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Cienījamie jelgavnieki!
Lai Atdzimšanas svētki no
jauna stiprina pārliecību,
ka mūsu tautas spēks ir
dziļās saknēs un jaunās
atvasēs! Tad spēsim
saglabāt savu zemi,
garu un ticību stipru.

Priecīgas Lieldienas!
Jelgavas pilsētas domes
vārdā – Andris Rāviņš

Jauno gājēju
tiltu sauks par Mītavas tiltu
 Sintija Čepanone

Mītavas tilts – tā sauks
Jelgavas jauno, Baltijā
unikālo gājēju tiltu pār
Driksu. Par šo nosaukumu pilsētas portālā
Jelgava.lv nobalsoja
1788 interesenti.

Svētku rotu, tuvojoties Lieldienām, ieguvis arī Hercoga Jēkaba laukums. Tur izvietotas trīs salmu zaķu figūras, divdesmit
stilizēti puķu dekori un dekoratīva ligzda ar lielām olām, ko
veidoja SIA «L.a.metal» un I.Tiesneses individuālais uzņēmums. Izdevību nofotografēties pie kāda no dekoriem jau
izmantojis ne viens vien jelgavnieks. Bet svētdien, 8. aprīlī,
pulksten 11.30 ikviens Lieldienu svinētājs gaidīts Jelgavas pils
Foto: Ivars Veiliņš
parkā uz tradicionālo Lieldienu pastaigu.
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 5. aprīlī, ir Zaļā Ceturtdiena, rīt, 6. aprīlī, Lielā
Piektdiena, bet sestdien – Klusā Sestdiena, kad vairāki
pilsētas dievnami aicina uz īpaši šīm dienām veltītiem
dievkalpojumiem. Bet 8. aprīlī, Lieldienās, arī pilsētā
notiks svinības. No pulksten 11.30 ikviens gaidīts Jelgavas pils parkā, kur notiks tradicionālā Lieldienu pastaiga. Līdzi jāņem trīs krāsotas olas, lai var piedalīties
atrakcijās. Tur varēs šūpoties, bez maksas vizināties ar
ponijiem, kā arī sacensties olu kaujās. Tāpat šajā dienā
ģimenes aicinātas izšūpoties nometnē «Lediņi».
«Lieldienas noteikti visiem
saistās ar olu krāsošanu, to ēšanu
un kārtīgu izšūpošanos. Arī šogad
tas viss būs iespējams pils parkā,
jo būs trīs lielās šūpoles pieaugušajiem, divas bērniem un divas
pusaudžiem. Izšūpoties varēs visi,
galvenais, lai ir vēlēšanās,» saka
LLU Studentu kluba vadītāja
Anita Prūse.
Lai piedalītos šiem svētkiem
tik raksturīgajās atrakcijās – olu
sišanā, olu ripināšanā, olu meklēšanā –, apmeklētāji uz Lieldienu

pastaigu aicināti līdzi ņemt trīs
krāsotas olas. «Iespējams, visi vēl
nebūs paspējuši nokrāsot olas, tāpēc to varēs darīt pils parkā. 700
olas krāsošanai dāvinās «Baltic
ovo». Tiesa, krāsot gribētājus gan
aicinām līdzi paņemt materiālus,
ko izmantot olu dekorēšanā,» tā
A.Prūse. Tāpat šajā dienā bērniem
būs iespēja bez maksas vizināties
ar ponijiem, notiks tradicionālā
trušu izstrāde «Trusis – zaķa
draugs», bet pirmo reizi uz parku
atbrauks mini zoodārzs – ēzelis,

minicūciņa, zaķi un poniji.
Pulksten 12 pils pagalmā
visus sagaidīs folkloras kopa
«Dimzēns» un svētkos uzrunās
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, kurš sveiks arī
jaundzimušos jelgavniekus,
dāvinot karotīti ar pilsētas simboliku. Saņemt pilsētas karotīti
Lieldienu pastaigā uzaicināti
118 mazuļi, tostarp četri dvīņu
pāri, kuri dzimuši šajā gadā.
«Mēs ceram, ka līdz nedēļas
beigām laika apstākļi uzlabosies, lai pils parkā svētdien
notiktu arī pirmais brīvdabas
koncerts. Gatavību piedalīties
tajā izteikuši bērnu un jauniešu
centra «Junda» dejotāji, vairāki
aģentūras «Kultūra» deju kolektīvi un ciemiņi no Ozolniekiem,»
stāsta A.Prūse.
Svētdien visas dienas garumā
ģimenes izšūpoties aicinātas arī
bērnu un jauniešu vasaras nometnē «Lediņi». «Šogad īpašas
atrakcijas neorganizēsim, taču

būsim padomājuši par svētku
noformējumu, un «Lediņi» šajā
dienā ģimenēm ir atvērti. Droši
var braukt šūpoties, kāpelēt pa
šķēršļu trasi,» tā «Jundas» direktore Ilze Jaunzeme.
Jāpiebilst, ka svētkos mainīts
Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa un abu pilsētas muzeju
darba laiks. Tornis rīt, 6. aprīlī, būs slēgts, bet sestdien un  Ilze Knusle-Jankevica
svētdien, 7. un 8. aprīlī, izstāžu
zāle un skatu laukums atvērts
Maijā, Jelgavas Pilsētas svētku laikā, notiks kokapno pulksten 11 līdz 22, vēstustrādes nozares dienas «Zemgales koka darbnīca».
res ekspozīcijas – no pulksten
«Mēs, kokapstrādes nozares pārstāvji, vēlamies
11 līdz 19; pirmdien, 9. aprīlī,
popularizēt savu nozari, jo īpaši tāpēc, ka Jelgava
izstāžu zāle un skatu laukums
veidojas par ļoti nopietnu un spēcīgu kokapstrādes
atvērts no pulksten 11 līdz 22,
centru,» tā viens no idejas autoriem un pasākumu
vēstures ekspozīcijas – no pulkorganizatoriem, Meža un koksnes produktu pētsten 11 līdz 18. Savukārt Ģeniecības un attīstības institūta direktors Andrejs
derta Eliasa Jelgavas Vēstures
Domkins, piebilstot, ka aicināti atsaukties nozares
un mākslas muzejs un Ādolfa
pārstāvji, kuri vēlas piedalīties pasākumā.
Alunāna memoriālais muzejs
Turpinājums 3.lpp.
šodien, 5. aprīlī, strādās par
stundu mazāk – līdz pulksten
16, tāpat arī 7. aprīlī, bet 6., 8.
un 9. aprīlī tie būs slēgti.
Konkursa «Atrodi

Jelgavā būs arī
kokapstrādes dienas

Svētku dienās autobusi kursēs pēc brīvdienu grafika
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas un reģionālie
starppilsētu autobusi
svētku dienās kursēs
pēc brīvdienu kustības
saraksta, līdz ar to pasažieriem, kas izmantos
sabiedrisko transportu,
jārēķinās ar izmaiņām.

Kā informē SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP), pilsētas sabiedriskais transports
piektdien, 6. aprīlī, sestdien, 7.
aprīlī, un Otrajās Lieldienās,
pirmdien, 9. aprīlī, kursēs pēc
sestdienas kustības saraksta.
Savukārt Lieldienās, 8. aprīlī,
– pēc svētdienas grafika. Autobusi reģionālajos starppilsētu

nozīmes maršrutos 6. un 9. aprīlī kursēs pēc brīvdienu kustības
saraksta.
Ar precīzu sarakstu iespējams
iepazīties tabulā, kas atrodama
JAP mājas lapā www.jap.lv.
Jārēķinās, ka vairāki autobusi
šajās dienās nekursēs vispār.
Savukārt sestdien, 7. aprīlī,
starppilsētu autobusi kursēs kā

Jelgavnieki bija iesūtījuši
130 priekšlikumus jaunā tilta
nosaukumam, un par vienu no
desmit populārākajiem pilsētas
portālā Jelgava.lv ikviens varēja
nobalsot līdz 28. martam. Otrais
populārākais nosaukums ir
Mehu tilts (1698 balsis), trešais
– Studentu tilts (1099 balsis).
Kopā aptaujā nobalsots 5615
reizes, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā.
Mītavas tilts savienos pilsētas
centru ar Pasta salu. 150 metrus
garais tilts nolaists 28 vantīs,

kuras tur divi piloni. Gājējiem
paredzētā josla ir 3,5 metru
plata. Drīzumā sāksies tilta
apdares darbi – tiks montēta
koka grīda un margas, uzstādīti
gaismekļi un soliņi.
Jāatgādina, ka tilta būvniecībai tiešraidē iespējams sekot līdzi būvdarbu veicēja SIA «Tilts»
mājas lapā. Ekspluatācijā tiltu
plānots nodot rudenī.
Šogad sāksies arī Pasta salas
labiekārtošana, lai izveidotu
mūsdienīgu un pievilcīgu brīvā
laika pavadīšanas un aktīvās
atpūtas vietu. Pasta sala tiks
labiekārtota, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru – gājēju
un velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, pasākumu norises
laukumus, bērnu rotaļu laukumus, apstādījumus un tualetes.
Plānots, ka Pasta salā notiks
Smilšu skulptūru un Ledus
skulptūru festivāls, kā arī dažādi koncerti.

ierasts – pēc sestdienas kustības
saraksta, tāpat arī 8. aprīlī – pēc
svētdienas kustības saraksta,
izņemot divus autobusu reisus:
Jelgava–Rīga ar izbraukšanas
laiku pulksten 16.55 no Jelgavas
autoostas un Rīga–Jelgava–Eleja–Jelgava pulksten 18.05 no
Rīgas autoostas, kuri šajā svētdienā nekursēs.

Jelgavas pilsētas
saukli» rezultāti
Paldies visiem 223 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 29. marta laikrakstā.
Pareizā atbilde – laikrakstā bija publicēti 28 pilsētas saukļi, un pareizi
atbildēja 65 dalībnieki.
Balvas šoreiz saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Aina Pučinska, Gunārs Liepiņš, Anžela Borunova, Mārcis Roziņš, Arita Ķeistere
un Rita Bortiņa.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Premjers sola samazināt
nodokļus no nākamā gada
 Kristīne Langenfelde

jums – vai mums vajag jaunas sejas
politikā? Ja vajag, tad ir jārēķinās ar
Kopš pagājušās nedēļas
šo ieskriešanās periodu.
Valdis Dombrovskis ir
Bet valdībai kopumā šāda ieskriekļuvis par visilgāk strāšanās perioda nebija, jo ir arī daudz
dājošo premjeru Latvijā,
pieredzējušu ministru, tāpēc jau
apsteidzot Aigaru Kalvīpirmajās simts dienās ir izdarītas
ti, kurš šajā amatā bija
būtiskas lietas – piemēram, sekmīgi
nostrādājis 1113 dienas.
pabeigta starptautiskā aizdevumu
Valdības vadītājs gan
programma, un Latvija pagaidām
šos nedaudz vairāk kā
ir vienīgā ES valsts, kas to ir īstenotrīs nostrādātos gadus
jusi. Tāpat apstiprinātas Nacionālā
neuzskata par ilgu laiku
attīstības plāna prioritātes. Tas arī
un spriež, ka arī Latvijā
šobrīd ir galvenais valdības darbības
varētu pienākt brīdis,
virziens – pārorientēties no krīzes
kad valdība nostrādās ne
vadības, ar ko bijām nodarbojušies
tikai vienu sasaukumu.
iepriekšējos gados, uz stabilas un
ilgtspējīgas attīstības nodrošinā«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar šanu.
premjeru V.Dombrovski – par šā
brīža aktualitātēm un nākotnes
Demogrāfiskās problēmas
perspektīvām mūsu valstī.
risināšana jau vairākus gadus
mūsu valstī tiek minēta kā
Jūs esat izteicies – lai ierobe- prioritāte. Tagad, pēc tautas
žotu inflāciju, iespējams, tiks skaitīšanas datiem, tas atkal
samazināti patēriņa nodokļi aktualizēts, bet reālus soļus,
– PVN, akcīzes nodoklis. Vai kas tiešām spētu uzlabot dzimsšajā gadījumā uzsvars ir uz tības rādītājus, valstī pagaidām
vārda «iespējams» vai tomēr šo nesagaidām.
nodokļu samazināšana tuvākaDemogrāfiskās situācijas uzlabojā laikā ir reāla?
šana noteikti ir valdības prioritāte.
Pašreiz tas tiešām ir aprēķinu Jau pēdējā Demogrāfisko lietu
līmenī – Finanšu ministrija izvērtē, padomē mēs apstiprinājām tos pakādu iespaidu tas atstās uz inflāciju. sākumus, ko veiksim galvenokārt
No vienas puses, var jau teikt, ka tā caur Veselības ministriju reprodukir laba ideja – samazināt patēriņa tīvās veselības uzlabošanai. Veselīnodokļus, bet, no otras puses, tas, bas ministrijai arī uzdevām atrast
ko mēs esam iezīmējuši nodokļu iespējas veikt līdzekļu pārdali, lai
politikā, ir darbaspēka nodokļu jau šogad varētu sākt šo pasākumu
samazināšana – ja mēs tagad mai- īstenošanu.
nām plānus un sākam samazināt
patēriņa nodokļus, tas, protams,
Vai tiešām Veselības minissamazina iespēju nākamajā gadā sa- trijai ir šādi brīvi līdzekļi, ko
mazināt darbaspēka nodokļus. Tas pārdalīt?
ir būtisks faktors, kas jāņem vērā.
Pārdalīt ar izpratni, ka gada
Vienlaikus ar visām ministrijām otrajā pusē šos līdzekļus no buir jāizrunā par tiem iespējamiem džeta grozījumiem varēs atgūt.
papildu budžeta pieprasījumiem, Nav tā, ka mēs ministrijai sakām
kas mūs nākamajā gadā sagaida, – atņemiet kaut kam un risiniet šo
un attiecīgi arī no šī viedokļa jāvērtē jautājumu...
patēriņa nodokļu samazināšana.
Savukārt nākamajā DemogrāfisFinanšu ministrija tieši šobrīd šos ko lietu padomē mums būs jautāaprēķinus veic – tuvākajā laikā tie jums par bērnudārzu pieejamību,
jau būs pieejami.
kas, protams, ir finansiāli ietilpīgs.
Pašlaik mēs risinām sarunas ar
Vai tas nozīmē, ka notiks Latvijas Pašvaldību savienību, lai
izšķiršanās starp patēriņa vai vienotos par modeli, kā mēs to nodarbaspēka nodokļu samazi- drošinām. Bet skaidrs, ka, pēc pronāšanu?
vizoriskiem aprēķiniem, ir jārēķinās
Jebkurā gadījumā tas ir jāsaba- ar vairāk nekā 20 miljoniem latu
lansē, jo, ja mēs darām vienu, tad papildu izdevumiem. Tas būtu pamums ir mazāk iespēju darīt otru. pildu finansējums pedagogu algām.
Tieši tāpēc mums šobrīd ir svarīgi
Bet, ja konkrētāk, kurā brī- saprast, vai gadī mēs varam rēķināties, ka dījumā, ja valsts
viens vai otrs nodoklis kļūs no savas puses
mazāks?
nodrošina šos
Nodokļu samazināšana būs, tas papildu līdzekļus
ir pilnīgi skaidrs. Vai tas būs PVN, pedagogu algām,
vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pašvaldības būtu
to ministrija tagad rēķina. Bet reāli gatavas papildus
tas notiks no 2013. gada.
finansēt iespēju
visiem bērniem
Valsts prezidenta pārme- nodrošināt bērtumiem, ka valdības darbs ir nudārzu no puspārāk lēnīgs, jūs nepiekrītat, otra gada vecuargumentējot, ka izdevies izda- ma, piesaistot arī
rīt virkni darbu. Vai uzskatāt, privāto sektoru,
ka valdības darbā tiešām nav tajās pašvaldībās,
nevienas neizdošanās?
kurās joprojām ir rindas uz vietām
Mums ar prezidentu ir bijusi bērnudārzos. Pēc manas informāiespēja kopā uz šo jautājumu atbil- cijas, Jelgavā pašvaldības rindā ir
dēt, līdz ar to arī prezidents diezgan 415 bērni.
detalizēti izskaidroja savu nostāju:
Tāpat Labklājības ministrija ir
ņemot vērā, ka valdībā ir jauni nākusi klajā ar, manuprāt, labu
ministri, bez iepriekšējas pieredzes, iniciatīvu dubultot sociālās appaiet zināms laiks, kamēr jaunie var drošināšanas iemaksas, kas tiek
iestrādāties, un tieši uz to prezidents veiktas par mātēm, kuras ir bērna
vērsa uzmanību. Bet šie jautājumi kopšanas atvaļinājumā, potenciāli
vienmēr būs jāsabalansē – no vienas dodot lielāku pienesumu pensiju
puses, politikā ir pieprasījums pēc kapitālu uzkrāšanā konkrētiem
jaunām sejām, bet, no otras, – ir vecākiem, kas audzina mazu bērnu.
skaidrs: ja šīs jaunās sejas nāk, tām Šo jautājumu arī skatīsim nākamajā
nav pieredzes. Tāpēc paliek jautā- Demogrāfisko lietu padomē.

«Viens no būtiskākajiem
jautājumiem demogrāfijas jomā – kā izlīdzināt
atbalstu bērniem no dzimšanas līdz brīdim, kad viņš
sāk apmeklēt bērnudārzu.
Pašlaik pirmajā dzīves
gadā atbalsts bērniem ir
diezgan dāsns. Neviens
eksperts nesaka, ka
bērnu varētu sūtīt
bērnudārzā agrāk
kā no pusotra gada,
līdz ar to būtu
svarīgi izlīdzināt
šo atbalstu no
gada līdz pusotra
gada vecumam.
Tie noteikti būtu
kādi valsts pabalsti,» uzsver
premjers Valdis
Dombrovskis.
Foto: Ivars Veiliņš
Nākamais būtiskākais jautājums
demogrāfijas jomā – kā izlīdzināt
atbalstu bērniem no dzimšanas
līdz brīdim, kad sāk apmeklēt bērnudārzu. Pašlaik pirmajā dzīves
gadā atbalsts bērniem ir diezgan
dāsns pēc visiem parametriem.
Neviens eksperts nesaka, ka bērnu
varētu sūtīt bērnudārzā agrāk kā no
pusotra gada, līdz ar to būtu svarīgi
izlīdzināt šo atbalstu no gada līdz
pusotra gada vecumam, kad pašvaldībai būtu jāgarantē bērnudārza
pieejamība. Tie noteikti būtu kādi
valsts pabalsti.

Bet kur paliek centieni atgriezt izbraukušos cilvēkus
Latvijā, ja jūs runājat tikai
par attālinātas saiknes saglabāšanu?
Tas pamatā ir ekonomisks
jautājums. Visi pētījumi, kas līdz
šim veikti, skaidri parāda – ja
Latvijā uzlabotos ekonomiskā
situācija un būtu iespēja atrast
labi apmaksātu darbu, cilvēkiem
nebūtu vēlmes braukt prom
no Latvijas. Vēl ko mēs šobrīd
darām – kad Latvijā ienāk investori ar specifisku darbaspēka
pieprasījumu, piemēram, Ziemeļvalstu valodu zināšanām, mēs šo
informāciju izplatām tajā vidē,
tajā valstī starp tur strādājošiem
latviešiem. Cerībā, ka kādu tas
varētu ieinteresēt atgriezties un
strādāt Latvijā.

Un kā ir ar esošo pabalstu
griestiem?
Es gan teiktu, ka tādu striktu
pabalstu griestu šobrīd mums nav.
Pārskatāmā perspektīvā mēs varētu
atgriezties arī pie šo ierobežojumu
noņemšanas, taču kā prioritāru
pasākumu tomēr redzu jau minēto
Pēc referenduma par otru
atbalsta izlīdzināšanu bērniem no valsts valodu jūs visām instigada līdz pusotra gada vecumam.
tūcijām uzdevāt sagatavot konkrētus priekšlikumus sabiedVēl viens politiķu «jājam- rības saliedēšanai, un kopumā
zirdziņš» ir nemitīga vēlme esot saņemti 148 priekšlikumi,
akcentēt nepieciešamību vei- no kuriem ap 30 jau tiekot īstedot ciešāku saikni ar tiem noti. Nosauciet pāris no priekšiedzīvotājiem, kas no valsts likumiem, kuri varētu tiešām
izbraukuši. Bet arī šajā gadīju- efektīvi veicināt sabiedrības
mā diezin vai šie cilvēki šobrīd saliedēšanu, ņemot vērā, ka to
izjūt valdības centienus.
īstenošanai būšot nepieciešami
Mēs esam nozīmējuši Ārlietu arī papildu līdzekļi.
ministrijas pārstāvi tieši šīs saikTe varētu būt seši virzieni. Pirmnes veidošanai kārt, vienotas informācijas telpas
ar tautiešiem veidošana, tajā skaitā krievvaloārzemēs, kas arī dīgo vidē. Tur ir arī tādi praktiski
pašreiz strādā priekšlikumi kā Latvijas Radio 4
pie šīs program- translēšanas atjaunošana Daumas. Noteikti gavpilī. Otrs jautājums – latviešu
svarīgas ir iz- valodas apmācības finansēšana,
maiņas pilso- kur paredzam papildu līdzekļus
nības likumā, naturalizācijas eksāmeniem. Šeit
kas gan Saeimā mēs apskatījām arī Igaunijas pienevirzās tik ātri mēru – nevis vienkārši piešķirt fikā vajadzētu, nansējumu apmācībām, bet veidot
paredzot du- to kā pēcfinansējumu – tad, kad
bultpilsonības cilvēks ir ieguldījis savus līdzekiespēju tieši ār- ļus mācībās un pēc tām sekmīgi
zemēs dzimušo naturalizējies, viņam valsts šos
Latvijas pilsoņu bērniem.
līdzekļus atmaksā. Tad ir jautājumi par tieša dialoga veidošanu ar
Ko tas dos Latvijai – vienu mazākumtautību organizācijām,
teorētisku bērnu mūsu val- valsts pamatu skaidrošanu – plastij?
šākas informatīvas kampaņas, kā
Tas ļaus tiem cilvēkiem, kas vēlas arī virkne citu priekšlikumu.
šo saikni ar Latviju saglabāt, to arī
darīt. Mēs nespiedīsim cilvēkus
Vai jūs varat nosaukt kaut
izdarīt izvēli. Tāpat mēs izstrā- vienu jomu valstī, kuru galvedājam priekšlikumus sabiedrības najos aspektos uzskatāt par
saliedētībai, un tur ir pasākumi, kā sakārtotu?
atbalstīt tā saucamās svētdienas
Ir jomas, kurās redzams uzlaboskolas latviešu bērniem, vasaras jums – kaut vai tā pati uzņēmējdarnometnes latviešu bērniem Latvijā, bības vide. Uzņēmējdarbības vides
lai šo saikni visu laiku saglabātu.
indeksos mēs strauji virzāmies uz

«Nodokļu samazināšana būs, tas ir pilnīgi
skaidrs. Vai tas būs
PVN, vai iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, to
ministrija tagad rēķina. Bet reāli tas notiks
no 2013. gada.»

augšu. Tajā pašā Pasaules Bankas
«Doing business» indeksā mēs
gada laikā esam pacēlušies par
desmit vietām, ieņemot 21. vietu
pasaulē pēc uzņēmējdarbības vides
kvalitātes. Mērķis ir tuvākajā laikā
nonākt divdesmitniekā. Tāpat
nesen publiskotais Bloomberg indekss arī parāda, ka Latvija ir 28.
vietā pēc uzņēmējdarbības vides,
un abos šajos indeksos Latvija apsteidz Igauniju un Lietuvu. Martā
apstiprinājām arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānu ar 30
konkrētiem pasākumiem, kā mēs
turpinām strādāt pie uzņēmējdarbības jomas uzlabošanas. Vēl viens
fakts – eksports pēdējos divos gados
ik gadu ir audzis par 30 procentiem,
kur ir zināma loma valsts atbalsta
programmām.
Ko jūs atbildētu sociologam
Arnim Kaktiņam, kurš ir izteicies, ka lielākajai daļai iedzīvotāju premjers Dombrovskis jau
ir apnicis?
Līdz šim Latvijā ir bijusi tāda tradīcija, ka valdības mainās gandrīz
vai katru gadu, un nez vai tas ir tas,
uz ko būtu jātiecas. Es ceru, ka politiskā vide Latvijā arī stabilizējas, ka
valdības tomēr būs ilglaicīgākas, jo,
piemēram, attīstītajās valstīs valdība, kas nostrādā divus termiņus pa
četriem gadiem, nav nekāds retums.
Uz to būtu jāvirzās arī Latvijai. Un
no šī viedokļa šie mani nedaudz
vairāk kā trīs nostrādātie gadi nav
nemaz tik daudz.
«New York Times» jūs ir nodēvējis par krīzes risināšanas
izcilnieku. Latvijā, šķiet, tik
skaļi vārdi jums netiek veltīti
– jūsuprāt, kāpēc?
Pirms kāda laika bija ļoti interesanta aptauja, kur vienlaikus
Lietuvā un Latvijā iedzīvotājiem
jautāja, kura valdība labāk tiek galā
krīzi – Latvijas vai Lietuvas. Un šī
aptauja skaidri parādīja – lietuvieši
domāja, ka krīzi labāk risina Latvijā, bet latvieši domāja, ka Lietuvā.
Tas parāda tendenci, ka vienmēr
ir labāk tur, kur mūsu nav. Šajā
gadījumā starptautiskā vidē – gan
ES, gan pasaulē – šo salīdzinājumu
var veikt objektīvāk un pamatoti
analizēt situāciju. Un tad tiešām
Latvija tiek uzskatīta kā veiksmīgs
piemērs krīzes pārvarēšanā, kur
mēs no faktiski draudošas valsts
maksātnespējas esam atgriezušies
pie finansiālās stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes – pagājušajā
gadā šis temps bija 5,5 procenti, kas
bija trešais augstākais ES.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
premjera Valda
Dombrovska darbu?
Armands,
strādā «Latvijas dzelzceļā»:
– Man mūsu
premjers
šķiet «pelēka
pele». Kluss, mierīgs. Manuprāt,
premjeram jābūt asākam, ar
domu: «Kā es teicu, tā būs!»
Īpaši nekādu Latvijas augšupeju viņa darbības laikā neesmu
pamanījis. Gribas, lai vairāk viņš
domā par maznodrošinātajiem,
lai iestājas par pensionāriem.
Vija, jelgavniece:
– Neteikšu,
ka esmu ļoti
apmierināta.
Viņš tikai visu
laiku runā par
«griešanu» un, nedomājot par
cilvēkiem, matemātiski kaut
ko atņem. Jaunas darbavietas
netiek radītas, bezdarbs liels.
Savās runās viņš «lej ūdeni»,
neko konkrēti nepasakot, uz
uzdotajiem jautājumiem atbild
vispārīgi, nevis konkrēti.
Anita, mājsaimniece:
– Ļoti pozitīvi. Viņš ir nosvērts cilvēks,
kas atbildīgi
dara savu
darbu, un, manuprāt, Latvija
viņa darbības laikā ir piedzīvojusi nelielu ekonomisko izaugsmi
– mēs esam no tās krīzes laukā.
Viņš prot sastrādāties ar ministriem un labi vadīt komandu.
Protams, viss jau ir atkarīgs no
cilvēkiem.
Aigars, strādnieks:
– Premjera
darbu vērtēju vidēji, taču
apzinos, ka
citu cilvēku
viņa vietā likt nav vērts, jo tāpat
nekas nemainīsies. Viņš pārāk
ilgi vada valdību un ar nekādiem lieliem un apsveicamiem
darbiem nav izcēlies. Taču valstī
būtu jāmaina nodokļu politika,
lai uzņēmējiem vieglāk, citādi
šobrīd tieši nodokļi daudzos uzņēmumos liedz pieņemt jaunus
darbiniekus. Tad arī attīstīsies
valsts.
Inta, pensionāre:
– Labi vērtēju.
Viņš saprot,
ko dara un ko
runā. Kaut arī
ir daudz neapmierināto ar pastāvošo kārtību, Latvijas stāvokli, manuprāt,
viņš ir daudz darījis, lai valsts
ekonomiskā situācija uzlabotos.
No tādas bedres, kādā mēs bijām, nevar tik ātri izkļūt.
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Var pieteikt kandidātus pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem
 Sintija Čepanone
Līdz 7. maijam Jelgavas pilsētas
domes Apbalvojumu piešķiršanas
komisija aicina pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda raksts».
Apbalvojumus piešķir fiziskām
personām par nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas pilsētas
labā. Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās
komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību iestādes vai iedzīvotāji (ne mazāk kā
piecas pilngadīgas personas).
Apbalvojumus pasniegs 25.
maijā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa rī-

kotajā pieņemšanā Pilsētas svētku
laikā, informē pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga.
Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas
domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 (agrāk – domes
Informācijas centrs), norādot
kandidāta vārdu, uzvārdu, darba
vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums
piešķirams, kā arī pievienojot īsu
dzīves un darba vai sabiedriskās
darbības aprakstu, pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam.
Iesniegumus apkopo un izvērtē
ar domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektorā vai pa tālruni
63005567.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Atvērts sporta
medicīnas kabinets

Būs arī kokapstrādes dienas
No 1.lpp.

Ideja nozares pārstāvjiem radusies, jo Jelgava veidojas par nopietnu
šīs nozares centru – pilsētā darbojas
vairāki kokapstrādes uzņēmumi,
amatnieki, un te var iegūt ar nozari
saistītu gan profesionālo, gan augstāko izglītību. «Vairumam uzņēmumu šobrīd primārais ir strādāt uz
eksportu, tāpēc daudzi nemaz nezina, ka Jelgavā ir tādi uzņēmumi, kas
izgatavo virkni koka izstrādājumu,»
norāda A.Domkins.
Ar pašvaldības aģentūru «Kultūra» panākta vienošanās, ka kokapstrādes nozares dienas «Zemgales
koka darbnīca» notiks Jelgavā
Pilsētas svētku laikā, 25. – 26. maijā.
Norises vieta – tirdzniecības centrs
«Pilsētas pasāža», Driksas ielas
gājēju posms un Katoļu ielas posms
no Driksas ielas līdz Lielajai ielai.
Pasākuma organizatori stāsta, ka
tirdzniecības centra 2. stāvā pulcēsies mēbeļu, logu, grīdu ražotāji,
kas demonstrēs savus izstrādājumus. «Mums šoreiz būtiski ir nevis
pārdot, bet pastāstīt par sevi,» tā

«Nakts mēbeļu» vadītājs un arī
viens no pasākuma organizatoriem
Juris Griķis, norādot, ka Latvijā
uzņēmējiem ir jāturas kopā, lai izveidotu spēcīgāku zīmolu un kļūtu
par nopietnākiem konkurentiem
pasaules tirgū. Savukārt Driksas
ielā sevi prezentēs izglītības iestādes
(Jelgavā nozares speciālistus gatavo
Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs «Jelgavas
Amatniecības vidusskola» un LLU),
kā arī tur notiks dažādas aktivitātes,
piemēram, viens no koka automodeļu sacensību posmiem un radošās
darbnīcas bērniem, kā arī amatnieku demonstrējumi. «Savu šarmu
pasākumam varētu piešķirt arī dažādas vēstures liecības, piemēram,
kājminamā virpa,» piebilst Latvijas
Amatniecības kameras prezidents
jelgavnieks Vilnis Kazāks.
Kokapstrādes nozares pārstāvji
– uzņēmumi un amatnieki –, kas
vēlas piedalīties pasākumos, aicināti
pieteikties līdz 16. aprīlim, zvanot
koordinatoram Uldim Sokolovam
pa tālruni 29810218, 63025628.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
7. aprīlī plkst.16 – koncerts «Mīlestība nekad nebeigsies». Dzied Lorija Vuda un Armands
Birkens. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
12. aprīlī plkst.19 – «Melo-M» koncerttūre «Dejas». Īpašs jaunums – sitamo instrumentu
klātbūtne koncertos. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
21. aprīlī plkst.14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Biļešu cena: Ls
10; 8; 6; 5.
26. aprīlī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde G. Grekovs «Maizingers».
Dramatiska komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs
«Jelgavas Amatniecības vidusskola»
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis 63025605, 63025628, www.jav.lv
INFORMĀCIJAS DIENAS
19. aprīlī no plkst.9 līdz 16

20. aprīlī no plkst.9 līdz 14

Uzņemšana ar pamatizglītību šādās kvalifikācijās:
• klientu apkalpošanas speciālists;
• viesmīlības pakalpojumu speciālists;
• apdares darbu tehniķis;
• automehāniķis;

• mēbeļu galdnieks;
• datorsistēmu tehniķis;
• ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas
speciālists;
• viesmīlis (no18 gadu vecuma).

Uzņemšana ar vidējo izglītību šādās kvalifikācijās: bārmenis.

•
•
•
•
•
•

Pļaujmašīnas
Zemes frēzes
Krūmgrieži
Zāģi
Minitraktori
Ģeneratori u.c.

Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:

• Tirdzniecība
• Garantijas
• Serviss
• Apkope
• Konsultācijas

Rīgas iela 1a, Jelgava (blakus «Picu darbnīcai»)
9 –18; sestdienās 10 – 16
63020840

 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales Olimpiskajā
centrā darbojas sporta medicīnas kabinets,
kurā ikviens pilsētas sportists var veikt ikgadējās
pārbaudes, konsultēties
traumu gadījumos un
arī ārstēties. Iniciatīva
par šāda kabineta izveidi
pieder Sporta servisa
centram, un to finansē
pašvaldība.
«Agrāk ārstu pārbaudes tika veiktas tikai sporta skolās, bet pārējie
Jelgavas sportisti mēroja ceļu uz
Rīgu. Tagad veselības pārbaudes bez
maksas var saņemt tepat Jelgavā
visi sportisti no ikviena pilsētas
sporta kluba,» stāsta Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
Kabinets darbojas nepilnu mēnesi, bet pārbaudes veiktas jau ap
simts sportistiem – pie speciālistiem
jau pabijuši Jelgavas Ledus sporta

skolas, cīņas kluba «Milons», karatē
kluba «Shinri» audzēkņi, bokseri.
Šobrīd mediķi pārbauda Jelgavas
BJSS visu grupu audzēkņu veselības stāvokli. «Viens no galvenajiem
šī kabineta mērķiem ir pēc iespējas agrāk pamanīt pataloģiju un
sniegt rekomendācijas, lai sportisti
nesabojātu savu veselību,» stāsta
kabineta galvenais ārsts Aleksandrs
Matjuņins, norādot – ja pataloģija
tiek atklāta, sportists tiek nosūtīts
uz izmeklēšanu specializētos centros
un laboratorijās, jo kabinetā Jelgavā
nav tādas aparatūras. Ārsts Jelgavas
sportistu kopējo veselības stāvokli
vērtē kā labu, bet atzīst, ka bijuši jau
ap desmit gadījumu, kad mediķiem
radušās aizdomas par problēmām.
Jāpiebilst, ka, pēc Sporta servisa centra aplēsēm, Jelgavā ir vairāk nekā
50 dažādu sporta klubu un kopumā
mediķiem redzeslokā jāpatur vairāk
nekā 2500 sportistu.
Mediķi pārbauda sportistu vispārīgo stāvokli – nosver, nomēra,
ar dinamometru izmēra spēku,

Divatā apzog 29 mašīnas
 Ilze Knusle-Jankevica

Policija atklājusi 29 zādzības no automašīnām,
kas tika pastrādātas Jelgavā šā gada pirmajos
mēnešos – tās atsevišķi
veikušas divas personas:
sešreiz tiesāta sieviete
un deviņpadsmitgadīgs
jaunietis.
Valsts policijas pārstāve Ieva
Sietniece stāsta, ka aizturētā 1983.
gadā dzimusī sieviete tiek turēta
aizdomās par 14 epizodēm. Policija
konstatējusi, ka novembrī no ieslodzījuma atbrīvotā sieviete vairāk

Jelgavas
1. ģimnāzijas
8. klases skolnieks Eduards
Paškovs jau
vairāk nekā gadu
nodarbojas ar
vieglatlētiku un
trenējas BJSS
pie Aļonas Fomenko. Lai gan
treniņos jādara
viss, vislabāk
Eduardam patīk
skriet krosu. Pēc
pārbaudēm mediķu slēdziens ir:
«Gatavs cīņai un
aizsardzībai!»
Foto: Ivars Veiliņš
izmēra asinsspiedienu – un veic
dažādus testus, lai konstatētu, kā
uz fizisko slodzi reaģē sportista
sirds un asinsvadu sistēma. «Pēdējā
laikā bieži parādās ziņas par pēkšņu
sportistu nāvi, tāpēc ir ļoti būtiski
zināt, ko sportists spēj izturēt,» tā
A.Matjuņins, piebilstot, ka par pārbaudēs konstatēto un rekomendācijām, kas katram sportistam būtu
jāievēro, tiek informēti treneri.
Ārsts norāda, ka kabinetā sportisti var arī vērsties, ja guvuši traumu,
pēctraumas stāvoklī, arī pēc slimības, lai novērtētu, vai jau var atsākt
trenēties ar pilnu slodzi.
Tā kā visi speciālisti ir augsti
kvalificēti un strādā arī ar Latvijas
valstsvienībām, kabineta darba
laiks ir nenoteikts un darba grafiks
– slīdošs. Tāpēc interesenti aicināti
vispirms zvanīt pa tālruni 26175524
(Aleksandrs).
Jāpiebilst, ka sportistiem obligātā
veselības pārbaude jāveic reizi gadā,
bet atkarībā no sporta veida tās var
būt arī biežāk.

vestnesis.lv
vas
www.jelga
des atklāj
meto
Policija zagļu
www.jelgavasvestnesis.lv

«sirojusi» Pārlielupē – Brīvības bulvārī, K.Helmaņa, Lāčplēša, Paula
Lejiņa ielā. Šobrīd sešas reizes tiesātajai sievietei piemērots drošības
līdzeklis – apcietinājums. Savukārt
1993. gadā dzimušais jaunietis tiek
turēts aizdomās par 15 epizodēm.
«Viņš galvenokārt zadzis BMW
lukturus pilsētas centrā,» norāda
I.Sietniece, piebilstot, ka vīrietim
piemērots drošības līdzeklis, kas
nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Tāpat turpinās izmeklēšana, kurā
tiks noskaidrots, vai šis jaunietis
nav iesaistīts vēl citu noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanā.
Šā gada pirmajos trīs mēnešos
Jelgavā apzagtas 56 automašīnas:

Lasi 7. martā

martā – 22, februārī – 20, janvārī
– 14. Šobrīd aizturētās personas
pastrādājušas apmēram pusi no šīm
zādzībām, bet vēl līdz tam policija
bija atklājusi trīs gadījumus.
Arī martā visbiežāk apzagtas
BMW markas automašīnas, kurām
galvenokārt zagti lukturi, vienā
gadījumā – diski un vienā – valsts
numura zīmes. BMW apzagti Pulkveža O.Kalpaka, Asteru, Satiksmes,
Vīgriežu, Sniega, Lielajā ielā un
Čakstes bulvārī. Vēl apzagti trīs
«Volkswagen» markas automobiļi,
trīs «mersedesi» (no viena pat
nozagti trīs sēdekļi ar drošības
siksnām) un divas «Toyota» markas
automašīnas.

Informēs vecākus par to, kā dažādot bērnu ēdienkarti
 Ritma Gaidamoviča

Seikstule stāsta, ka doma par šādu
semināru vecākiem radusies, lai
13. aprīlī no pulksten 13
veicinātu vecākus un bērnus izvēlīdz 16 Zemgales reģiona
lēties veselīgu pārtiku. «Jau līdz
Kompetenču attīstības
šim veicām vecāku aptauju pilsētas
centrā (ZRKAC) notiks
pirmsskolas izglītības iestādēs un
seminārs «Uzturs un veskolās 1. – 4. klasēs, lai izzinātu,
selība: kā dažādot un
vai bērni ēd izglītības iestādē, par
pilnveidot bērnu uztuvecāku attieksmi pret skolas ēdnīcu
ru izglītības iestādēs un
un informētību par veselīgu uzturu,
mājās». Uz bezmaksas
par to, vai vecākiem nepieciešami
semināru aicināti gan
informējoši pasākumi par uzturu,
pirmsskolas vecuma bērpraktiski padomi. Rezultāti liecina,
nu, gan skolēnu vecāki,
ka vecāki labprāt vēlētos piedalīties
kuriem būs iespēja uzun gūt jaunas zināšanas šajā jomā,
zināt, kā dažādot savas
īpaši grib saņemt praktiskus padoatvases ēdienkarti un
mus, kā dažādot skolēna ēdienkarti
veicināt viņu ēst veselīgi.
arī mājās, ēdot veselīgi un garšīgi,»
tā L.Seikstule.
Semināru organizatoru Mutes
Semināra pirmajā daļā vecāki tiks
veselības centra pārstāve Laine iepazīstināti ar aptaujas rezultātiem,

varēs tikties ar skolu ēdināšanas
uzņēmumu pārstāvjiem, dzirdēt
Izglītības pārvaldes viedokli par ēdināšanas jomu. Savukārt otrajā daļā
iecerēta praktiskā nodarbība, kurā
dakteris Guntars Selga un «Rimi»
kustības «Ai, kā garšo» pavārs
Normunds Baranauskis vecākiem
demonstrēs, piemēram, kā dažādot
brokastu biezputru, kā vietējos dārzeņus iekļaut interesantos salātos,
kā pašiem gatavot rīta musli.
Seminārs vecākiem ir bez maksas, iepriekš vien dalībnieki aicināti
pieteikties bērnudārzos pie bērnu
audzinātājām vai arī skolās pie klašu
skolotājām. Semināru var apmeklēt
jebkurš interesents, arī tad, ja nebūs
pieteicies iepriekš.
Semināru organizē Mutes veselības centrs sadarbībā ar ZRKAC.
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Lieldienu dievkalpojumi
pilsētas dievnamos
Romas katoļu katedrālē
5. aprīlī – Zaļā Ceturtdiena. Pulksten 10 – eļļu svētīšanas Svētā mise, pulksten 17 – Kunga pēdējo
vakariņu Svētā mise. Adorācija līdz pusnaktij.
6. aprīlī – Lielā Piektdiena. Stingrs gavēnis. Pulksten 15 – Krusta ceļš, pulksten 16.30 – Kristus
ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums.
Adorācija pie Kristus kapa līdz pusnaktij.
7. aprīlī – Klusā Sestdiena. Pulksten 11, 12, 13
un 14 – Lieldienu produktu svētīšana. Pulksten
16 – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija. Svētā
mise ar uguns un ūdens svētīšanu.
8. aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētki. Pulksten
8 – Svētā mise ar procesiju pa pilsētu. Pulksten
11 – Lieldienu mise.
9. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9 – Svētā
mise (poļu valodā), pulksten 11 un 18 – Svētā
mise.
Svētās Annas baznīcā
5. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.
6. aprīlī pulksten 10 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
7. aprīlī pulksten 22 – Lieldienu nakts vigilija.
8. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.
9. aprīlī pulksten 12 – Otro Lieldienu dievkalpojums.
Jelgavas Vasarsvētku draudzē
6. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
7. aprīlī pulksten 17 – Lūgšanas dievkalpojums.
8. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā
5. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.
6. aprīlī pulksten 18 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
8. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums
jeb Kristus augšāmcelšanās, pulksten 12.15
– Lieldienu dievkalpojums bērniem.
Jelgavas Svētā Sīmaņa un Svētās Annas
pareizticīgo draudzē
No 14. uz 15. aprīli pulksten 24 – agrā liturģija,
15. aprīlī pulksten 9 – vēlā liturģija.
Baptistu draudzē
6. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
8. aprīlī pulksten 7 un 11 – Lieldienu dievkalpojums.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu
autoservisā automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
automobiļu remontā;
automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, vai sūtīt CV
uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.

Jelgavas 6. vidusskola uzņem
audzēkņus pirmsskolas izglītības
programmā.
Skola piedāvā nodarbības piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem.
Darbojas rotaļu grupa četrgadīgajiem bērniem.
Nodarbības notiek profesionālu pedagogu vadībā skaistā, vecumposmam piemērotā vidē.
Ir nodrošinātas logopēda un psihologa individuālas konsultācijas.
Bērni var bez maksas apmeklēt peldbaseinu.
Kontakttālrunis 63027467.
11. aprīlī pulksten 12 Jelgavas 1. ģimnāzija
aicina uz Atvērto durvju dienu:
• muzikāls sveiciens aktu zālē;
• iepazīšanās ar skolu;
• informācija par programmām.
JAUNUMS!
Skola nākamgad sadarbībā ar «Microsoft»
plāno piedāvāt padziļinātu programmu
informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs
un mājturībā pamatskolā.

SIA «Mītavas elektra»
PII «Varavīksne»
Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma!
Mūsu pieredzējušie pedagogi rūpējas
par bērniem no viena gada vecuma. Un
mums ir ļoti elastīga mācību maksa!
Gaidām ciemos!
Tālrunis 63021000, 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.
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Ja klausies mūziku «ārpus ģimenes
loka», uzrādi licenci!
 Ilze Knusle-Jankevica

ģimenes loka» ir kritērijs, kurš uzliek par
pienākumu saņemt licenci mūzikas atskaJelgavā ir vairāk nekā 600 saņošanai darbavietās (birojos). Uzņēmuma
biedrisku objektu – veikalu,
telpas – darba kabinets – neatkarīgi no
kafejnīcu, skaistumkopšanas
tajā strādājošo skaita nevar tikt uzskatītas
salonu, sporta klubu, ārstu
par mūzikas darbu izmantojumu ģimenes
prakšu, viesnīcu –, kuriem,
lokā. Savukārt, ja pašnodarbinātā persona
lai atskaņotu mūziku, nepieģimenes lokā savās mājās ada zeķes un cimciešama speciāla atļauja jeb
dus un klausās mūziku, licence, protams,
licence. Saskaņā ar autortienav nepieciešama. Tāpat, ja grāmatvede ir
sību aizstāvju organizāciju
pašnodarbinātā persona, kura strādā savā
datiem šobrīd tāda ir labi ja
dzīvoklī, licence nav vajadzīga.»
pusei, bet sodīti par to, ka
Tātad, uzņēmēji, uzmanieties un drīzunelikumīgi klausās mūziku,
mā gaidiet viesus, jo vismaz Latvijas IzpilJelgavā pērn ir vien trīs.
dītāju un producentu apvienības (LaIPA)
darbinieki ir sākuši reidot pa iestādēm un
Lai gan autortiesību organizāciju pār- pieprasīt iegādāties licenci. «No šī gada
stāvji pēdējā laikā ir sasparojušies un apņē- esam sākuši administrēt birojus un veicam
mušies situāciju mainīt, arī uzņēmēji nav ar aktīvu reģionu apsekošanu, tāpēc visticaFoto: Ivars Veiliņš
pliku roku ņemami un ir gatavi iesaistīties māk, ka tuvākajā laikā Jelgavā tiks apzināti
Savukārt LaIPA licences cena balstās uz
cīņā par taisnības meklējumiem. Vēl nesen visi šie mazāk zināmie uzņēmumi,» norāda
plaši izskanēja diskusija par to, vai pasa- LaIPA Publiskošanas un reproducēšanas darbinieku skaitu uzņēmumā, kurā tiek
atskaņota mūzika.
žieru pārvadātājiem nepieciešama licence, nodaļas vadītājs Artūrs Vītiņš.
Jāpiebilst, ka mūziku bez maksas nelai autobusā klausītos radio. Protams,
drīkst atskaņot arī sporta deju pasākumos,
pārvadātāji ir pret un norāda, ka tāpat Jāmaksā par kvadrātmetru
sporta spēļu starplaikos, aerobikas nodarviņiem nākas savilkt jostas un mazināt un darbinieku skaitu
reisu skaitu, lai izdzīvotu, tāpēc par šādām
Pamatkritērijs, no kura atkarīga AKKA/ bībās, tirgos, atrakciju un izklaides parkos,
licencēm nevar būt ne runas – tad no radio LAA licences cena, ir iestādes specifika un transporta līdzekļos.
klausīšanās jāatsakās. Tomēr pārvadātāji telpu platība. Tad jāskatās, vai šajās telpās
nebūt nav vienīgie, uz ko autortiesību aiz- paredzēts atskaņot radio, CD, TV vai uzstā- Divu kungu kalpi?
Autortiesību aizstāvji skaidro: LaIPA
stāvju organizācijas «uzmetušas aci».
sies grupa un cik bieži (cik reizes mēnesī)
mūzika skanēs. Saskaņā ar AKKA/LAA administrē izpildītāju un fonogrammu proNaudu par mūzikas klausīšanos noteiktajiem izcenojumiem, piemēram, ducentu tiesības (blakustiesības), savukārt
grib iekasēt arī no ražotnēm
ja kafejnīcā, kuras kopējā platība ir 100 AKKA/LAA – tikai autoru tiesības, tāpēc
Mājas lapā www.muzikabiznesam.lv kvadrātmetri un kura strādā katru dienu, atlīdzība par mūzikas atskaņošanu jāmaksā
uzskaitītas vietas, kurām, lai atskaņotu mū- tiek atskaņots radio, ierakstu mūzika, abām organizācijām.
Piemēram, par mūzikas atskaņošanu
ziku, nepieciešama
TV licence mēnesī
Vietas, kurās nepieciešama
licence. Piemēram,
izmaksā 13,20 latus autobusā, kurā ir līdz 20 vietām, mēnesī
licence, lai klausītos mūziku
izrādās, par mūzikas
(gadā – 158,40 latus). jāmaksā 1,50 lati, bet, ja vietu ir vairāk
klausīšanos jāmaksā • Sporta un veselības klubi
Savukārt veikalam nekā 20, – 1,70 lati. Jelgavas Autobusu
arī birojiem, darba • Nakts, deju, mūzikas klubi
vai klientu apkalpo- parka rīcībā ir 28 autobusi ar vietu skaitu
vietām, ražotnēm. • Kafejnīcas, bāri, restorāni
šanas zālei ar tādu līdz 20 un 38 – ar vairāk nekā 20 vietām.
Te uzreiz loģisks ir • Veikali un lielveikali
pašu platību licences Tas nozīmē – lai autobusos varētu skanēt
jautājums: ja ir uzņē- • Frizētavas, skaistumkopšanas saloni
cena ir 100 lati gadā. radio, mēnesī vien būtu jāšķiras no 94,10
mums, kurš strādā, • Klientu apkalpošanas vietas
Iestādēs, kurās ir latiem, bet gadā – no 1129,20 latiem. Bet
bet apmeklētājus ne- • Biroji, darba vietas, ražotnes
noteikta ieejas mak- tas tikai AKKA/LAA. Savukārt LaIPA vēl
• Viesnīcas, viesu un atpūtas nami
pieņem, tad arī vajag • Izstādes, gadatirgi, tirdziņi
sa, kā autoratlīdzība būtu jāmaksā gadā 82,44 lati, pieņemot, ka
licenci, lai kabinetā • Koncerti, kultūras pasākumi, festivāli
tiek iekasēti noteikti uzņēmumā strādā 51 – 100 darbinieki.
Tieši fakts, ka par vienu un to pašu
klausītos radio? Un, • Sporta pasākumi
procenti no ieņēmuja kabinetā strādā
miem par biļetēm, kāds vēlas iekasēt dubultā, visvairāk saAvots: www.muzikabiznesam.lv
viens cilvēks, ar ko
bet ne mazāk par dusmo uzņēmējus. Laikraksts «Jelgavas
tas atšķiras no radio klausīšanās mājās, kur noteikto minimumu, savukārt vienreizē- Vēstnesis» jau rakstīja, ka neizpratni un
reizēm var būt arī pieci un vairāk ģimenes jiem pasākumiem ir noteikta konstanta diskusijas sabiedrībā izraisīja par precelocekļi? AKKA/LAA Komunikāciju daļas summa, piemēram, ja bibliotēkā notiek dentu nodēvētais Kurzemes apgabaltiesas
vadītājs Reinis Briģis skaidro: «Atbilde literārs vakars, kurā ieeja ir bez maksas, lēmums par radio atskaņošanu kafejnīcā
atrodama Autortiesību likuma «publiskā un tajā tiek atskaņota mūzika, minimālā «Mūsmājas» Ventspilī – tā atcēla pirmās
instances tiesas spriedumu par 500 latu
izpildījuma» definīcijā. «Ārpus ierastā autoratlīdzības maksa ir četri lati.

Uzņēmums ir gatavs vērsties arī pie tiesībsarga
Viens no uzņēmumiem, kurš nav gatavs
iegādāties vēl vienu licenci tikai tāpēc, ka
pie viņiem bijis LaIPA pārstāvis, ir skaistumkopšanas salons «Rebeka». Uzņēmums
šobrīd uzsācis saraksti ar organizāciju, lai
noskaidrotu, cik likumīgas vispār ir tās
prasības, un norāda: uzņēmums ir gatavs
vērsties arī pie tiesībsarga un lūgt izskaidrot
radušos situāciju.
Uzrunājot uzņēmumus, kuriem ir licence
mūzikas atskaņošanai, galvenokārt tiešām
nākas dzirdēt atbildi: «Ai, negribēju strīdēties
ar viņiem.» Tomēr ne visi ir gatavi un spējīgi
iegādāties abas licences, turklāt apšauba, vai tas
maz ir likumīgi. Salona «Rebeka» īpašniece Dace
Niparte uzskata, ka uzņēmēji būtībā ir kļuvuši
par divu autortiesību aizstāvju organizāciju savstarpējo ķildu upuriem – tās, nespējot vienoties,
kāda atlīdzības daļa kam pienākas, izlēmušas
uzspiest divas licences. «Tā tomēr ir liela nauda,
ko pieprasa LaIPA, un man ir pamats apšaubīt arī
viņu argumentus,» tā uzņēmēja, piebilstot, ka
šobrīd sākta oficiāla sarakste ar LaIPA. «Pirmkārt,
jau licence nepieciešama, ja mūzika tiek atskaņota komerciālos nolūkos, bet nedomāju, ka
mūzikas skanēšanai salona uzgaidāmajā telpā
ir tāds nolūks. Mēs ar to nepelnām, jo klienti
uz salonu nāk pēc pamatpakalpojuma, nevis
tāpēc, ka te skan mūzika. Turklāt klausāmies
radio un pat neizvēlamies konkrētus izpildītājus, varbūt mums šī mūzika, kas skan pa radio,
nemaz nepatīk. Otrkārt, mēs, atskaņojot radio,
reklamējam izpildītājus, kurus pārstāv šīs pašas
organizācijas. Vai tās mums maksās par to, ja

kāds klients, dzirdot salonā kāda
mūziķa dziesmu,
pēc tam nopirks
viņa albumu vai
apmeklēs koncertu?» viedokli pauž
D.Niparte. Arī viņas jurists papētījis
tiesu praksi citviet
Eiropā un atradis
līdzīgu gadījumu
Itālijā, kur uzlikts
sods par mūzikas
klausīšanos zobārstniecības kabinetā, bet ES tiesa
to atcēlusi.
Salona «Rebeka» īpašniece Dace Niparte uzskata, ka uzņēmēji
Protams, uzņēmēju
uztrauc arī tas, ka kļuvuši par autortiesību organizāciju AKKA/LAA un LaIPA, kuras
jau tā sarežģītajā savā starpā nevar sadalīt iekasētās atlīdzības, upuriem, tāpēc ir
ekonomiskajā situ- gatava vērsties pie tiesībsarga, lai pārliecinātos, ka pieprasīto
Foto: Ivars Veiliņš
ācijā no viņas vēlas licenču iegāde ir likumīga.
noplēst deviņas ādas. «Vēstulē LaIPA uzdevām autorus, ko deleģējusi Kultūras ministrija, bet
jautājumu, vai šī licence uzskatāma par nodokli vai nepiekrīt tam, ka uz viena likuma pamata
nodevu, vai par pakalpojumu Civillikuma izpratnē. izveidojas organizācijas un iekasē no uzņēmēLatvijā dubultus nodokļus un nodevas par vienu jiem naudu. «Nevienā normatīvajā aktā nav
un to pašu uzlikt aizliegts, bet radio jau maksā noteikts, ka no uzņēmējiem var iekasēt naudu
par šo dziesmu atskaņošanu. Savukārt, ja tas ir par to, ka viņi atskaņo radio, un cik tad liela ir
pakalpojums, kas tiek sniegts un apmaksāts uz šī summa. Tagad sanāk, ka abas organizācijas
līguma pamata, tad kāpēc arī mums nepalūgt to dara uz Autortiesību likuma pamata. Tas nav
maksu par netiešu reklāmu, jo mēs taču rekla- pieņemami, tāpēc, pirms maksāt, pacīnīsimies,»
mējam izpildītājus un fonogrammu radītājus?» tā uzņēmēja, piebilstot: «Cilvēki jau lielākoties
tā «Rebekas» īpašniece. Viņa gan pašos pamatos ir pārāk kūtri, baidās lasīt likumu, baidās iet uz
neapšauba LaIPA tiesības pārstāvēt mūzikas tiesām, baidās pakašķēties.»

naudas sodu, norādot, ka abas licences nav
nepieciešamas, jo par darbu atskaņošanu
maksā arī radio. Lai gan AKKA/LAA šo
spriedumu apstrīd un sauc par nekorektu,
tas devis arī Jelgavas uzņēmējiem drosmi
cīnīties par savām tiesībām.

Jelgavā pērn sodīti trīs uzņēmumi

Soda mēri par nelikumīgu mūzikas atskaņošanu noteikti Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā: par autortiesību vai
blakustiesību pārkāpšanu uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 200 līdz 500
latiem, bet juridiskajām personām – no 500
līdz 5000 latiem, konfiscējot autortiesību
un blakustiesību pārkāpuma objektus un
to nesējus.
Tieši par šī panta pārkāpšanu pērn
Jelgavā sastādīti divi protokoli. Valsts
policijas pārstāve Ieva Sietniece informē,
ka vienā gadījumā protokols sastādīts par
mūzikas klausīšanos veikalā, bet otrā – par
nelegālo kompaktdisku uzglabāšanu klubā.
Protokoli nosūtīti izskatīšanai un soda
piemērošanai VID.
Vēl 2011. gadā uzsākts kriminālprocess
par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu. Te vainīgo var sodīt ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem
vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz 150 minimālajām mēnešalgām (30 000 latu).

Licence ir, pārliecības – nav

LaIPA Jelgavā licences ir izsniegusi aptuveni 180 uzņēmumiem, bet AKKA/LAA
– 150 licences. Tas gan nenozīmē, ka 330

Šobrīd par mūzikas
atskaņošanu publiskā
telpā LaIPA Jelgavā
izsniegusi aptuveni
180, bet AKKA/LAA
– 150 licences. «Kanclers Plus» ir viens no
tiem uzņēmumiem,
kas iegādājies abas
licences. «Agrāk pie
mums aktīvi nāca pārbaudītāji un policija,
saņēmām arī brīdinājumus. Sapratām,
ka klāt katrā veikalā
izstāvēt nevaram, un
iegādājāmies licences.
Tagad, kopš mums ir
licences, arī pārbaužu
praktiski nav,» norāda
uzņēmuma pārstāvis
Edmunds Barkāns,
piebilstot, ka licences ir visiem četriem
firmai piederošajiem
veikaliem.
uzņēmumiem ir licence, lai klausītos mūziku, jo kādam varbūt ir abas. «Licenci iegādājāmies apmēram pirms trim gadiem – tad
mums bija citādāka darba forma, strādāja
darbinieki, nāca klienti un skanēja radio,
turklāt licence maksāja vien piecus latus
gadā. Tagad mums tas patiesībā vairs nav
aktuāli, tomēr nesen licenci pagarinājām
– funkcionāri ir ļoti centīgi, un negribas ar
viņiem strīdēties,» tā grāmatvedības pakalpojumu firmas «Agroekonoms» pārstāvis
Dzintars. Arī «Kanclers Plus» īpašnieks
Edmunds Barkāns norāda – tas, ka visos
uzņēmuma veikalos iegādātas licences, ir
autortiesību organizāciju pārstāvju nopelns:
viņi bijuši tik uzstājīgi un kontrolējoši.
«Vienmēr, kad grib ieviest maksu par to, par
ko agrāk nebija jāmaksā, jārēķinās ar zināmu pretestību – arī par mūzikas atskaņošanu veikalos kādreiz nebija jāmaksā. Vienu
laiku pat Latvijas Tirgotāju un ražotāju
asociācijā varēja iegādāties speciālas kasetes, ko paši dēvējām par kosmisko mūziku,
jo tai nebija vārdu un tā ātri apnika. Tagad
galvenokārt atskaņojam Latvijas Radio 2.
No vienas puses, mums ir svarīga pircēju
labsajūta, ko fona mūzika tikai veicina,
tāpēc licences ik gadu atjaunojam. Bet, no
otras puses, ne jau valsts regulē licenču
maksu. Saprotu, ka kontrolētājiem tā ir
maizīte, bet...» tā E.Barkāns.
Jāpiebilst, ka Jelgavā licences izsniegtas
mūzikas atskaņošanai kafejnīcās, restorānos, picērijās, spēļu zālēs, mūzikas klubos,
naktsklubos, tirdzniecības zālēs, skaistumkopšanas salonos, frizētavās un citās klientu apkalpošanas zālēs, sporta klubos.

Diskus uz vietas
vairs neglabā
Labu mācību saņēmis rokbārs «Melno
cepurīšu balerija» – pēc kriminālprocesa ierosināšanas par pirātismu un
nelegālas mūzikas atskaņošanu bārā
«Balerijas» īpašnieks Jānis Cirsis atradis
citu risinājumu: interneta radio.
«Interneta radio ir veids, kā atskaņot
dziesmas, kuras vēlos, neturot uz vietas
diskus. Turklāt ne visu mūziku, ko klausās
mūsu publika, Latvijā iespējams iegādāties,» stāsta Jānis. Tiesa, tas neatbrīvo no
licences iegādāšanās, tomēr dzīvi atvieglo.
Šobrīd «Balerijai» ir licence par mūzikas
atskaņošanu mehāniskos izpildes veidos
(radio, diski, interneta radio u.tml.) un
dzīvo izpildījumu piecas reizes mēnesī.
Par to LaIPA jāmaksā 100 lati gadā, bet
AKKA/LAA – 23,10 lati mēnesī.
Lai gan varētu šķist, ka situācija ir sakārtota, arī te ir dažādi zemūdens akmeņi.
Viens no tiem – par dzīvo izpildījumu.
«Būtībā nākas pārmaksāt. Piemēram, esam
vienojušies ar Kombuļu Inesi, ka viņa pie
mums uzstāsies un saņems 100 latus par
vakaru. Ja viņas autortiesības administrē
AKKA/LAA, tā sev par darbu paņems 20
procentus un vēl norēķinās ienākuma nodokli. Lai Inese «uz rokas» saņemtu savus
100 latus, mums AKKA/LAA būtu jāmaksā
145 lati,» tā J.Cirsis. Viņaprāt, situāciju

varētu atrisināt, ja mūziķi paši izrakstītu
kvītis un saņemtu atlīdzību uz vietas. «Ir
taču arī grupas, kas autoratlīdzību nesaņem – piemēram, grupa nav reģistrēta vai
izklaides vieta neiesniedz atskaiti par to,
kas, kad, cik ilgi un ko pie viņiem spēlēja.
Turklāt atskaite nav obligāta prasība, arī
organizācijas neveic šāda veida uzskaiti.
Tad šo grupu, lielākoties alternatīvo mūziķu, kas nereti spēlē arī «Balerijā», nopelnītā
nauda, kas ieripojusi kopējā AKKA/LAA
kasē, tiek sadalīta dažiem visaizsargātākajiem mūziķiem, autoriem, producentiem,»
stāsta «Balerijas» pārstāvis, piebilstot, ka
alternatīvās skatuves grupām autortiesību
jautājumi neesot primāri. Otrs jautājums,
par ko J.Cirsis gatavs diskutēt ar attiecīgajām organizācijām, ir – vai viņam nepieciešama naktskluba licence. Organizācijas
uzskata: ja izklaides vietā spēlē dīdžejs
un cilvēki dejo, nepieciešama naktskluba
licence. Savukārt J.Cirsis uzsver: «Balerija»
ir rokbārs, un tāpēc, ka apmeklētāji reizēm
pie dīdžeja spēlētās mūzikas dejo, to nepadara par naktsklubu.
Tomēr Jānis nevis gaužas par to, cik viss ir
slikti, bet meklē risinājumus, kā situāciju
uzlabot. Viņam ar partneri radusies biznesa
ideja par interneta radio izveidi, kuru atskaņos ne tikai «Balerijā», bet varēs abonēt
ikviens interesents.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis

Būs pilsētas čempionāts «Jelgava/LU» Baltijā –
volejbolā
sudrabs, Latvijā – zelts
14. aprīlī pulksten 10 Jelgavas Sporta
hallē notiks Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts volejbolā sievietēm un vīriešiem (ja būs nepieciešams, spēles notiks
arī 22. aprīlī). Pieteikties varēs, sacensību
dienā iesniedzot komandas vārdisko pieteikumu. Saskaņā ar nolikumu komandā
drīkst būt ne vairāk kā 12 spēlētāju un
ne vairāk par diviem Latvijas līgas un
Latvijas čempionāta 1. līgas spēlētājiem.
Sacensību mērķis ir popularizēt volejbolu,
veicināt veselīgu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu, kā arī noskaidrot labākās
komandas un spēlētājus. Čempionātu
organizē Sporta servisa centrs. Papildu
informācija – pa tālruni 29269718 (Valdis)
vai mājas lapā www.sports.jelgava.lv.

Par Baltijas čempionēm volejbolā kļuvušas
Pērnavas volejbolistes, kuras
ar 3:1 pieveica
«Jelgava/LU».
«Protams, gribējās uzvarēt, bet otrajā
setā atlaidām koncentrēšanos un zaudējām spēles pavedienu,» tā «Jelgava/LU»
galvenais treneris Jānis Leitis, piebilstot, ka
komanda izdarīja visu, ko spēja. 3. vieta
Baltijā – Murjāņu volejbolistēm. Jāpiebilst,
ka «Jelgava/LU» automātiski kļuva par
Latvijas čempionēm – tituls šogad tika piešķirts tai Latvijas komandai, kura Baltijas
līgā ierindojās visaugstākajā vietā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Hokejistes
paliek bez medaļām

Latvijas sieviešu hokeja izlase pasaules
čempionāta 1. divīzijā ieguvusi 5. vietu
– mūsu valstsvienība izcīnīja divas uzvaras un piedzīvoja trīs zaudējumus. Latvija
ar 3:2 «bullīšos» pieveica Kazahstānu, ar
2:1 – Japānu, ar 0:5 zaudēja Čehijai, ar
0:6 piekāpās Austrijai un ar tādu pašu
rezultātu zaudēja arī Norvēģijai. Izlases
sastāvā spēlēja arī JLSS trenere Eva Dinsberga, bijusī JLSS trenere Lolita Andriševska un divas
bijušās JLSS
audzēknes
Žanete Vasiļevska un
Lelde Hartmane.

Karatistiem 12 medaļas

Jelgavas karatē klubs
«Shinri»
Baltijas
Austrumcīņu olimpiādē izcīnījis
12 medaļas
– trīs zelta, piecas sudraba un četras
bronzas, informē kluba vadītājs Aleksejs
Bistrovs. Zelta medaļu izcīnīja vīriešu
komanda kumitē (Aleksejs Šalajevs,
Andrejs Šalajevs, Artjoms Fomenko un
Sergejs Stasenko), Anna Poņatovska
un Daniela Skuja. Klubu pārstāvēja 21
sportists, sacensībās kopā piedalījās
ap 600 sportistu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Ukrainas un Krievijas.

Treneris: «Ja neesi
Pļuščenko, vari kļūdīties»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) audzēkne Alīna Fjodorova pasaules čempionātā pieaugušajiem izcīnījusi 27. vietu.
Ja īsajā programmā netiktu
pieļautas divas kļūdas, iespējams, Alīna būtu kvalificējusies
arī izvēles programmai. «Ar
rezultātu apmierināti neesam,
bet tas nav slikts. Sportā kļūdīties var ikviens, ja vien neesi
Jevgeņijs Pļuščenko,» tā Alīnas
treneris Andrejs Brovenko.
Pasaules čempionāts bija trešās un pēdējās lielās Alīnas šīs sezonas sacensības.
Janvārī Eiropas čempionātā Alīna izcīnīja 21. vietu, bet pasaules čempionātā
– 27. vieta. «Vispirms jāņem vērā, ka tas
ir pasaules čempionāts pieaugušajiem,
kurā startē labākie no labākajiem – tas
ir otrs svarīgākais starts ikvienam uzreiz aiz olimpiskajām spēlēm,» norāda
treneris. Turklāt Eiropas čempionātā
nestartē tādu lielvalstu kā Japāna, ASV,
Kanāda sportisti. «Alīnu daiļslidošanas
aprindās vēl nezina, bet daudziem pasaules līmeņa sportistiem reizēm atzīmes
tiek ieliktas bonusā – tās ir augstas pat
tad, ja sportists neparāda savu labāko
sniegumu,» atklāj treneris, piebilstot, ka
konkurēt pasaules mērogā ir grūti. Par
pasaules čempioni kļuva itāliete Karolīna
Kostnere.

startēja kvalifikācijas sacensībās un,
uzrādot 10. rezultātu, iekļuva pamatsacensībās. Tur gan īsajā programmā divas
kļūdas un 27. rezultāts – finālā iekļuva
24 labākās. «Visvairāk baidījāmies par
lēcienu kaskādi, bet tā Alīnai izdevās.
Laikam viņa pēc tam, domādama, ka
smagākais jau ir aiz muguras, pārāk
atbrīvojās, pirms lēciena uzņēma pārāk
lielu ātrumu un kļūdījās. Šī kļūda izraisīja vēl vienu,» tā A.Brovenko, piebilstot,
ka atlikušos elementus – divus lēcienus,
trīs griezienus un soļu celiņu – Alīna,
visticamāk, spētu izpildīt pat aizvērtām
acīm. Šoreiz tiešām bijusi tehniska
kļūda, nevis, piemēram, neprasme savākties stresa situācijā, turklāt pieredzes
trūkuma dēļ fakts, ka Alīna prot izpildīt
konkrētu elementu, nenozīmē, ka viņai
vienmēr tas arī izdosies. «Tomēr Alīna ir
cilvēks, kurš māk saņemties. To pierāda
arī tas, ka viņa spēja izpildīt elementus,
kas viņai padodas visvājāk,» norāda
treneris, piebilstot, ka sportā kļūdās
visi, varbūt izņemot septiņkārtējo Eiropas čempionu Krievijas daiļslidotāju
J.Pļuščenko. «Kaut gan arī viņš var nokrist,» pēc mirkļa pārdomā treneris.

Jāmācās trīskāršais ritbergers
un jāgatavojas Sočiem

Šosezon Alīnai nopietnu sacensību
vairs nebūs, bet pēc dažām atpūtas dienām darbs atsāksies. Aprīļa otrajā pusē
Alīna un treneri sāks strādāt pie jaunas
programmas, jo arī nākamsezon gaidāmi
vairāki nopietni starti, un jāieslido jaunas
«Alīna pēc uzvedības
slidas. «Šovasar Alīnai jāpacīnās ar trīskārvēl ir juniore»
šo ritbergeru, kas kā obligātais elements
A.Fjodorova pasaules čempionātā Nicā ir iekļauts nākamā gada junioru «Grand

Foto: Robins Ritoss
Prix» programmā. Pēc tam, kad Alīna to
būs izdarījusi, varēs teikt, ka viņa spēj izpildīt visus trīskāršos lēcienus – tos pašus, ko
lec pasaules un Eiropas čempiones,» norāda A.Brovenko. Vēl šovasar jāpastrādā pie
lēcienu kaskādes, vienu pēc otra izpildot
divus trīsapgriezienu lēcienus.
Nākamajā sezonā galvenais Alīnas
starts ir pasaules čempionāts pieaugušajiem, kas notiks 2013. gada martā un

Latvijas pārstāve
JLSS audzēkne Alīna
Fjodorova pasaules
čempionātā daiļslidošanā ieguva 27.
vietu. «Tas, protams,
ir sasniegums.
Augsto sasniegumu
sports ir dzīvesveids,
un tur ar dažām
treniņu stundām
nedēļā diemžēl nepietiek. Arī uz ātriem
rezultātiem nav ko
cerēt – meistarība jākaldina vismaz sešus
septiņus gadus ilgos
treniņos. Diemžēl
daudziem nepietiek
ne pacietības, ne
materiālo resursu,
ne veselības,» tā par
Alīnas startu saka
Latvijas Slidošanas
asociācijas valdes
locekle, starptautiskā
tiesnese un daiļslidošanas čempionāta
pārraižu komentētāja
Agita Ābele.
būs atlase ziemas olimpiskajām spēlēm
(tās notiks 2014. gadā Sočos). «Olimpiskajām spēlēm kvalificēsies 24 labākās,
bet pārējām sportistēm rudenī būs otrās
iespējas turnīrs, kurā tiks izspēlētas vēl
sešas vietas,» stāsta treneris, uzsverot:
Alīnai tas ir pa spēkam. Vēl plānots
piedalīties Eiropas čempionātā, divos
junioru «Grand Prix» posmos un Latvijas
čempionātā.

Jelgavā pirmo reizi notiks akvatlona sacensības
 Ilze Knusle-Jankevica

15. aprīlī pulksten 12 Jelgavā
pirmo reizi notiks pilsētas atklātais čempionāts akvatlonā, kas reizē būs arī Latvijas
kausa triatlonā 1. posms un
Latvijas 2012. gada čempionāts akvatlonā.
Akvatlons ir sporta veids, kurā apvienotas divas disciplīnas – peldēšana
un skriešana. Sacensības organizēs
«Piramida Triathlon Club» komanda
sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju un Sporta servisa centru. Sacensību
norises vieta ir Jelgavas 6. vidusskola
– peldēšana notiks skolas baseinā, bet
skriešana būs pa mežu.
Sacensību galvenais tiesnesis Vladimirs
Kuzmenko, jelgavnieks un vairākkārtējs
Latvijas čempions triatlonā, stāsta, ka
sporta veids radies tāpēc, ka ar triatlonu
var nodarboties tikai siltā laikā, jo jābrauc
ar velosipēdu. «Laiks, kas būtu piemērots, lai nodarbotos ar triatlonu, nav
pārāk ilgs, bet akvatlonā peldam baseinā
un ar riteni nebraucam,» tā viņš.
Latvijas Triatlona federācijas, kurā

iekļaujas arī akvatlons, ģenerālsekretārs
Kārlis Kalniņš stāsta, ka starptautiskajās
sacensībās akvatlons notiek šādā formātā: skriešana–peldēšana–skriešana (viens
veids seko otram bez atpūtas). Latvijā,
nedaudz pamainot sacensību formātu
un starp veidiem «ieliekot» atpūtu, akvatlons aizsācies 2004. gadā Daugavpilī.
Jāpiebilst, ka pastāv arī tāds no triatlona atvasināts sporta veids kā duatlons
– skriešana un riteņbraukšana – un arī
ar to Latvijā nodarbojas.
Pie mums akvatlona sacensības
ievada triatlona sezonu, lai sportisti
izvērtētu ziemā padarīto darbu treniņos. Sacensībās var piedalīties ikviens
interesents bez vecuma un dzimuma
ierobežojumiem. Čempionāta 1. – 3.
vietas ieguvēji saņems Latvijas čempiona medaļas vecuma grupās, bet
tiks pasniegtas arī medaļas sievietēm
un vīriešiem pēc absolūtā vērtējuma.
Speciāla balva paredzēta arī labākajam
1000 metru peldētājam. «Šī ir pasaules akvatlona čempionāta standarta
disciplīna,» paskaidro V.Kuzmenko.
Sacensībās būs arī komandas vērtējums
– saskaņā ar nolikumu komandā drīkst
pieteikt neierobežotu dalībnieku skai-

tu, bet komandas rezultātu veidos četru
labāko dalībnieku vietu summa garajā
distancē (1000 metru peldējums un
5000 metru skrējiens). Pilns sacensību
nolikums pieejams mājas lapā www.
triatlons.lv.
V.Kuzmenko lēš, ka akvatlona sacensības varētu pulcēt ap 30 dalībnieku. Federācijas pārstāvis norāda,
ka pagājušajā gadā, kad Jelgavā tika
rīkots Latvijas čempionāts triatlonā
(ar peldēšanu Lielupē, riteņbraukšanu
un skriešanu pie Zemgales Olimpiskā
centra), no Jelgavas piedalījās ap 15
sportistu. «Taču, ņemot vērā, ka Jelgavā ir Specializētā peldēšanas skola,
šogad ceram sagaidīt lielāku aktivitāti
no Jelgavas sportistiem gan akvatlonā,
gan arī Latvijas čempionātā triatlonā,
kas Jelgavā notiks 29. jūlijā,» tā viņš.

Programma
Pulksten 11 – dalībnieku reģistrācija, distances
apskate, iesildīšanās
Pulksten 11.45 – iesildīšanās baseinā
Pulksten 12 – peldēšana
Ap pulksten 13 – skriešana
Apbalvošana
Vecuma grupas un distances
Dzimšanas gads
Distance
		
(peldēšana+skriešana), m
2003. – 2004.
50+500
2001. – 2002.
1999. – 2000.
200+1000
1997. – 1998.
500+3000
1995. – 1996.
1993. – 1994.
1000+5000
1973. – 1992.
1963. – 1972.
1953. – 1962.
500+3000
1962. un vecākas
200+1000
1952. un vecāki
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Sporta pasākumi
 7. aprīlī pulksten 15 – futbola virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – «Daugava Rīga»
(ZOC).
 7. aprīlī pulksten 19.15 – Latvijas
čempionāta volejbolā fināls: «Biolars/
Jelgava» – «Ozolnieki/Poliurs» (ZOC).
Tiešraide – LTV7.
 9. aprīlī pulksten 11.30 – Latvijas sieviešu hokeja čempionāts: HK «Zemgale»
– SHK «Sāga» (ledus hallē).
 10. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: florbols 1992. – 1995.
g.dz. jauniešiem (LLU sporta namā).
 11. aprīlī pulksten 17.30 – Latvijas
kausa pusfināls: FK «Jelgava» – FK «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 14. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 4. kārta (6.
vidusskolā).
 14. aprīlī pulksten 19 – LBL izslēgšanas spēle: BK «Jelgava» – «Liepājas
lauvas» (ZOC).
 15. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
 15. aprīlī pulksten 10 – galda tenisa
«Veselības dienas 2012» 8. kārta (Sporta
hallē).
 15. aprīlī pulksten 10 – vīriešu lakrosa
čempionāta 1. sabraukums (ZOC).
 17. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: florbols 1996. – 1997.
g.dz. zēniem (LLU sporta namā).
 18. aprīlī pulksten 17 – futbola virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC «Daugava»
(ZOC).
 18. aprīlī pulksten 18 – Latvijas
III olimpiādes priekšsacīkstes futbolā
(ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Divi jaunieši meklē jebkuru darbu.
Izskatīsim visus piedāvājumus. Tālrunis
27172643.
Pavāra palīga, trauku mazgātājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 20502991.
Sieviete – darbu tirdzniecībā. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 20327572.
Elektriķis. Veic visu veidu elektroinstalāciju
montāžu. Tālrunis 28226522.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, skursteņus, pirts krāsnis, dārza kamīnus, siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Celtnieks. Varu veikt dažādus remontdarbus. Tālrunis 29987357.
Meklēju apkopējas darbu. Tālrunis 26770409.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces) ar
pieredzi. Tālrunis 29537176.
SIA «MASS» piedāvā darbu virtuves strādniekam(-cei) bez kaitīgiem ieradumiem
katru darba dienu no pulksten 7 līdz 16.
Zvanīt darba dienās no pulksten 13 līdz 16
pa tālruni 26657786.

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Krāsainos un melnos metāllūžņus, akumulatorus, augstas cenas, Tērvetes ielā 65A,
izbraucam pie klientiem. T.29718434.
Automašīnu ar TA, vēlams universāls.
T.22367750
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.

Izīrē
Istabu vīrietim. T.28482004

Pārdod
Labu vienistabas dzīvokli, 4/5 st., Ganību
ielā, vai mainu pret lielāku. T.22367750
2istabu dzīvokli ar krāsni. T.29889042

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Aizsaulē aizgājuši
ANNA LAŠKOVA (dz. 1935. g.)
INTA VĒVERE (dz. 1945. g.)
AIJA VINTERE (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 05.04. plkst.15.30 Bērzu
kapsētā.
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9. aprīlis, pirmdiena
LTV1
7.05 «Burvju karuselis». Animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1390.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 53.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
11.55 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.45 «Brīvdienas pie vectēva». ASV filma ģimenei. 2005.g.
15.35 «Es – savai zemītei».*
16.05 «Zem ozola kuplajiem zariem». Dokumentāla filma.
17.57 «Laimīgai Latvijai».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.*
18.40 Renovētā versija. «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas
kinostudijas komēdija. 1982.g.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Laimīgai Latvijai».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 Gidona Krēmera 65.jubilejas un orķestra
«Kremerata Baltica» 15.jubilejas koncerts.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «De facto».*
0.40 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 14.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-20 vecuma
grupā. Latvija – Baltkrievija. 2010.g.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 14.sērija.
16.30 «Zveja» (ar subt.).*
17.00 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.40 «1000 jūdzes Zelta krastā». 1.sērija.*
20.10 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.10 «Dzelzs vilks» – 20 gadu jubilejas koncerts.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Motociklisti».
23.50 «Lidojuma plāns».
0.20 «Krējums... saldais».*
0.50 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «Basketbols TV».*
7.05 «Supervaroņu leģions». 7.sērija. «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Biezenīša piedzīvojumi». 8.sērija;
«Lācītis Padingtons». 9.sērija.
8.35 «Tvītija lidojums». Anim. f.
10.00 «Mazie vāģi 5». Anim. f.
10.55 TV pirmizrāde! «Pēdējā Mimzija». Fantāz. ģim. f.
12.50 «Haizivs ēsma». Anim. f.
14.15 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
16.05 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
18.00 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Alvins un burunduki. Turpīkstinājums». Anim. f. 2009.g.
22.30 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Komēdija. 2006.g.
0.55 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
2.40 «Psihoanalīze gangsteru gaumē 2». Kriminālkom. 2002.g.
4.15 «Pārsniegtās pilnvaras». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
5.45 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 21.sērija.
5.50 «Melu teorija». 10.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.15 «Samsons un Neons». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
7.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 26. un 27.sērija.
8.00 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 24.sērija.
8.25 «Ziņkārīgais Džordžs 2: seko pērtiķim!» Anim. f.
10.00 «Šarlotes tīkls». Ģim. f.
12.00 «Resnīši». Komēdija.
14.00 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g.
16.00 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba Sērfotājs».
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 9.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 490.sērija.
21.00 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
22.40 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 5.sērija.
23.45 «Nekā personīga».
0.40 «Norakstītais 2». Seriāls. 5.sērija.
1.35 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 17.sērija.
2.00 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g.
3.30 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 21.sērija.
4.20 «Nakts joki».

10. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1391.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 54.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 6.sērija.
10.50 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biogr. dr. 2001.g. 1.sērija.
12.33 «Laimīgai Latvijai».*
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».

12.50 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.50 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.20 «Slazdā». Studijas Dauka animācijas filma.
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 15.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 64.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1391.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 79.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 19.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 42.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 TV pirmizrāde! «Titānika stāsti». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». «Līdzatkarība». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.23 «Laimīgai Latvijai».

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 15.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Itālija. 11.04.2011.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 15.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Motociklisti».*
0.25 «SeMS. Laboratorija».*
0.55 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Līdz pasaules galam». Vācijas melodrāma. 2002.g.
11.55 «Lapsa virtuvē».*
12.30 «Mans mīļais draugs».*
13.00 Bērnu stunda. «Toma un Džerija piedzīvojumi».
Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 7.sērija; «Supervaroņu leģions».
Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 90. un 91.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 232. un 233.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pagātnes atbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 10.sērija.
23.35 «Atpakaļceļa nebūs». ASV krimināldrāma. 1993.g.
1.40 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 90. un 91.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 207.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 22.sērija.
5.50 «Melu teorija». 11.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.15 «Samsons un Neons». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Esi gardēdis 2».*
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 135.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 18.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 2.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 490. un 491.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 81.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 41.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 10.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 491.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 13.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 6.sērija.
0.50 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 22.sērija.
2.40 «Melu teorija». Seriāls. 11.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 81.sērija.
4.05 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 136.sērija.

tv programma
4.50 «Nakts joki».

11. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1392.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 42.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi». Gunāram
Cilinskim – 80 (ar subt.). *
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 7.sērija.
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 16.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1392.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 80.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 20.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 43.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.28 «Laimīgai Latvijai».
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 16.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Kazahstāna. 12.04.2011.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 16.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 38.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 10.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Sapņu paradīze». Vācijas melodrāma. 2003.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 8.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 92. un 93.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 234. un 235.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 2.sērija.
21.45 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
23.50 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
2.10 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 10.sērija.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 92. un 93.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 208.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 23.sērija.
5.50 «Melu teorija». 12.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Kobra». 20.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 4.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 136.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 19.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 3.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 491. un 492.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 82.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 42.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 11.sērija.
19.00 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 492.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
0.55 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 23.sērija.
3.35 «Melu teorija». Seriāls. 12.sērija.
4.15 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
4.40 «Nakts joki».

12. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1393.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 43.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izvēlies zaļi!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».*
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1393.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 81.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 21.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 44.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 8.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «Līdzatkarība». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 17.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs* .
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Lielbritānija. 14.04.2011.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 17.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 5.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 «Piedzīvojums dabā».
23.55 «SeMS».
0.25 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Zvaigžņu lietus augustā». Melodrāma. 2003.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 9.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 94. un 95.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 236. un 237.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 4.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 13.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 8.sērija.
1.10 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
2.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 94. un 95.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 209.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 24.sērija.
5.50 «Melu teorija». 13.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 27.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Kobra». 21.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Radu būšana 5» (ar subt.). 2.sērija.
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 137.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. Seriāls. 20.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. Ser. 4.sērija.

14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 492. un 493.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 83.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 43.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 493.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «Borna mīklainā personība». Trilleris. 2002.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 24.sērija.
1.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 24.sērija.
2.40 «Melu teorija». Seriāls. 13.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 83.sērija.
4.05 «Vārds sievietei 2». Seriāls. 137.sērija.
4.45 «Nakts joki».

13. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 1.sērija.
9.20 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 44.sērija.
9.53 «Laimīgai Latvijai».
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.20 «Šeit un tagad».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 1.sērija.
15.05 Dienas izrāde. P.Putniņš. «Ar Dievu pie zemes».
Nacionālā teātra izrāde.*
16.30 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.50 Turpinās dienas izrāde. P.Putniņš. «Ar Dievu pie
zemes». Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
7.sērija Mednieki un medījumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Valdība». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 18.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Ungārija. 18.04.2011.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 18.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 11.sērija.
20.00 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.40 Tiešraide! Euro Ice Hockey Challenge turnīrs. Dānija
– Latvija.
24.00 «Baiļu līcis» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «Lanževēna burvju triki». 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Dzīves liesmās». Vācijas melodrāma. 2003.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 10.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 96. un 97.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 238. un 239.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Sky & More Fashion». Modes skate.
23.35 «Tenacious D un likteņa mediators». Muzikāla
piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
1.20 «Kritušais eņģelis». ASV detektīvfilma. 1998.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 96. un 97.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 210.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 1.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 1.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 28.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Kobra». 22.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 19.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 138.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 21.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 5.sērija.
14.45 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 84.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 44. un 45.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Rozā pantera». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Ģenerāļa meita». ASV un Vācijas trilleris. 1999.g.
2.45 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 1.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 1.sērija.
4.10 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
4.35 «Nakts joki».

14. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 27.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 Renovētā versija. «Ezera sonāte».
Rīgas kinostudijas drāma. 1976.g.
12.35 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 2.sērija.
14.25 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.40 «Laimīgai Latvijai».
14.45 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
15.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
7.sērija Mednieki un medījumi (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto».
21.15 Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps 2012»
noslēguma ceremonija.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 1.sērija.*
13.30 «Eirotaksometrs». Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums.
14.00 «Meklējot Budu. Afganistānas ekspedīcija». 1.sērija.
14.30 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri
atgriežas pēc 30 gadiem» (ar subt.). Krievijas un
Ukrainas piedzīvojumu filma. 1993.g. 1.sērija.
16.00 «SeMS».*
16.30 «Tikai mīlestība» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.
18.10 «Zuši». Dokumentāla filma.
18.20 «Robotāda». Dokumentāla filma.
18.30 «Lanževēna burvju triki». 11.sērija.
19.00 «Lanževēna burvju triki». 12.sērija.
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 6.finālspēle.
21.55 «1000 jūdzes Zelta krastā». 2.sērija.
22.25 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu». Kom. 2009.g.
0.15 «Lidojuma plāns».*
0.45 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 163.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 14.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 3.sērija; «Mūka Omi noslēpums».
3.sērija; «Flintstonu ģimene». 5. un 6.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Arturs un Mazmurkšķīši». Ģimenes filma. 2006.g.
12.30 «Zelta ķepa».*
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 11.sērija.
16.00 «Pagātnes atbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
17.55 «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla drāma. 2009.g.
20.00 FINĀLS! «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 10.sērija.
22.30 «Patiesība par mīlestību». Rom. kom. 2004.g.
0.20 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
2.30 «Tenacious D un likteņa mediators». ASV un Vācijas
muzikāla piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
4.05 «Kritušais eņģelis». ASV detektīvfilma. 1998.g.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 2.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 2.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted!» 12.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 4.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.
ser. 19.sērija.
8.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 14. – 16.sērija.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 9. un 10.sērija.*
12.35 «Kinomānija».
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Ievas pārvērtības 3».*
14.15 «Bez tabu māju sajūta».*
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.00 «Rozā pantera». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
17.50 «Džonsonu ģimenes brīvdienas». ASV komēdija. 2004.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.

22.10 «Istabene lielpilsētā». Romantiska komēdija. 2002.g.
0.20 «Plūdīs asinis». ASV drāma. 2007.g.
3.15 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 2.sērija.
3.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 2.sērija.
4.35 «Nakts joki».

15. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 13.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 28.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 65.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 13.sērija.
10.56 «Laimīgai Latvijai».
11.00 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dok. f. 1.sērija.
12.00 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.28 «Laimīgai Latvijai».
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province». Mūzikas bruņinieks».
18.55 «Ronēns un lielā laime» (ar subt.). Rom. kom. 2007.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras». «Kinoklubs».
21.55 «Kā tev klājas, Rūdolf Ming?» Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Laimīgai Latvijai».*
23.20 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biog. drāma. 2001.g. 2.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

Adrese: Jāņa iela 1a
(centrā, pretī Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075, 28211350.
Viens no vadošajiem dārzeņu pārstrādes
uzņēmumiem Baltijā aicina pievienoties mūsu
komandai darbiniekus.
Prasības:
• uzņemties atbildību par tev uzticēto darbu;
• būt kārtīgam, strādāt gribošam;
• pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
Darbavietas atrašanās adrese:
Rubeņu ceļš 52, Cenu pagasts, Ozolnieku novads.
Tālrunis informācijai: 22016511.

SIA «AUTO KADA»

Uzzini, kāda AKCIJA gaida tevi šajā mēnesī!
Pievilcīgas cenas kvalitatīviem logiem!
Jelgava, Lielā iela 20, tālr. 63021744, 26447998;
Pasta iela 45 – 2, tālr. 63045563, 22306241

LNT

5.00 «Slepenā dzīve 2». 3.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 3.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted!» 13.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
7.25 «Samsons un Neons». Anim. ser. 17. – 19.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 20.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 11. un 12.sērija.*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.
16.40 «Plūdi». Katastrofu filma. 2007.g. 1.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Ātrs un bez žēlastības». Spraiga sižeta filma. 2001.g.
22.50 «Meklējumi». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
0.40 «Nāras». ASV kriminālfilma. 2003.g.
2.25 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 3.sērija.
3.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 13.sērija.
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.30 «Nakts joki».

Sporta un veselības centrs «Baltā
sakura» aicina sievietes bez vecuma
ierobežojuma uz HATHA – JOGA un
PILATES nodarbībām.

Pirmā nodarbība iesācējiem notiks
10. aprīlī plkst.18.30.

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri
atgriežas pēc 30 gadiem» (ar subt.). Krievijas un
Ukrainas piedzīvojumu filma. 1993.g. 1.sērija.
13.45 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
14.10 Euro Ice Hockey Challenge turnīrs. Dānija – Latvija.*
16.10 «SeMS. Laboratorija».
16.40 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu».
Lielbritānijas piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
18.30 «Eirotaksometrs». Stāsts par kinorežisoru Radu
Mihaileanu. Dokumentāla filma.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 2012.g. 2.sērija.
22.00 «Savējais». ASV trilleris. 1999.g.
0.45 «Motociklisti».*
1.15 «Tikai mīlestība» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.

TV3

Uzaicinājums nokārtot saistības
Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina
Tatjanu Andžāni, (dzimusi 1969. gada
29. janvārī) segt parādu par saņemto
dabasgāzi pašvaldības dzīvojamā telpā Loka maģistrālē 23 – 43, Jelgavā,
Ls 53,96 apmērā. Ja divu nedēļu laikā
no brīdinājuma publicēšanas netiks
samaksāts parāds, tad, pamatojoties uz
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiks sniegta prasība
tiesā par parāda piedziņu.
Parāda apmaksas jautājumā vērsties
Jelgavas pilsētas pašvaldībā Lielajā ielā
11, Jelgavā, 200. kab., pie D.Umbraškas
(kontakttālrunis 63005498).

Instruktore – ar sporta un medicīnisko
izglītību (ar 15 gadu pieredzi).

LTV7

6.05 «Mīlestības vārdā». 164.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 9.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 10.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs. Fināls.*
13.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 10.sērija.
13.55 «Lappušu pavēlnieks». Filma ģimenei. 1994.g.
15.30 «Vēsā mierā, Skubij Dū!» Animācijas filma. 2007.g.
17.00 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 JAUNUMS! «Dvīņi dzied». Šovs.
23.30 «Pēc saulrieta». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.25 «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla drāma. 2009.g.
3.05 «Patiesība par mīlestību». Rom. kom. 2004.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
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www.ekologi.lv

		

Stēvija – dabiski salds!

Pils aptieka un «Steviabalt» organizē bezmaksas informatīvo semināru-degustāciju par
stēvijas auga un tā produktu īpašībām.
Semināra laiks – trešdiena, 18. aprīlis, plkst.18.
Semināra vieta – Pils aptieka Akadēmijas ielā 2, Jelgavā.
Pieteikšanās semināram pa tālruni 63023966.
Semināra laikā būs iespēja iegādāties produktus par īpašām cenām.
Stēvija ir augs, kuru izmanto dabīga saldinātāja ražošanā, ir jo īpaši piemērots diabētiķiem un cilvēkiem ar lieko svaru.

kravas a/m rezerves daļu veikals Jelgavā aicina darbā
pārdevēju konsultantu.
Prasības:
• atbilstoša tehniskā izglītība;
• prasme organizēt veikala darbu;
• pozitīva attieksme;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas, angļu
valodas pamatzināšanas;
• iemaņas līdzīgā darbā un prasme strādāt ar rezerves
daļu katalogiem tiks uzskatītas par priekšrocību.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• pilnas slodzes darba laiku.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 10. aprīlim pa
e-pastu: inga.grebeza@autokada.lv

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 6. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Antonio Lotti (1667 – 1740) «Rekviēms» Latvijas
pirmatskaņojums». Diriģents – Aigars Meri. Ieeja – bez maksas (Valsts ģimnāzijā).
 6. aprīlī pulksten 20 – Aināra Virgas un grupas «Virga hard orchestra» koncerts
(bārā «Plate» Lielajā ielā 6). Sīkāka informācija pa tālruni 63026633.
 7. aprīlī pulksten 16 – koncerts «Mīlestība nekad nebeigsies». Dzied Lorija Vuda un
Armands Birkens. Programmā – jaunākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas no grupas
«Čikāgas piecīši» repertuāra. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 8. aprīlī pulksten 11.30 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Pulksten 12 – Jelgavas domes priekšsēdētājs sveic jaundzimušos jelgavniekus (Jelgavas pils parkā un pagalmā).
 9. aprīlī pulksten 19 – 30 gadu jubilejas koncertuzvedums «Mauglis. Mārtiņš Brauns
un «Sīpoli»». Režisors U.Brikmanis. Lāča Balū lomā – G.Skrastiņš. Piedalās: M.Brauns,
N.Matvejevs, grupa «Sīpoli» un deju grupa «Dzirnas». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5.
 11. aprīlī pulksten 14 – XVI Integratīvais mākslas festivāls «Nāc līdzās! Zemgale».
Ieeja – bez maksas.
 12. aprīlī pulksten 19 – «Melo-M» koncerttūre «Dejas». Īpašs jaunums – sitamo
instrumentu klātbūtne koncertos. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3.
 13. aprīlī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēns»,
«Jundari» koncertuzvedums «Dieviņš un velniņš». Kolektīvu vadītāja M.Bratkus. Biļetes
iepriekš nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena
– Ls 2; 1 (kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 16 – BJC «Junda» muzikālo studiju un popgrupu «Lai skan» 18.
dzimšanas dienas koncerts. Kolektīva vadītāja I.Šveicere. Biļetes iepriekš nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2; skolēniem – Ls 1,50 (kultūras
namā).
 18. aprīlī pulksten 19 – V.Plotņikova un M.K.Kalniņš koncertprogrammā «Raimonda
Paula dueti». 70. gadu R.Paula dziesmas. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).
 21. aprīlī pulksten 14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Balvu
pasniegšanas ceremonija! Kam? Nu, protams, ka politiķiem, kuri šajā gadā sagādājuši
mums neskaitāmus pārsteigumus. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 15. aprīlim – izstāde «Francijas pavasaris atkal Jelgavā. Brasēns un brīvība».
Šansonu dziedātāja Ž.Brasēna piemiņai veltīta afišu izstāde sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā (kultūras namā).
 Līdz 11. aprīlim – XVI Integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale» dalībnieku
darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 15. aprīlim – Arņa Pumpura tekstiliju izstāde «Cits stāsts» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. aprīlim – «Zemgales Eko» organizētā bērnu zīmējumu konkursa darbu
izstāde (kultūras namā)
 Līdz 19. aprīlim – ukraiņu mākslinieču Olenkas Berezjanskas un Kristīnas Procivas
gleznu izstāde (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. aprīlim – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Top skulptūra Norai Bumbierei
 Sintija Čepanone

Ar kļavu lapu un portreta atliešanu ģipsī mākslinieks Kārlis
Īle jau sācis veidot pieminekli
leģendārajai estrādes dziedātājai Norai Bumbierei. Pieminekļa
atklāšana skvērā aiz kultūras
nama iecerēta septembrī.
Pēc skulptūras maketa modelēšanas
jeb «pielaikošanas» marta beigās vēlreiz
gūts apstiprinājums tam, ka K.Īles iecere
par N.Bumbieres pieminekļa koncepciju
skvērā aiz kultūras nama ir atbilstošākā
leģendārās dziedātājas piemiņai. Šogad
māksliniecei būtu apritējuši 65 gadi,
tādējādi piemineklis tiks uzstādīts viņas
jubilejas gadā ar īpašu piemiņas koncertu
21. septembrī. Pašvaldības aģentūras
«Kultūra» direktors un Noras Bumbieres fonda pārstāvis Mintauts Buškevics
rosina skvēru aiz kultūras nama nosaukt
N.Bumbieres vārdā.
Viņš stāsta, ka saskaņā ar mākslinieka
K.Īles ieceri skulptūra būs veidota no
nerūsējošā tērauda un bronzas, bet tās
pamatne – no granīta. «N.Bumbieres
spilgtais talants un traģiskais liktenis
ļoti saistās ar divām viņas pašas savulaik
izpildītām dziesmām – «Dziesmu par
pēdējo lapu» un «Mēmo dziesmu», un
darba pamatideja ir šo divu dziesmu
interpretācija skulpturālā formā. Skulptūras pamatnē ir stilizēts ugunskurs,
no kura paceļas līgans virpulis. Tas sev
līdzi aizrāvis dažas kļavas lapas, un uz
lielākās, kas atrodas tieši sārtā, būs plūstošs N.Bumbieres portrets uz iegravēts
uzraksts «... sadedz savu balsi meklējot...
Veltījums Norai Bumbierei»,» pieminekļa
ideju atklāj M.Buškevics, piebilstot, ka
labiekārtota tiks arī skulptūras apkārtne
un naktī iecerēts to izgaismot – skulptūras
pamatnē tiks iedegta sarkana gaisma,
radot asociācijas par kvēlojošām oglēm.
Savukārt no ārpuses papildus tā tiks
izgaismota ar dažiem prožektoriem, kas
lēni mainīs gaismas krāsu no dzeltenas
līdz sarkanai. Piemineklis N.Bumbierei
būs sešus metrus augsts, un mākslinieks

Noras Bumbieres savulaik dziedātā
«Dziesma par pēdējo lapu» un «Mēmā
dziesma» tiks iemūžināta dziedātājas
piemiņas skulptūrā, bet pirms tam
tā «pielaikota» skvērā aiz kultūras
nama. Skulptūras atklāšana plānota
21. septembrī.
K.Īle jau ģipsī atlējis kļavas lapu formas
un dziedātājas portretu, kas iecerēts uz
centrālās lapas. Kļavas lapas skulptūrā
būs veidotas no bronzas, bet ugunskurs
un virpulis – no nerūsējošā tērauda.
«Jau pašlaik piedalīties pieminekļa atklāšanas koncertā piekritis maestro Raimonds
Pauls. Latviešu estrādes skaistākās dziesmas tajā izpildīs pazīstami Latvijas mūziķi
un N.Bumbieres laikabiedri, savukārt
par muzikālo pavadījumu gādās Jelgavas
kameroķestris un Jelgavas bigbends,» pasākuma koncepciju atklāj M.Buškevics.
Viņš ir gandarīts, ka kopīgiem spēkiem
būs izdevies īstenot sen loloto ieceri par
skulptūras N.Bumbierei izveidi, un saka
paldies ikvienam par iesaistīšanos tās
tapšanā. Proti, pieminekli uzstādīs Noras
Bumbieres fonds, šo ieceri atbalsta Jelgavas
pilsētas dome, pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», uzņēmums «Latvijas valsts
meži», kā arī ikviens, kurš ziedojis naudu
šim mērķim. Īpašs paldies arī Žoržam Siksnam, kurš, kopā ar Jelgavas Tirkīzzilo kori
piedaloties šovā «Koru kari», labdarības
koncertā kā mērķi noteica līdzekļu vākšanu
N.Bumbieres piemineklim Jelgavā.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis

Pils salā piecos gados
zirgu skaits trīskāršojies
 Sintija Čepanone

«Kad pirms pieciem gadiem uz
Jelgavu tika atvesti pirmie savvaļas zirgi, Pils salā lepni izkāpa
ērzelis Očko ar kādām piecām
sešām dāmām. Pirmos pāris
gadus viņš barā bija galvenais,
taču nu statuss zaudēts – viņam
palikušas labi ja divas dāmas,
un šefa lomu jau sen kā izcīnījis
jaunāks un spēcīgāks ērzelis,»
stāsta savvaļas zirgu uzraugs
Einārs Nordmanis.
Tieši viņš visus šos piecus gadus
uzmana zirgu ikdienu, tāpēc vislabāk
zina stāstīt par dabas likumiem tajā.
Piemēram, pašlaik ir pavasaris, un daba
diktē kumeliņu nākšanu pasaulē.
Augustā apritēs pieci gadi, kopš Pils salas uzturēšana uzticēta savvaļas
zirgiem. Viņu uzraugs Einārs Nordmanis teic, ka ar zirgiem ir tāpat kā ar
«Pirmais kumeliņš šogad atskrēja jau cilvēkiem – ir pelēkais pūlis, kad tūkstoš cilvēku paiet garām un tu nepamani
7. martā, un mums ir priecīga ziņa – tā ir nevienu, un ir personības. Pils salā personību netrūkst, turklāt aprīlī viņu
meitene! Priecīga tāpēc, ka meitenes Pils pulkam pievienosies ap desmit kumeliņu.
Foto: Einārs Nordmanis
salā tomēr ir liels retums, jo pārsvarā dzimst
puikas. Piemēram, pērn no sešiem jauna- process – ne tikai Dreiss, ērzelis ar sprogai- lai nedomā jokus dzīt, un abi smuki gājām
jiem zirgiem tikai divas bija meitenes,» nām krēpēm, bet arī Očko zaudējis savu uz māju pusi,» atceras E.Nordmanis. Citu
stāsta E.Nordmanis, norādot, ka ķēves statusu un kļuvis par pavisam vienkāršu reizi pastaigāties ārpus aploka izdomājuši
barā ir svarīgas, lai bars augtu kuplāks, bet zirgu ar tādām pašām tiesībām kā citiem zirgu puikas. «Jaunieši mēdz veidot savas
baram jābūt kuplākam, lai palieņu pļavu zirgiem barā. Tas tāpēc, ka konkurence Pils grupas, kurās ar disciplīnu ir tā, kā ir, un
uzturēšanā cilvēku darbaspēks un tehnika salā savairojusies milzīga, un, kā jau dabā tad gadās, ka viņi pasprūk no aploka un
dodas staigāt. Taču mājās viņus nav grūti
nebūtu jāizmanto, jo tas šo procesu būtiski ierasts, uzvar un izdzīvo stiprākais.
Vajag, lai suga būtu spēcīga, un tas arī dabūt – ar zirgiem visu ko pa labam var
sadārdzina un traumē dabisko vidi.
Tieši tādēļ par pirmdzimto – ķēvīti Odriju ir viens no iemesliem, kāpēc Pils salas sarunāt,» tā viņš.
– šajā pavasarī ir īpašs prieks. «Tā pieņemts, «strādniekiem» laiku pa laikam piepulcējas
ka vārds jaundzimušajam jādod tāds, lai jauni savvaļas zirgi, kuru apmaiņu koordinē Zirgi jāvēro ar acīm
Kā savvaļas zirgi aizvadījuši ziemu?
tas sāktos ar mātes vārda pirmo burtu, jo Nīderlandes ARK fonda pārstāvis Jans
par mazā tēvu vēl var būt šaubas, bet par van der Veins – viņa rīcībā ir informācija Zirgu uzraugs stāsta – kamēr pieturējies
māti gan ne – mazais ķēvei visu laiku turas par visiem savvaļas zirgu ganāmpulkiem, salīdzinoši silts laiks, barību savvaļnieki
pie sāniem,» stāsta Einārs, atklājot, ka arī tāpēc arī vislabāk zina, kuram pulkam vajag meklējuši paši, graužot kārklus un pērno
šogad ar pirmo jaunpienācēju Pils salā ie- «svaigas asinis». «Taču zirgi arī šajā ziņā ir zāli, taču februārī, kad sals sasniedza pat
priecinājusi ķēve Olimpija – pieredzējušākā ļoti gudri – ja viņiem ir iespēja sapāroties mīnus 28 grādu atzīmi, bija nepieciešama
un stiprākā barā. Viņa bija starp pirmajiem ar savu radinieku vai svešo, viņš noteikti minimāla iejaukšanās – zirgi piebaroti ar
savvaļniekiem, kuri Jelgavā no Nīderlandes izvēlēsies to svešo,» tā Einārs, piebilstot, sienu. «Mans uzdevums ir gādāt par to, lai
ieradās pirms pieciem gadiem. «Arī pagāju- ka pēdējie divi «svešie» uz Jelgavu atvesti savvaļas zirgu ikdiena ritētu pēc iespējas
šajā gadā viņa dzemdēja pirmā – tieši manā pērn novembrī no «Jaunieviņām» Vidzemē, dabiski, taču ārkārtas situācijās bez barības
dzimšanas dienā, 14. martā, pasaulē laida savukārt kāds no mūsējiem uz citu ganām- viņus tomēr nedrīkst atstāt – nepieciešama
pulku Latvijā, visticamāk, ceļos pēc kādiem piebarošana. Tas tādēļ, ka spēcīgajā salā viņi
Oskaru,» Olimpiju paslavē Einārs.
patērē ļoti daudz enerģijas. Kaut vai tam,
Bet lielākais kumeliņu «birums» Pils salā gadiem diviem.
lai organisms spētu izkausēt sniegu, ko zirgi
gaidāms šomēnes. «Jācer, ka visi būs stipri
Pa labam visu ko var sarunāt
izmanto dzeršanai,» tā E.Nordmanis, gan
un izturēs dabisko atlasi,» tā viņš.
Taujāts, vai šo gadu laikā kāds zirgs ie- uzsverot, ka zirgus piebarot nepieciešamīmantojis Eināra īpašās simpātijas, viņš saka: bas gadījumā drīkst tikai viņš – apmeklētāUzvar un izdzīvo stiprākais
Pirms pieciem gadiem augusta beigās «Viena mīluļa man nav, taču ar zirgiem ir jiem tas ir stingri aizliegts.
«Zirgu barošana un pārgalvīga tuvošanās
Pils salā ieradās sešpadsmit dažāda ve- tāpat kā ar cilvēkiem – ir pelēkais pūlis, kad
cuma savvaļnieki – sākot no tā pavasara tūkstoš cilvēku paiet garām un tu nepamani viņiem var apdraudēt kā zirgus, tā pašus
kumeļiem līdz pat desmitgadīgajam harēma nevienu, un ir personības. Pils salā tas ir cilvēkus. Zirgi jāvēro ar acīm no vismaz 50
vadonim Očko. Taču pašlaik pļavas nogana Pūpols – skaists ērzelis, bet ar raksturiņu, metru attāluma, nevis jācenšas tikt tiem pēc
jau 41 zirgs, un E.Nordmanis stāsta, ka iz- kurš visādus jokus var sastrādāt, jo ir baigais iespējas tuvāk. Tie ir savvaļas zirgi, un viņu
veidojušies trīs harēmi un «puikas, kas dzī- brīvdomātājs; it kā miermīlīgā, tomēr bargā uzvedību nezinātājam ir grūti prognozēt,»
vo atsevišķi». «Viens harēms ir ļoti spēcīgs Olimpija; skaistā, gudrā, tomēr nešpetnā atgādina viņš. Iepazīties ar zirgiem tuvāk izņēmuma kārtā drīkst vien tad, ja interesenti
– to vada divi ērzeļi Konjo un Tetriks, kuri Trikija... Tās, lūk, ir personības.»
Savu personību pirms diviem gadiem viņus aplūkot dodas kopā ar E.Nordmani,
ir labi draugi jau kopš bērnības. Pārējie divi
harēmi ir parasti – katram viens vadonis,» visspilgtāk apliecinājis Pūpols – viņš kurš šo piecu gadu laikā lielāko daļu savvaļatklāj zirgu uzraugs. Taču jau kādas divas izdomāja pa pilsētu pastaigāties. «Tajā nieku niķu un stiķu ir «izkodis».
Ar E.Nordmani sazināties, lai pieteiktu
nedēļas Einārs pastiprināti vēro zirgus, jo pavasarī vispār zirgiem bija uznākusi lielā
īsti nevar tikt skaidrībā ar savulaik varenā staigāšana! Kā reiz vienā šādā situācijā sa- ekskursiju un ko vairāk uzzinātu gan par
ērzeļa Dreisa pozīcijām. «Laikam tomēr gadījās, ka naktī nebiju mājās, arī mobilais savvaļas zirgu ikdienu, gan par Lielupes paDreiss no sava vecā bara atstumts, jo, cik telefons izlādējies, bet no rīta mani sagaidīja lienes pļavām, var pa tālruni 20264343 vai
skatos, viņš tam staigā pakaļ, bet turas no pašvaldības policisti – sak’, Hercoga Jēkaba 29841851. Viņš arī aicina zvanīt situācijās,
tā ap divdesmit metru attālumā. Divas viņa laukumā zirgs «ganoties», bail tuvoties. Aiz- kad Pils salā pamanītas kādas nebūšanas,
dāmas jau pievāca kāds jaunulis,» novēroto braucu uz pilsētas centru un skatos – mans jo ne vienmēr pašam tās izdodas konstatēt
atklāj Einārs, akcentējot, ka tas savvaļas zir- Pūpols pastaigājas! Tad nu ņēmu vienā rokā pirmajam – salas teritorija taču ir 75 hekgu dzīvē ir pavisam normāls dabas diktēts maizi, lai viņu ieinteresētu, otrā stibiņu, tārus plaša!

Šogad pirmā – meitene

Lielajā Piektdienā –
bezmaksas koncerts
Piektdien, 6. aprīlī, Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē pulksten 17 notiks koncerts
– «Antonio Lotti (1667 – 1740) «Rekviēms» – Latvijas pirmatskaņojums».
Solisti: Gunta Davidčuka (soprāns),
Kristīne Gailīte (soprāns), Santa Kokina
(alts), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Armands
Siliņš (baritons). Piedalās arī pašmāju
jauktais koris «Zemgale», Jelgavas Mūzikas vidusskolas orķestris un Jelgavas
kamerorķestris. Diriģents – Aigars Meri.
Ieeja koncertā – bez maksas. Koncertu
atbalsta Jelgavas Kultūras padome un
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Labdarības tirdziņš
Ceturtdien, 5. aprīlī, no
pulksten 12 līdz 18 tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža» būs nevalstisko
organizāciju Lieldienu
labdarības tirdziņš «Dāsnums mūžam neizsmeļams». Sabiedrības
integrācijas pārvalde informē, ka tirdziņā
varēs iegādāties organizāciju biedru rokām
tapušas lietas – adījumus, tamborējumus,
Lieldienu dekorus un citus rokdarbus. Akcijas
mērķis ir popularizēt tautas amatniecību,
Jelgavas pilsētas nevalstisko organizāciju
biedru veikumu, kā arī pievērst sabiedrības
uzmanību NVO atbalsta jautājumiem.

«Vēja zirdziņa» dejotāji
izgatavojuši putnu būrīšus
Deju kolektīva «Vēja zirdziņš» dalībnieki paveikuši labo darbu martā
– viņi pagatavojuši 26 putnu būrīšus, kuri sadarbībā ar pašvaldības
aģentūru «Pilsētsaimniecība» izvietoti pilsētas parkos. «Vēja zirdziņa»
Vecāku komitejas pārstāve Dace
Zviņģele stāsta, ka sadarbībā ar CBS
«Igate», LLU Kokapstrādes katedru
un «Pilsētsaimniecību» dejotāji darināja putnu būrīšus strazdiem un
svīrēm. Radošajā darbnīcā Kokapstrādes katedrā piedalījās 25 bērni
un viņu vecāki.

