skolnieču Katrīnas Sisojevas un Viktorijas Dmitrijevas pētījums «Melošanas
iemesli, izpausme un pārvarēšana». Šis ir viens no 25 pilsētas skolēnu
darbiem, kuri izvirzīti Latvijas 35. skolēnu zinātniskajai konferencei, kas
notiks no 15. līdz 17. aprīlim Rīgā.

«Vairāk vai mazāk, bet melo visi»
Katrīna Sisojeva un Viktorija
Dmitrijeva, Jelgavas 5. vidusskolas
skolnieces:
«Daudzi autori apgalvo, ka mēdz būt
attaisnotie meli, taču neviens no viņiem
neuzņemas atbildību minēt konkrēti,
kādos gadījumos meli ir pieļaujami. Vai
esat dzirdējuši viedokli, ka meli var būt
pat dižciltīgāki par taisnību, ka atsevišķās
dzīves situācijās meli var tikt uztverti
kā pienākums, kā goda lieta? Bieži vien
izskan viedoklis, ka ar patiesību var otru
nogalināt vai arī novelt savas problēmas uz
citu pleciem. Tieši šie jautājumi un apgalvojumi mūs pamudināja izstrādāt darbu
par tēmu «Melošanas iemesli, izpausmes
un pārvarēšana», kam iedvesmu sniedza
arī amerikāņu seriāls «Lie to me» («Melo
man»). Nolēmām atbildēt uz šādiem
jautājumiem: kā noteikt, ka cilvēks melo?
kāpēc skolēni melo? kā izvairīties no melošanas? Par pētījuma objektu ņēmām 3.,
6. un 10. klases skolēnus. Mūsu pētījums
liecina, ka vairāk vai mazāk, taču melo visi,
neatkarīgi no vecuma. Dažādos vecuma
posmos atšķiras vien iemesli, kālab melo.
Sākumskolēni melo, lai izvairītos no soda,
ja vecāki nepārrunā ar viņiem melošanas
situāciju, vai arī lai pievērstu sev uzmanību, izraisītu apkārtējo izbrīnu. 3. klases
skolēni visbiežāk ir melojuši vecākiem un
citiem radiem (brāļiem, māsām, vecvecākiem), tālāk seko draugi, bet 6. klases
skolēniem tiem, kam viņi mēdz melot,
vēl pievienojas klasesbiedri un skolotāji.
Pusaudži melo, lai būtu kopā ar draugiem
vai netiktu sodīti par zemiem mācību sasniegumiem, un viņi melo krietni vairāk.
Tas gan nenozīmē, ka jau piedzimuši par
meļiem – viņi par tādiem kļūst sociālajā
vidē, vispirms jau ģimenē. Savu pirmo ne-

Foto: Ivars Veiliņš
taisnības pieredzi bērns gūst no vecākiem,
kad dzird, ka vienu vecāki runā savā starpā, bet citu saka apkārtējiem cilvēkiem,
vienu prasa no bērna, bet ko citu dara paši.
Taču viens no izplatītākajiem melošanas
iemesliem ir bailes no soda. Patiesībā nereti melus provocē vecāki, kad viņu pozīcija
«nedrīkst!» kļūst dominējoša audzināšanā,
kad aizliegumi netiek izskaidroti, bet bērns
tos neizprot un nepieņem. Piemēram, ja
pusaudzis ir saņēmis zemāku vērtējumu
nekā no viņa gaida vecāki, kas attiecīgi
liedz iet uz diskotēku, viņš izdomās melus... Mūsu darbā ir apkopoti arī neskaitāmi indikatori, kā var atklāt, vai cilvēks
melo. Mūsuprāt, pētījums varētu noderēt
gan vecākiem, gan pašiem skolēniem. Tajā
atklājām – diezgan daudzi mūsu respondenti uzskata, ka mēdz būt attaisnotie vai
«baltie» meli. Tie, viņuprāt, pieļaujami, ja
taisnība ir baismīga, taču arī viņi neņemas
nosaukt nevienu piemēru, kas varētu
būt šādi meli. Mūsuprāt, izvairīties no
melošanas var tad, ja vecāki pārrunā ar
bērniem situācijas un mazina spriedzi un
bailes, izvirza bērnam adekvātas prasības.
Svarīgi, lai attiecības balstītos uz uzticēšanos, savstarpējo sapratni, sirsnīgumu,
atvērtību un piedošanu.»

Kultūras pasākumi
 7. aprīlī pulksten 14 – XV Integratīvais mākslas festivāls «Nāc līdzās! Zemgale»
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 7. aprīlī pulksten 15 – diskusija par romu integrācijas aktualitātēm Latvijā un
Eiropā (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 8. aprīlī pulksten 17.30 – Krievu kultūras dienu koncerts «Ar pavasari sirdī»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 8. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde R.Blaumanis «Zagļi». Joku luga ar
dziedāšanu divos cēlienos. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 9. aprīlī no pulksten 12 līdz 14.30 un no 15 līdz 18 – Studentu un studenšu korporāciju 15. teātru festivāls «Galma intrigas». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 9. aprīlī pulksten 14 – bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» ielūdz dziesmotā 15
gadu jubilejas ceļojumā apkārt pasaulei kopā ar Pepiju. Instrumentālā pavadījuma
grupa: M.Treijs, I.Egle, G.Priekulis, P.Eglītis. Kustību konsultante R.Joma. Mākslinieciskā vadītāja A.Pizika. Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem); 0,50 (bērniem un
skolēniem) (kultūras namā).
 10. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate koncerts. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 13 – Daugavpils teātra viesizrāde skolas vecuma bērniem
(krievu valodā) H.K.Andersens «Nāriņa». Režisors V.Dupaks. Biļešu cena – Ls 2,50;
2; 1,50 (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde (krievu valodā) L.Ulicka «Sieviešu laime». Režisors M.Mamedovs. Izrāde – spēle ar asām situācijām, negaidītām
rīcībām un neparastu nobeigumu. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 14. aprīlī pulksten 19 – Veronika Plotņikova un Marts Kristians Kalniņš «Mīlestības vārdā». Piedalās grupa «Autobuss debesīs». Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5
(kultūras namā).
 16. aprīlī no pulksten 10 līdz 15 – labdarības akcija «Dāsnums mūžam neizsmeļams» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 16. aprīlī pulksten 16, 17. aprīlī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde A.Brigadere «Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova.
Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 18 – kino. «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Biļešu cena – Ls 2
(kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 20 – kino. Mīlestības un vēstures samezglojumi A.Krieva filmā
«Dancis pa trim». Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 24. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda» mūsdienu
deju grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 11. aprīlim – Kārļa Dobrāja gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 14. aprīlim – bērnu zīmējumu konkursa ««Zemgales Eko» kalendāram»
laureātu darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 15. maijam – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde
«Gleznas» (kultūras namā).
 Līdz 14. aprīlim – fotoklubs «Siena» un SOS bērnu ciemati Latvijā piedāvā izstādi
«Nosargā sapni» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 30. aprīlim – Zigrīdas Cīrules jaunāko darbu izstāde (Miezītes bibliotēkā).

Ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis

Mākslas dienas ar izstādēm,
akcijām un plenēru
 Ritma Gaidamoviča

Aprīlis kalendārā ierakstīts kā
mākslas mēnesis, jo tieši aprīlī
tiek svinētas gan Dejas, gan
Mākslas dienas. Par godu Mākslas dienām Jelgavā dažādi pasākumi notiks visa mēneša garumā. Atklāšana – Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā nākamceturtdien, 14.
aprīlī, pulksten 15, kad durvis vērs tradicionālā pašmāju
mākslinieku pavasara izstāde.
Taču līdz oficiālajai atklāšanai
skatītājiem tiks nodotas trīs
jaunas izstādes Jelgavas kultūras namā un Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.
«Mana vecuma un arī vecāki cilvēki noteikti atminas laikus, kad Jelgavā Mākslas
dienas svinēja plaši. Bija izstādes, plenēri,
pilsēta pilna māksliniekiem, visapkārt radoša atmosfēra. Tieši tāda ir iecere – atjaunot
Mākslas dienas tādos apmēros, kādas tās
bija agrāk,» saka Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere. Apvienojot spēkus
visām iestādēm, organizācijām, kas saistītas
ar mākslu, organizatoriem izdevies izveidot
mēneša garu pasākumu programmu ar vairāk nekā 20 izstādēm, mākslas akcijām un
plenēru. «Es ļoti ceru, ka šie būs lieli svētki
gan māksliniekiem, gan pilsētniekiem,» tā
M.Kaupere. Mākslas dienās apvienots viss,
ko mūsu mākslinieki šobrīd gatavi piedāvāt.
Kaut arī oficiālā atklāšana paredzēta tikai
nākamnedēļ, Mākslas dienas tiks ieskandinātas jau rīt, 8. aprīlī.

Tornī – Ivara Klapera gleznas

Proti, 8. aprīlī pulksten 16 tiks atklāta
pirmā izstāde atjaunotajā Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Šeit būs skatāmas mūsu
pilsētas mākslinieka un ilggadējā aģentūras
«Kultūra» Tautas gleznošanas studijas
vadītāja Ivara Klapera gleznas. «Gribēju,
lai tornī pirmā izstāde ir kādam no mūsu
māksliniekiem. Kā pirmo izvēlējāmies
Ivaru, jo skatītāji ilgu laiku nav redzējuši,
ko viņš paveicis. Tieši viņa gleznas būs
pirmās, kas iesvētīs torņa 9. stāva izstāžu
zāli. Šis būs eksperiments, skatīsimies, kā
tas izdosies,» atzīst Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis. No
rītdienas Jelgavas kultūras namā skatāma
arī Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
jaunāko darbu izstāde.

Tautas gleznošanas
studija piedāvā divas izstādes

I.Klapers stāsta, ka jaunu dalībnieku
studijā šobrīd gan pie viņa, gan kolēģes Andas Kalniņas ir daudz, tālab būs pat divas
izstādes. Izstāde «Mākslas dienu ieskaņai»
skatāma no rītdienas, savukārt «Pavasaris
II» – no 15. aprīļa. «Šajās izstādēs būs
daudz klusās dabas, kā arī vēl pa kādam
interesantam darbam, ko jaunie studijas
dalībnieki veikuši mājās,» tā I.Klapers. Lai
svētkos neaizmirstu arī par aizgājušajiem
māksliniekiem, jau šobrīd kultūras namā

Tornī iespēja
gatavoties Lieldienām

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, gatavojoties Lieldienām, piedāvā radošas
nodarbības. 9. aprīlī pulksten 15 interesenti aicināti apskatīt dažādus Lieldienu
rotājumus, kā arī izgatavot savu Lieldienu
dekoru. Ieejas maksa – 3,50 lati, bērniem
līdz desmit gadiem – 50 santīmi. Bet nodarbībā 17. aprīlī pulksten 15 dalībniekiem būs
iespēja iepazīties ar svarīgāko informāciju
par puzuru veidošanu, kā arī izgatavot
savu Lieldienu puzuru. Lai piedalītos šajā
nodarbībā, jāmaksā 2 lati, bērniem līdz
desmit gadiem – 50 santīmi. Nodarbības
vadīs Zanda Kursīte. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, interesenti iepriekš aicināti
pieteikties pa tālruni 63005447.

Pēdējos darbus, gatavojoties Mākslas dienām, šonedēļ veic arī Tautas gleznošanas
studijas dalībnieki. Jau no rītdienas, 8. aprīļa, Jelgavas kultūras namā būs skatāma
viņu gleznu izstāde, bet pulksten 16 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī durvis vērs
ilggadējā studijas vadītāja Ivara Klapera personālizstāde.
Foto: Ivars Veiliņš
skatāma Jāņa Čudas un Ziedoņa Meldava
darbu izstāde, kas veltīta viņu 95 gadu
jubilejai. Tajā aplūkojamas sešas J.Čudas
un četras Z.Meldava gleznas, kas glabājās
studijas fondos. «Mūsu iecere ir turpmāk ik
gadu izcelt kādu aizsaulē aizgājušu mākslinieku, kuram būtu apaļa vai pusapaļa
jubileja,» tā I.Klapers.

Mākslas skola – «Pilsētas
pasāžā» un dzelzceļa stacijā

Taču oficiālā Mākslas dienu atklāšana
gaidāma 14. aprīlī pulksten 15 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. Tieši tad tiks atklāta tradicionālā
Jelgavas mākslinieku pavasara izstāde,
kurā būs skatāmas gan gleznas, gan tekstilijas, gan stikls, gan rotas. M.Brancis
stāsta, ka, piemēram, Gunārs Ezernieks
solījis rādīt savu jaunāko gleznu, kas tapusi Šekspīra sonetu izstādes atklāšanā
muzejā, kurā piedalījās Alunāna teātra
aktieri, izspēlējot dažas etīdes. «Zinu, ka
visi ir sasparojušies un darbi top, taču
pats tos redzēšu tikai pirmdien, kad sāksies darbu iesniegšana,» tā M.Brancis.
Šī izstāde muzejā būs skatāma līdz 15.
maijam.
Mākslas dienās iesaistījusies arī Jelgavas Mākslas skola, kas šī mēneša laikā piedāvā trīs audzēkņu darbu izstādes. «Trīs
skolas» Mākslas skolā varēs novērtēt no
18. aprīļa. Tajā tiks piedāvāta iespēja
salīdzināt mūsu skolas jauniešu darbus
ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Šauļu
un Paņevežas mākslas skolu audzēkņu
veikumu. Paralēli skolā skatāma arī Jāņa
Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas
audzēkņu zīmējumu izstāde. No šīs pašas
dienas audzēkņu darbi aplūkojami arī
izstādēs tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža» un Jelgavas dzelzceļa stacijā.

Vecpilsētā – «Ielene»

Īpaši Mākslas dienām gatavojas galerija
«Suņa taka», kur 19. aprīlī pulksten 19
tiks atklāta Ievas Vītolas-Lindkvistas izstāde «Straumes, upes un ūdenskritumi».

«Ieva ir jelgavniece, kura pirms desmit
gadiem pārcēlusies uz dzīvi Dānijā, bet
Mākslas dienās iecerējusi dzimtās pilsētas
iedzīvotājus iepriecināt ar lielformāta
gleznām,» stāsta «Suņa takas» saimniece
Ilona Drīliņa. Bet 29. aprīlī pulksten 19
galerijas blakus mājā atklās interesantu pilsētas mākslinieku izstādi. Proti,
tajā būs skatāmi pašmāju mākslinieku
pirmie darbi – tā būs iespēja redzēt, ar
ko viņi sāka. Tieši tālab izstādei dots nosaukums «Sākums». Bet 7. maijā jau no
pulksten 10 galerijas saimnieki Jelgavas
vecpilsētā iecerējuši parādīt, kā māksla
iziet ielās, un vecpilsēta pārvērtīsies par
mākslinieku pasauli. Te notiks mākslas
akcija «Ielene» – mākslinieku plenērs,
izstādes brīvā dabā, piedalīsies mūziķi,
iespējams, arī aktieri. «Gribam sarīkot
kārtīgus svētkus mums, māksliniekiem,
un arī mūsu atbalstītājiem – skatītājiem,»
piebilst I.Drīliņa. Šajā dienā arī plānots
Mākslas dienu noslēgums ar īpašu akciju «Māksla mūsos un ap mums» no
pulksten 12 līdz 14 muzeja pagalmā, kur
būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās,
klausīties koncertu un tiks veidoti mākslas objekti.

Raiņa parkā –
«Mātera ielas pludmale»

Lai tiešām apstiprinātos, ka Jelgava
Mākslas dienas atzīmē ar vērienu, gaidāmas vēl citas izstādes. No 25. aprīļa
naktsklubā «Jelgavas krekli» skatāma
Initas Vilks un Aivas Bulmeres izstāde
«Visu kaķiem». Bet 5. maijā pulksten 14
Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē
atklās Baltkrievijas gleznotājas Annas
Siļivončikas izstādi «Fantāzijas». 5. un
6. aprīlī no pulksten 15 līdz 16.30 būs
iespēja piedalīties viņas meistarklasē.
Īpaši interesanta solās būt Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde «Mātera ielas
pludmale», kas no 4. līdz 6. maijam būs
skatāma Raiņa parkā. Tajā būs iespēja
redzēt savdabīgus kadrus no plūdiem
pie Valsts ģimnāzijas.

Bildēs SOS bērnu ciemati

Bērnu rīts un mantu tirgus

Līdz 14. aprīlim Jelgavas kultūras namā
skatāma fotokluba
«Siena» un SOS bērnu ciematu Latvijā
piedāvātā izstāde
«Nosargā sapni».
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle informē, ka šajā izstādē
var aplūkot fotogrāfijas no SOS bērnu
ciematiem Latvijā. «Visas fotogrāfijas
februārī, kad notika pirmā izstāde, tika
izsolītas un pārdotas, taču to īpašnieki vēl
līdz jūlijam ļauj tās apskatīt ikvienam. Tieši
tādēļ tiek organizēta ceļojošā izstāde, un
līdz 14. aprīlim šīs fotogrāfijas skatāmas
Jelgavas kultūras namā,» tā S.Sīle.

Svētdien, 10. aprīlī, no pulksten 11 līdz 14
kafejnīcā «Hercogs» notiks Bērnu rīts ar
Zaķēnu un Cālēnu, kuri kopā ar bērniem ieskandinās Lieldienas, krāsojot olas, spēlējot
spēles un meklējot Lieldienu Trusi. Dalības
maksa – viens lats, ja bērni vēlas izkrāsot
sejiņu, jārēķinās ar papildu 50 santīmiem.
Organizatori aicina atsaukties trušu īpašniekus un atnest mīluļus uz izstādi. Droši
var nest arī zīmējumu ar trušiem. No pulksten 11 līdz 12 gaidīti mazākie bērniņi – no
gada līdz četriem gadiem. Bet no 12 līdz 14
– bērni vecumā no četriem līdz 10 gadiem.
Jāpiebilst, ka 17. aprīlī no pulksten 10 līdz
15 «Hercogā» būs nākamais bērnu apģērbu un mantu tirdziņu. Sīkāka informācija
pa e-pastu: jolux@inbox.lv.

