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Vēja tuneļa ēka tukša
nepaliks

Ēka, kurā kādreiz atradās vēja tunelis, pamazām tiek apdzīvota. Tajā jau atrodas divu
uzņēmumu birojtelpas, bet maijā tiks
atvērts skaistumkopšanas salons. Līdztekus tam jau drīzumā varētu sākties
remontdarbi, lai apjumtu vertikālo
tuneli, kur atradās vēja tuneļa
iekārtas, un izbūvētu tur telpas.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Ēka, kurā agrāk atradās
vēja tunelis – Peldu ielā
4 pie Lielupes promenādes –, vairs nestāv
tukša. Uzņēmums «Just
Go» ēku plāno pārvērst
par sabiedrisku centru.
Pirmie īrnieki tajā jau
ievākušies, tādējādi kliedējot bažas, ka ēka varētu kļūt par pamestu
objektu.
Ēkas, kurā agrāk atradās vēja
tunelis, platība ir 700 kvadrātmetri
ar 430 kvadrātmetrus lielu terasi.
Kā norāda «Just Go» pārstāvis Edgars Ungurs, šobrīd ēkā jau telpas
nomā divi uzņēmumi – viens izgatavo dažādus dekoratīvus stikla
izstrādājumus, bet otrs strādā darba drošības jomā. «Līdz šim mūsu
birojs atradās Biznesa inkubatora
ēkā, kas ir tepat pāri ielai, bet
darbnīca un noliktava – citur. Lai
nebūtu tik izkaisīti, nolēmām visas

šīs telpas izvietot vienuviet, un te
bija laba vieta un nosacījumi,» atzīst dekoratīvo stikla izstrādājumu
ražotāja «Galsstyle» valdes loceklis
Dainis Bērziņš. Plānots, ka maijā
ēkas otrajā stāvā durvis vērs arī
skaistumkopšanas salons «Stila
avēnija» – līgums par telpu īri ir
jau noslēgts. Salona īpašnieci jelgavnieci Kitiju Šīnu piesaistījis tas,
ka pati ēka ir citādāka un arī vieta
perspektīva. «Skaistumkopšanas
salonu Jelgavā ir daudz, tāpēc
jaunam salonam ir jāatšķiras. Jau
atrašanās vieta ir īpaša, tāpēc arī
pakalpojumu klāstā un skaistumkopšanas jomā plānoju ieviest kaut
ko inovatīvu,» atklāj K.Šīna.
Jāatgādina, ka agrāk šajā ēkā
bija vēja tunelis. Pēc SIA «Gaisa
sporta sertifikācijas centrs» maksātnespējas to izsolē iegādājās
uzņēmums «Reg Sale», no kura
«Just Go» šo kompleksu nomā
un apsaimnieko. «Ēka sastāv no
divām daļām – administratīvajām
telpām un platības, kurā atradās
vēja tunelis. Tuneļa iekārtas tika

demontētas un aizvestas, bet telpa
palika bez jumta. Tuvākajā laikā
sāksim šīs ēkas daļas rekonstrukciju un dabūsim to visu zem jumta,» stāsta E.Ungurs. Uzņēmums
pilsētas Būvvaldē jau saņēmis
ēkas rekonstrukcijas plānošanas
uzdevumu un tuvākajā laikā
iesniegs projektu, lai jau mēneša
beigās varētu sākt remontdarbus.
Vienlaikus paredzēts rekonstruēt
arī apkures sistēmu un uzstādīt granulu katlu – līdz šim ēka
apkurināta ar elektrību. Šobrīd
aprēķinātās investīcijas, neskaitot
jauniegūto telpu iekšdarbus, ir
20 000 latu.
Par pašu vēja tuneļa telpu daļu
jau arī izrādīta interese. «Vēlmi te
ienākt ir izteicis fitnesa klubs, kas
plāno līdzās sporta zālei ierīkot
arī ekoloģisko kafejnīcu,» norāda
īpašnieku pārstāvis, piebilstot,
ka līgumi par telpu īri gan tikšot
slēgti tikai pēc tam, kad telpas būs
savestas kārtībā.
Šobrīd vēl ap 450 kvadrātmetriem ir brīvi, tomēr nekustamā

īpašuma nomas tirgū interese par
šo objektu esot liela. «Tagad varbūt
kādam šķiet, ka ēka atrodas nomalē, kur nekas nenotiek, bet tā nav.
Promenāde siltajā sezonā ir ļoti noslogota, tur ir liela cilvēku plūsma.
Turklāt nākotnē apkārtējā teritorija tiks attīstīta – tur iecerēts būvēt
vagonu rūpnīcu un citus objektus,»
norāda «Go Realty» valdes loceklis
Gatis Ozols, piebilstot, ka interesi
par šo ēku palielina arī tās izdevīgā
atrašanās vieta un ērtā piekļuve
gan kājām, gan ar auto, kā arī
interesantais un atšķirīgais ēkas
vizuālais izskats. Norādītā nomas
maksa mēnesī ir no 2,50 līdz 3,50
latiem par kvadrātmetru plus PVN
un komunālie maksājumi.
Jāpiebilst, ka pie ēkas ir izveidoti
arī četri āra volejbola laukumi, kas
atbilst sacensību standartiem. Tie
tika ierīkoti pērn rudenī, iztērējot
1800 latu. Ēkas apsaimniekotāji
ir atvērti piedāvājumiem, ja kāds
vēlētos šos laukumus izmantot
sacensību rīkošanai vai citiem
mērķiem.

Pastiprināti kontrolēs darbus uz ielām
 Sintija Čepanone

Jebkuri darbi, ja to laikā iela vai tās daļa tiek
izmantota kā darba vieta un tiek apgrūtināta satiksmes kustība, ir jāsaskaņo pašvaldībā.
«Pirmkārt, tas jādara drošības apsvērumu dēļ,
lai satiksmes dalībniekus jau laicīgi informētu
par priekšā esošo šķērsli un iespējām to droši
apiet vai apbraukt. Otrkārt, darbu zonai jābūt
plānotajiem darbiem piemērotai, lai, teiksim,
neatbilstošo laika apstākļu vai pārāk lielās slodzes dēļ nesabojātu ielas segumu vai zaļo zonu,»
norāda «Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša, uzsverot: atļauja
darbiem jāsaņem, pirms tie sākti. Sadarbībā ar
Pašvaldības policiju tiks sākta pastiprināta darba
vietu uz ielām kontrole.

Jautājums par darba vietām
uz ielām aktualizējies, izvērtējot
«Pilsētsaimniecības» speciālistu
ikdienas apsekošanas laikā fiksētās
situācijas: nereti nākas konstatēt,
ka gan fiziskas, gan juridiskas
personas darbus, kuru veikšanai
nepieciešams izmantot ielu vai tās
daļu, veic patvaļīgi, iepriekš par to
nebrīdinot atbildīgās institūcijas.
«Līdz ar to nereti veidojas pat ļoti
bīstamas situācijas, kas apdraud
satiksmes drošību un ielu stāvokli,»
tā Dz.Staša. Kā piemēru viņa min
patvaļīgi norobežotu ielas posmu
pie īpašuma, lai veiktu tā sakopšanu vai uzturēšanu – tā dēļ nereti

gājēji darba zonu spiesti apiet pa
nenorobežotu ceļa braucamo daļu.
Vai, teiksim, darbus, kuru veikšanai
nepieciešams izmantot pacēlāju
– jāņem vērā, ka gājēju ietvju
bruģis nav piemērots transporta
slodzei, tādēļ nepieciešami papildu
pasākumi, lai maksimāli izvairītos
no iespējamas defektu rašanās
ielas segumā. Arī jebkuri rakšanas
un inženierkomunikāciju remonta
darbi, ja vien tā nav avārija, iepriekš
ir jāsaskaņo pašvaldībā. Tiesa,
dienestiem, kas avārijas situāciju
novērš, par to jāinformē «Pilsētsaimniecība».
Turpinājums 3.lpp.
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Piektdien – Vakanču
gadatirgus
 Ilze Knusle-Jankevica

Piektdien, 5. aprīlī,
no pulksten 10 līdz
16 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) Svētes
ielā 33 notiks Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotais
Vakanču gadatirgus.
Tajā klātienē ar savām
vakancēm iepazīstinās
vairāk nekā 30 uzņēmumu un arī NVA prezentēs brīvās darba
vietas.
Jelgavā darbiniekus sezonas vai pastāvīgam darbam
meklēs vairāk nekā 30 darba
devēju, tostarp tādi uzņēmumi
kā «Dinex Latvia», «Jelgavas
tipogrāfija», «Gaļas pārstrādes
uzņēmums «Nākotne»», «Amo
Plant», «Alejas projekti», «Uzars
bruģēšana», «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», maizes
ceptuve «Lāči», «Grifs AG»,
stādaudzētavas, tirdzniecības
tīkli. Arī piedāvāto darba vietu
skaits pārsniedz 150 vakances.
Uzņēmumi Vakanču gadatirgū
meklēs dažādu profesiju darbiniekus: montāžas darbu atslēdzniekus, elektroatslēdzniekus,
transportlīdzekļu krāsotājus, apsardzes darbiniekus, laukstrādniekus, klientu konsultantus,
konditorus, konditora palīgus,
maizniekus, pasākumu organizatoru, palīgstrādniekus, auto
iekrāvēja vadītājus, pārdevējus
kasierus, iesaiņotājus, krāvējus,
kvalitātes inženieri (ar pieredzi),
bruģēšanas meistarus.
«Gadatirgu var apmeklēt gan
jaunieši, gan studenti, gan cilvēki, kuri domā par darba maiņu,
gan tie, kuri meklē papildu

peļņas iespējas vasarā,» norāda
NVA Jelgavas filiāles vadītāja
Andra Dietlava. Interesentiem
iepriekš nav jāpiesakās – viņi
Vakanču gadatirgu var apmeklēt
sev izdevīgā laikā visas dienas
garumā. «Tā kā šeit būs iespēja
aci pret aci tikties ar potenciālo
darba devēju, aicinātu ņemt
līdzi savu CV. Ja tāda nav, mūsu
speciālisti palīdzēs to izveidot.
Vēl ieteiktu rūpīgi pārdomāt
savu līdzšinējo darba pieredzi,
izglītību, prasmes, jo uzņēmumi,
kuri piedalīsies gadatirgū, darba
meklētājus aicinās aizpildīt savas anketas un perspektīvākos
kandidātus varbūt aicinās arī
uz interviju,» tā viņa, norādot,
ka šim mērķim tiks nodrošināta
atsevišķa telpa, kur pārrunāt
konfidenciālākus jautājumus.
Paralēli darba piedāvāšanai
un meklēšanai ZRKAC Mazajā zālē pulksten 10.30 savā
pieredzē par dalību NVA pasākumos stāstīs z/s «Meistari»,
pulksten 11.30 informāciju par
uzņēmumu, vakancēm un uzņēmuma pakalpojumiem sniegs
SIA «Uzars bruģēšana», pulksten 12 Latvijas Lauksaimniecības universitāte atklās labās
prakses piemērus sadarbībā ar
darba devējiem, pulksten 12.30
Jelgavas Biznesa inkubatora
pārstāvji iepazīstinās ar labās
prakses piemēriem, uzsākot
uzņēmējdarbību, pulksten 13.10
par sevi, vakancēm un uzņēmuma pakalpojumiem informēs
«Amo Plant», pulksten 14 Zemgales NVO centrs informēs par
brīvprātīgā darba un prakses
iespējām centrā, bet pulksten
14.30 varēs uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām Jelgavas
novadā. Savukārt pulksten 15 ar
sevi un piedāvātajām vakancēm
iepazīstinās SIA «Lāči».

Lielā talka notiks
nedēļu vēlāk – 27. aprīlī
 Sintija Čepanone

Kaut arī aprīlis atnācis
ar sniegu, arī Jelgava
gatavojas Lielajai talkai,
kas visā Latvijā par nedēļu pārcelta un notiks
27. aprīlī. Tāpat sarosījušies iedzīvotāji, gan
piesakot vietas, kuras
Jelgavā vēl vajadzētu
sakopt, gan arī paužot
gatavību Spodrības mēneša gaitā labiekārtot
savu tuvāko apkārtni.
«Sarkanie Lielās talkas
maisi jau ir ceļā!» saka
SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince.
«Šogad akcentēsim dažādu ob-

jektu labiekārtošanu, un lielākie
plānotie darbi saistīti ar krūmu
izzāģēšanu. Kaut arī laikapstākļi jelgavniekus vēl īsti nemudina
domāt par sakopšanas darbiem,
vietas, kurās tiks izvietoti lielie
atkritumu konteineri, jau zināmas, tāpat arī apzināti objekti,
kuros aicināsim talkot šajā
Lielajā talkā,» norāda Z.Ķince,
piebilstot, ka paralēli norit arī
nelegālo izgāztuvju apzināšana
un, tiklīdz būs darbiem atbilstoši
laika apstākļi, tiks organizēta to
likvidēšana. Jāpiebilst, ka mūsu
pilsētā aprīlis pasludināts par
Spodrības mēnesi un šajā laikā
jelgavnieki aicināti iesaistīties
savas mājas un darbavietas apkārtnes labiekārtošanā.
Turpinājums 3.lpp.
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LLU studentus uzņems jaunā –
Ekonomikas un sabiedrības
attīstības – fakultātē
Ar LLU Senāta lēmumu
no nākamā mācību
gada tiek apvienotas
divas augstskolas fakultātes – Ekonomikas
un Sociālo zinātņu.
Jau tagad zināms, ka
jaunās struktūrvienības
nosaukums būs Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāte.
Aktīvs darbs pie abu
fakultāšu attīstības
scenārija sākās jau pagājušajā gadā. Jau tolaik augstskolas rektors
Juris Skujāns atzina,
ka ir skaidrs – tuvākajos gados turpinās samazināties vidusskolu
absolventu skaits, un
tas situāciju dara sarežģītu. «Iekšēji ir jāizvērtē
LLU iespējas, kā arī finansiālais potenciāls.
Ir jābūt gataviem dažādiem risinājumiem,
lai veicinātu attīstību,
vienlaikus iekļaujoties
iespējās,» skaidroja
rektors.
LLU prorektors Arnis Mugurēvičs saka skarbi: «Finansējums
augstākajai izglītībai Latvijā ir
vienas nelielas Āfrikas valsts līmenī. Tāpēc mūsu kā augstskolas
uzdevums ir meklēt risinājumus,
kā ar tik ierobežotiem līdzekļiem
panākt maksimālu atdevi.» Viņš
uzsver, ka situācija augstākajā
izglītībā mainās visā pasaulē un
arī Latvija nevar atpalikt. «Mēs
augstskolā nemitīgi izskatām
dažādus attīstības scenārijus, kas
ļautu kļūt konkurētspējīgākiem,»
tā viņš, piebilstot, ka arī šis solis
– apvienot divas LLU fakultātes
– vērtējams kā virzība uz konkurētspējas paaugstināšanu.
Ko iegūs LLU no divu fakultāšu apvienošanas? A.Mugurēvičs
ar vieglu smaidu atbild: «Ieekonomēs viena dekāna algu. Taču,
ja nopietnāk, tad reorganizācijas
rezultātā tiks pārskatīts arī tehniskais personāls, taču es uzreiz
gribu uzsvērt, ka tas nenozīmē
darbinieku atlaišanu – drīzāk
strukturētas izmaiņas, kas ļaus
labāk organizēt darbu. Tāpat,
apvienojot fakultātes, iegūsim
lielākas iespējas pieteikt projektus, vieglāk koordinēt sadarbību.
Domājam arī par to, kā fakultāti

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāte darbu sāks šā gada 1. septembrī
Fakultātē strādās: 8 profesori, 16 asociētie profesori, 20 docenti, 30
lektori, daudzi no viņiem uz nepilnu slodzi. Studentu kopskaits būs
1241, no tiem 938 – pamatstudijās, 261 – maģistra studijās un 42
– zinātniskās (doktora) studijās.
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte realizēs visas
līdzšinējās abu fakultāšu studiju programmas
pozicionēt. Viens no piedāvājumiem ir bioekonomikas virziena
attīstība. Bioekonomika pasaulē
kļūst arvien populārāka, un arī
LLU ir gatava ieviest zaļu domāšanu. Šeit es domāju nevis politikas, bet vides jomā. Mūsu studējošie pārsvarā nāk no reģiona
– tātad reģionāla zaļā domāšana.
Jau šobrīd ir skaidrs, ka, apvienojot fakultātes, tiks reorganizētas
arī esošās katedras – apvienojot
tās tiks pārveidotas par lielākiem
institūtiem. Ja katedru darbs ir
vairāk akadēmisks, tad institūti
izstrādā zinātniskus darbus un
pētījumus, kas iegūst arvien lielāku lomu augstākajā izglītībā,»
uzsver prorektors.
Arī te A.Mugurēvičs saskata
ieguvumu, apvienojot abas fakultātes. «Pētījumi galvenokārt
balstās uz socioloģijas metodēm,
un, ja kopā strādās topošie ekonomisti un sociologi, rezultāts
būs kvalitatīvāks. Apvienošanas
virsuzdevums viennozīmīgi ir
lielāks par divu struktūrvienību
reorganizāciju. Jau pašlaik esam
parakstījuši sadarbības līgumu
ar Zemgales plānošanas reģionu,
kas paredz piedāvāt augstskolas
pakalpojumus – veikt pētījumus
Zemgales uzņēmumiem un pašvaldībām. Līdz šim šāda sadarbība bija vairāk fragmentāra.
Tagad mērķtiecīgi strādāsim,
lai mūsu veiktie pētījumi nestu
ieguvumu gan pašvaldībām, gan
vietējiem uzņēmumiem. Tāpat
arī, strādājot pie maģistra darbu
tēmām, nopietnāk pievērsīsimies
tam, lai tās nebūtu atrautas no
darba tirgus, bet nestu savu
ieguldījumu Zemgales ekonomikas veicināšanā,» skaidro
A.Mugurēvičs.
Vienlaikus gan viņš piebilst, ka

izmaiņas Ekonomikas un Sociālo
zinātņu fakultātē ir tikai daļa
no tiem virzieniem, ko uzsākusi
augstskola. «Pārmaiņas piedzīvo
arī citas fakultātes, piemēram,
pavisam nesen mana fakultāte
– Veterinārmedicīnas – noslēdza
sadarbības līgumu ar Stradiņa
universitāti, un mūsu mērķis
ir pētīt un izstrādāt jaunākās
ķirurģijas metodes, sadarbojoties
mediķiem un veterinārārstiem.
Tas atkal ir tāds viens piemērs
tam, kā mainās augstākā izglītība Latvijā.»
Taču tajā pašā laikā prorektors
uzsver, ka studentiem sākotnēji,
apvienojot divas fakultātes, ar
būtiskām izmaiņām nav jārēķinās. «Tie, kuri šobrīd studē
Ekonomikas vai Sociālo zinātņu
fakultātē, arī absolvēs savas
studiju programmas. Taču jaunie tiks uzņemti jau kādā no
programmām apvienotajā fakultātē. Būtiskākais, kas šobrīd ir
jāizdara: jāizraugās apvienotās
fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs. Jāsaprot, ka augstskolā
administratīvie amati ir vēlēti,
bet vēlēšanas notiek pavasarī.
Šajā procesā mēs neko nemainām – oficiāli jaunais fakultātes
dekāns tiks ievēlēts tikai nākamā
gada pavasarī. Taču, tā kā fakultāte darbu sāks jau no nākamā
mācību gada, nepieciešams iecelt
dekāna vietas izpildītāju, jo viņa
pienākums ir organizēt studentu uzņemšanu mācībām, kā arī
parakstīt studiju līgumus. Tāpēc
jau aprīlī notiks apvienotā fakultāšu sēde, kurā tiks uzklausīti
priekšlikumi šai kandidatūrai,
un jūlijā tiks iecelts dekāna
vietas izpildītājs, kurš arī vadīs
fakultāti līdz vēlēšanām nākamā
gada pavasarī.»

Pamatstudijās:
Ekonomika (apakšprogrammas: Grāmatvedība un finanses, Reģionālā attīstība un pārvalde, Tiesību zinātnes, Uzņēmējdarbība un
vadīšana) – ir budžeta vietas;
 Komercdarbība un uzņēmuma vadība – Jelgavā, Laidzes un Siguldas filiālēs;
 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija – ir budžeta
vietas;
 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari;
 Komerczinības (1. līm.) – Jelgavā, Laidzes un Siguldas filiālēs.


Maģistra studijās:
Ekonomika (apakšprogrammas: Finanses un kredīts, Grāmatvedība
un uzskaites teorija, Mārketings un nozaru ekonomika, Reģionālā attīstība un pārvalde, Uzņēmējdarbība un vadīšana) – ir budžeta vietas;
 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija – ir budžeta
vietas;
 Projektu vadība;
 Sabiedrības pārvalde;
 Uzņēmējdarbības vadība.


Doktora studijās:
 Agrārā un reģionālā ekonomika, kuras realizācijā ir iesaistītas arī
Informācijas tehnoloģiju un Lauku inženieru fakultātes.
Esošajiem abu fakultāšu studentiem nav jāuztraucas – studijas viņi
turpinās atbilstoši studiju programmu plānos paredzētajam, joprojām
saņems starptautiski atzītus diplomus attiecīgajā jomā, tikai absolvējot fakultātes nosaukums būs jaunais. Programmas ir starptautiski
akreditētas.
No 1. septembra apvienotajā fakultātē darbosies četri institūti:
 Ekonomikas un reģionālās attīstības;
 Finanšu un grāmatvedības;
 Sociālo un humanitāro zinātņu;
 Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes.

Ko iegūs EF studenti no fakultāšu
apvienošanas?

Ko iegūs SZF studenti no fakultāšu
apvienošanas?

Irina Pilvere, LLU Ekonomikas
fakultātes dekāne:
«Sākotnēji tās noteikti nebūs lielas
pārmaiņas, ko varētu izjust pašreizējie
Ekonomikas fakultātes studenti līdz ar
divu fakultāšu apvienošanu, jo students
jau mācās konkrētā studiju programmā,
kas pārmaiņas nepiedzīvos. Savukārt
perspektīvā kā vienu no lielākajiem
ieguvumiem es saredzu iespēju abu
fakultāšu studentiem kopīgi darboties
savā pašpārvaldē, un šāda mijiedarbība
noteikti veicinās attīstību, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu. Vienlaikus
arī iespēja iesaistīties dažādos projektos un pētnieciskos darbos studentiem
noteikti būs lielāka. Nupat Ekonomi-

Voldemārs Bariss, LLU Sociālo
zinātņu fakultātes dekāns:
«Šobrīd es redzu divus galvenos ieguvumus, ko varētu novērtēt mūsu studenti. Iespējams, nākotnē šo ieguvumu būs
vēl vairāk, taču to, protams, rādīs laiks.
Tātad, pirmkārt, SZF pašlaik piedzīvo
studentu skaita samazinājumu, līdz ar to
arī jūtam, ka studentu dzīves organizēšana nav tik aktīva, cik fakultāte varētu
vēlēties. Visbiežāk jau tas gulstas uz
atsevišķu entuziastu pleciem, un tieši
tāpēc ceru, ka apvienojoties studentu
darbība kļūs aktīvāka, viņu iespējas
– plašākas.
Otrkārt, nedaudz pieaugs studentu
mobilitātes iespējas starp studiju pro

kas fakultātes
absolventi ir
nodibinājuši
savu biedrību,
kuras mērķis
būs rūpēties
par studentu
prakšu un absolventu darba vietām, kā arī veicināt
absolventu mūžizglītību. Tas atkal ir
jauns pavērsiens studentu iespējām.
Kamēr fakultātes vēl nav apvienotas,
biedrību dibinājuši Ekonomikas fakultātes absolventi, bet es neredzu iemeslus,
kāpēc perspektīvā šai biedrībai nevarētu
pievienoties arī Sociālo zinātņu fakultātes absolventi.»

grammām.
Jau pašlaik
varam vērot,
ka mūsu bakalauri nereti
izvēlas studijas turpināt
Ekonomikas
fakultātes maģistrantūrā vai arī otrādi
– Ekonomikas fakultātes absolventi pēc
tam nāk studēt socioloģiju. Līdz ar apvienošanos šāda apmaiņa notiktu dabiskāk,
tā būtu vēl mērķtiecīgāka savas izglītības
papildināšana.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš un no LLU arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai zināt, kurā
vēlēšanu iecirknī jums
būs jābalso pašvaldību
vēlēšanās?
Antoņina,
mājsaimniece:
– Zinu, jo
pirms pāris
nedēļām saņēmu vēstuli, kurā pateikts, kur man 1. jūnijā jābalso. Nekādu jautājumu
pagaidām nav – vietu un savu
kārtas numuru sarakstā zinu.
Arī visi mājinieki no Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
vēstules jau saņēmuši.
Andis, bezdarbnieks:
– Nē, nezinu,
kurā iecirknī
man jābalso.
Ziņās gan
dzirdēju, ka
to katram iedzīvotājam paziņos īpašā vēstulē, taču es
tādu neesmu saņēmis. Dzīvoju Pārlielupē un iepriekšējās
vēlēšanās balsoju iecirknī, kas
iekārtots 1. sanatorijas internātpamatskolā. Pieļauju, ka
nekas nav mainījies, taču vēl
jau līdz vēlēšanām tālu, gan
noskaidrošu.
Maruta,
pensionāre:
– Jā, esmu
par to informēta. Pirms
kādas nedēļas pastkastītē bija vēstule ar atgādinājumu,
kur man 1. jūnijā jāiet balsot.
Īstenībā ļoti labi, ka iedzīvotājiem izsūta šādas informatīvas
vēstules. Atgādina, ka jāizpilda
pilsoņa pienākums.
Mihails, pārdevējs konsultants:
– Mēs nesen
pārcēlāmies
uz jaunu dzīvokli, piedeklarējāmies, un jau pēc pāris
dienām uz jauno adresi mums
atsūtīja arī vēstules no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par to, kurš būs mūsu
vēlēšanu iecirknis. Ļoti labi
– pašiem nebūs jāskaidro šis
jautājums.
Terēza, studente:
– Šīs būs manas pirmās
pašvaldību
vēlēšanas,
un šobrīd
man nav skaidrības, kurā no
Jelgavas vēlēšanu iecirkņiem
man jābalso. Pārējie mājinieki
ir saņēmuši informatīvās vēstules, kur tas norādīts, taču
man tādas vēl nav. Pieļauju,
ka man jābalso turpat, kur
viņiem.
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Promenādē izsisti desmit
laternu kupolu stikli
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
konstatējusi, ka gājēju
promenādē gar pludmali Lielupes labajā
krastā vandaļi desmit
lampu kupoliem izsituši stiklus. «Pilsētsaimniecības» speciālisti
lēš, ka nodarītie zaudējumi ir ap 200 latu.
Par to, ka promenādē sabojāti
apgaismes ķermeņu kupolu
stikli, Pašvaldības operatīvās
informācijas centram jeb POIC
pagājušajā otrdienā ziņoja kāds
vērīgs iedzīvotājs, kurš norādījis, ka dienu iepriekš viss vēl
bijis kārtībā. Tas ļauj secināt,

ka huligāni promenādē uzdarbojušies naktī no pirmdienas
uz otrdienu.
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Māris Mielavs norāda, ka pavisam
promenādē ir 39 laternas, no
kurām ceturtajai daļai – desmit
– sasisti kupolu stikli. Tā kā noliktavā bijuši tikai trīs rezerves
kupoli, pārējie speciāli jāpasūta,
jo ir izgatavoti pēc individuāla
projekta. Līdz ar to laternu
kupoli tiks nomainīti tuvāko
nedēļu laikā.
«Pilsētsaimniecība» par notikušo vērsusies policijā. Apzinot uzņēmumus, kas varētu
izgatavot jaunus kupolus, un
noskaidrojot izmaksas, nodarītie zaudējumi tiek lēsti ap 200
latu.

Jaunajā VET klīnikā
operēti pirmie zirgi

Pastiprināti kontrolēs
darbus uz ielām
No 1.lpp.

«Situācijas ir ļoti dažādas, un
kā iedzīvotājiem, tā uzņēmumiem jāapzinās, ka jebkuriem
darbiem, kas «iziet» uz ielas, tas
ir, notiek ielu sarkano līniju robežās, nepieciešama saskaņota
satiksmes organizācijas shēma
un atbilstoši tai aprīkota darba
zona un tas jānodrošina darbu
veicējam,» tā Dz.Staša, skaidrojot, ka sadarbībā ar jomas
speciālistiem katrai situācijai
tiek rasts optimālākais variants
– atsevišķos gadījumos pat nav
nepieciešams ielu norobežot
visā tās platumā – pietiek, ja
gājēju kustībai uz laiku tiek
slēgta tikai puse ietves, neradot
būtiskas neērtības satiksmes
dalībniekiem.
Jāpiebilst, ka šo kārtību reglamentē Ministru kabineta
noteikumi Nr.421 «Noteikumi
par darba vietu aprīkošanu uz
ceļiem» un tajos pat ir iekļautas
tipveida shēmas, kā norobežojama teritorija, kurā notiek darbi.
Tāpat noteikumi paredz, ka
darbu veicējs par darbu sākšanu
informē ceļa pārvaldītāju – šajā
gadījumā pašvaldības iestādi
«Pilsētsaimniecība» –, «Latvijas
valsts ceļus», kā arī organizācijas, kuru darbība tiks traucēta.
Savukārt kārtība, kādā pilsētas
teritorijā drīkst veikt rakšanas
darbus, paredzēta pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.93
«Par rakšanas darbu veikšanu
Jelgavas pilsētā».
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Māris Mielavs piebilst, ka jau
rīt, 5. aprīlī, pulksten 13 darbu
atsāk Rakšanas darbu komisija,
kas izsniedz rakšanas darbu
atļaujas.
Iestājoties siltākam laikam un
atsākoties būvniecības sezonai,
jautājums par atļauju saņemšanu, satiksmes organizācijas
shēmu saskaņošanu un darba
zonas atbilstošu aprīkošanu
kļūs arvien aktuālāks. Līdz
ar to darba vietu kontrole uz
ielām tiks veikta pastiprināti.
«Pašvaldības policija jau līdz
šim kontrolē darba vietas uz
ielām – gan ikdienas patruļu
laikā, gan reaģējot uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām – un
pārbauda, vai darbu veicējam
ir visas nepieciešamās atļaujas,
vai darbu zona ir norobežota
atbilstoši apstiprinātajai satiksmes organizācijas shēmai. Un
šī kontrole tiks turpināta. Ir
jāsaprot, ka mūsu uzdevums ir
ne vien sodīt pārkāpējus, bet arī,

gādājot par drošību, panākt, lai
pilsētā tiktu ievēroti normatīvie
akti un atbilstoši tiem organizēti darbi,» tā Pašvaldības policijas
Satiksmes uzraudzības nodaļas
priekšniece Inga Stepane.
Kā informē Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Saulīte,
šogad policisti jau fiksējuši vienu
gadījumu, kad juridiska persona, veicot rakšanas darbus uz
braucamās daļas, nebija pareizi
izvietojusi brīdinājuma zīmes
– ar darba veicējiem veiktas pārrunas un pārkāpums novērsts.
2012. gadā bijuši trīs gadījumi,
kad iedzīvotāji ziņojuši par rakšanas darbiem uz ietvēm vai ceļa
braucamās daļas, bet visos šajos
gadījumos iesaistītās personas
varēja uzrādīt atbilstošas darbu
veikšanas atļaujas. Taču pērn
konstatēti arī trīs gadījumi, kad
privātpersonām nebija atbilstošu atļauju, un šajos gadījumos
veiktas preventatīvas pārrunas,
pieņemti rakstiski paskaidrojumi un darbu veicējs pārkāpumus
novērsis. 2011. gadā šādi pārkāpumi nav fiksēti.
Jāuzsver – lai saņemtu darbiem nepieciešamās atļaujas, fiziskām un juridiskām personām
ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Aktuālos jautājumus var
noskaidrot, zvanot Pašvaldības
operatīvās informācijas centram
jeb POIC pa bezmaksas tālruni
8787.

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta
teritorija (autoceļš, iela, prospekts,
šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas
visā platumā, ieskaitot brauktuvi,
ietves, nomales, sadalošās joslas
un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti,
satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises,
atbalsta sienas un citas būves),
ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas
un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi,
veloceliņi un ietves, ceļu sakaru
un apgaismojuma līnijas un citas
inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes,
luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un
horizontālie ceļa apzīmējumi un citi
tehniskie līdzekļi).
Avots: Ceļu satiksmes likums

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Ivars Veiliņš

Jaunajā veterinārajā klīnikā veiktas jau sešas zirgu operācijas. Tostarp kājas locītavas operācija sporta zirgam no Lietuvas, kura saimniece iepriekš savus zirgus ārstējusi Vācijā, bet nu dod priekšroku Latvijai.
 Ritma Gaidamoviča

Ne gluži ar pilnu jaudu, taču darbu sākusi
jaunā LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
veterinārā klīnika, kas
ir modernākā Baltijas
valstīs. Pašlaik jaunajā
klīnikā strādā mazo
dzīvnieku klīnika, kurā
pēc palīdzības var vērsties arī jelgavnieki ar
saviem mājdzīvniekiem, bet nesen veiktas pirmās operācijas
zirgiem – tādas Latvijā
notika pirmo reizi. Tajās mūsu speciālistiem
palīdzēja arī profesors
no Šveices, kurš atzinīgi novērtē fakultātes
jaunās klīnikas tehniskās iespējas.
Fakultātes dekāns Ilmārs
Dūrītis stāsta, ka no vecajām
telpām uz jauno klīniku pārcēlusies mazo dzīvnieku klīnika
un stacionārs, kur notiek gan
dzīvnieku izmeklēšana, gan
ārstēšana. «Jaunā klīnika ir atvērta tipa, un tas nozīmē, ka arī

jelgavnieki ar saviem mājdzīvniekiem, iepriekš pierakstoties,
var vērsties pēc palīdzības,»
tā I.Dūrītis, piebilstot, ka nesen pirmo reizi iedarbināts arī
datortomogrāfs, kāds līdz šim
fakultātei nebija pieejams.
«Pagājušajā nedēļā kopā ar
Šveices speciālistiem, kuriem ir
liela pieredze zirgu ārstēšanā,
pirmo reizi izmantojām arī
lielo dzīvnieku operācijas bloku. Veiktas pirmās operācijas
zirgiem no Latvijas, Lietuvas
un Krievijas,» stāsta dekāns,
piebilstot, ka pirmā bijusi sarežģīta ķeizargrieziena operācija,
kurā speciālisti cīnījās par ķēves dzīvību, bet vienam sporta
zirgam no Lietuvas izoperēta
kājas locītava.
Dekāns atzīmē, ka zirgi operēti arī iepriekš – vecajā operāciju
blokā, taču tur notikušas ne
tik sarežģīta līmeņa operācijas.
«Nekad fakultātē nav bijušas
nopietnas artroskopijas operācijas, jo mums nebija nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.
Bet tagad tāds ir. Jaunā tehniskā bāze mums paver daudz
plašākas iespējas, tāpēc labprāt
mācāmies no pieredzes bagātā-

kiem kolēģiem, lai pilnvērtīgāk
to izmantotu,» atzīst dekāns.
Šajās operācijās piedalījās
profesors no Bernes universitātes Šveicē Kristofs Kohs, kurš
atzinīgi novērtēja jaunās klīnikas un operācijas zāles iespējas.
«Bāze ir ļoti laba, taču, lai pilnvērtīgi strādātu, tā vēl kārtīgi
jānokomplektē, jāiekārto ērtāk
darbam. Tiesa, tas viss nāks ar
praksi – jo biežāk būs operācijas,
jo vairāk speciālisti sapratīs, kā
viņiem vēl pietrūkst,» atzīmē
K.Kohs, gan piebilstot, ka jaunie
veterinārārsti šeit tiek labi sagatavoti un viņiem ir nodrošinātas
visas iespējas, lai teorētiskās
zināšanas pielietotu arī praksē.
«Par viņu spējām pārliecinājos sarežģītajā ķeizargrieziena
operācijā – viņi ir spējīgi tikt
galā ar sarežģītām lietām,» tā
profesors.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka jauno klīniku atklāja
pērn novembra sākumā, bet
reāli tā darbu palēnām sākusi martā. Veterinārmedicīnas
klīnikas būvniecībā ieguldīti
vairāk nekā 3,29 miljoni latu,
piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējumu.

Lielā talka notiks nedēļu vēlāk – 27. aprīlī
No 1.lpp.

Lai Spodrības mēneša aktivitātes rosinātu sakopt savu
tuvāko apkārtni, atsevišķās
vietās pilsētā tiks izvietoti lielie
konteineri ar septiņu kubikmetru ietilpību. «Zemgales Eko»
apzinājusi problemātiskākās
vietas, kur visbiežāk veidojas
nelegālās izgāztuves, un cer,
ka šie konteineri iedzīvotājus
stimulēs atkritumus, tostarp
lielgabarīta, izmest tajos, nevis
atstāt kaut kur ceļmalā vai
mežā.
Savukārt 27. aprīlī jelgavnieki
aicināti iesaistīties Lielās talkas
aktivitātēs, un šāgada talkas
devīze ir «Tīra Latvija sākas
tavā galvā». Z.Ķince norāda, ka
talcinieki Jelgavā tiks nodrošināti ar sarkaniem atkritumu
maisiem, ko sagādās organizatori, un darba cimdiem, kurus atbilstoši pieprasījumam sarūpēs
SIA «Zemgales Eko». «Ikdienas
apsekošanu laikā sadarbībā
ar pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālistiem
esam apzinājuši vietas, kurās
talcinieku rokas lieti noderētu,

un šoreiz akcentu liekam uz
krūmu izzāģēšanu. Šādā veidā
tiks sakārtota teritorija Peldu
ielā, Kārniņu dīķa apkārtne, arī
Vecais ceļš pie 6. vidusskolas un
atsevišķas citas vietas pilsētā,»
stāsta «Zemgales Eko» valdes
locekle, piebilstot, ka daļā objektu uz vietas tiks nodrošināta arī
zaru šķeldošana. Tāpat sakārtot
aicinās tās vietas, kuras savās
ikdienas gaitās pamanījuši un
pieteikuši paši iedzīvotāji. Par
objektiem, kurus nepieciešams
sakopt, jelgavnieki aicināti
informēt pa tālruni 63023518
vai e-pastu: zane.kince@eko.
jelgava.lv. Sazinoties ar SIA
«Zemgales Eko», iespējams arī
pieteikties talkošanai un vienoties par talkai nepieciešamo
– maisiem, cimdiem, materiāliem, darbarīkiem.
Z.Ķince piebilst, ka jau pašlaik vēlmi sakopt savu tuvāko
apkārtni izteikuši kā iedzīvotāji,
tā uzņēmumi. Piemēram, Satiksmes ielas 53 iedzīvotāji, kuri
pērn Lielās talkas laikā būtiski
labiekārtoja savas daudzdzīvokļu mājas pagalmu, šogad pauduši

gatavību darbus turpināt. «Arī
SIA «Alejas projekti» un serviss
Tērvetes ielā jau paziņojuši, ka
labiekārtos uzņēmumiem piegulošās teritorijas,» tā viņa.
Jāpiebilst, ka šodien, 4. aprīlī, noslēdzas SIA «Zemgales
Eko» organizētais zīmējumu
konkurss bērnudārzniekiem
un skolēniem. Visus darbus no
10. aprīļa būs iespējams aplūkot
īpašā izstādē kultūras namā,
kad pulksten 12 notiks arī zīmējumu autoru apbalvošana,
bet mākslinieciski veiksmīgākie
un tematiski atbilstošākie darbi
jau tradicionāli tiks iekļauti
«Zemgales Eko» veidotajā 2014.
gada kalendārā.
Lielo atkritumu konteineru izvietojums
Spodrības mēneša laikā
Vēja ceļā – 15. aprīlī
1. līnijā – 18. un 19. aprīlī
Bauskas – Staļģenes ielā – 23. aprīlī
Prohorova – Cepļu ielā pie garāžām
– 25. aprīlī
Kārniņu ceļā pie Veselības ielas – 26. aprīlī
Sieramuižas – Staļģenes ielā – 30. aprīlī
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Īsi
 LMT sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību izsludina projektu
konkursu «LMT Jelgavai», sniedzot
finansiālu atbalstu iedzīvotājiem sociāli nozīmīgu projektu un pasākumu
īstenošanā. Konkursa mērķis ir atbalstīt
privātpersonu, juridisku personu un
nevalstisko organizāciju iniciatīvas savas
pilsētas sabiedriskās dzīves izaugsmei,
īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības
iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Šodien, 4. aprīlī, sākas projektu
iesniegšana konkursam, un projektu realizētājiem būs iespēja iegūt finansējumu
vai līdzfinansējumu. Kopējais konkursa
«LMT Jelgavai» finansējums ir 7000 lati.
Ne vairāk kā pieci konkursa uzvarētāji
var saņemt finansējumu vai līdzfinansējumu savas idejas realizēšanai no 500
līdz 2000 latiem. Plašāka informācija
par konkursu – pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv.
 No 8. aprīļa apmēram nedēļu
pazemes komunikāciju izbūves laikā
satiksmei būs slēgta Rūpniecības iela
pie iebrauktuves uz SIA «Fortum»
teritoriju (Rūpniecības iela 73). Tranzīta
transportam apbraucamais ceļš organizēts pa Lietuvas šoseju, Viskaļu, Ruļļu, Salnas, Tērvetes ielu un tālāk pa Rūpniecības
ielu. Slēgtā posma apbraukšanai vietējais
transports var izmantot Tērvetes, Zirgu
un Mātera vai Pulkveža O.Kalpaka ielu.
Zirgu ielas posmā no Tērvetes līdz Pētera
ielai būs aizliegts apstāties. Piekļūšana SIA
«Fortum» teritorijai būs iespējama no Tērvetes ielas puses, savukārt tirdzniecības
namam «Kurši» un DUS «Lukoil» – no
Pulkveža O.Kalpaka ielas puses. Sabiedriskā transporta maršruti netiek mainīti.
Ceļa darbu zonā tiks nodrošināta viena
josla, kurā ar ceļa zīmēm vai regulētājiem
tiks organizēta divvirzienu sabiedriskā
transporta satiksme.
 Latvijas Jūras spēku flotile 11.
aprīlī svinēs 21. dzimšanas dienu, un
šajā dienā kuģu būvētavā «Abeking &
Rasmussen» Vācijas pilsētā Brēmenē
ūdenī tiks nolaists jaunais patruļkuģis
«Jelgava», kura krustmāte ir Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta Englande. Šobrīd
Jūras spēku flotiles rīcībā ir trīs no pieciem speciāli NBS būvētajiem kuģiem:
P-05 «Skrunda», P-06 «Cēsis» un P-07
«Viesīte». 11. aprīlī Brēmenē notiks kuģa
«Jelgava» nolaišana ūdenī. Jūlijā Liepājā
plānota kuģa svinīgā nodošanas ceremonija Jūras spēku flotilei. Divkorpusu
patruļkuģis tiks izmantots ne tikai militārām vajadzībām, bet arī civiliem mērķiem
– cilvēku meklēšanai un glābšanai jūrā.
Jāpiebilst, ka Jelgavas kultūras namā līdz
30. aprīlim skatāma Gerdas Stūres un
Martas Jurjānes gleznu izstāde «Latvijas
kuģi», kas ir viens no flotiles dzimšanas
dienai veltītajiem pasākumiem.
 Ugunsdzēsības muzeja ekspozīcija,
kas atrodas Dobeles ielā 16 līdzās
ugunsdzēsēju depo, papildināta ar
jauniem eksponātiem. Starp tiem ir
arī muzeja izveidotāja un ilggadējā
Jelgavas daļas komandiera Alda Feldmaņa un viņa tēva formas tērpi. Tagad
ekspozīcija ir izvietota garāžā, kas atrodas
pie torņa, un divos torņa stāvos. «Torņa
pirmajā stāvā izvietoti ugunsdzēsēju vecie «kaujas» tērpi. Vecākais no tiem ir no
1955. gada – to nēsāja mans tēvs Jānis
Feldmanis. Jaunākais ir mans formas tērps no 2010. gada,» stāsta A.Feldmanis.
Pavisam muzejā ir seši tērpi ar zābakiem,
ķiverēm, siksnām. Torņa 3. stāvā ir dažādi
ar civilo aizsardzību saistīti priekšmeti.
Lielāko daļu A.Feldmanis saglabājis pats,
bet ir arī uzdāvinātas ar ugunsdzēsības
vēsturi saistītas lietas. Interesenti, kuri
vēlas apskatīt ugunsdzēsības ekspozīciju,
aicināti pieteikties pa tālruni 63037550.
 19. aprīlī pulksten 20 grupa «Prāta
vētra» kopā ar «Laimu» vienlaikus 100
Latvijas pilsētās un novados, tostarp
Jelgavas kultūras namā, piedāvā
bezmaksas koncertfilmu «Vēl viena
klusā daba» – grupas «Prāta vētra»
pagājušās vasaras koncerttūres no
slēguma koncerta «Skonto» stadionā
video ierakstu. Bezmaksas seansa ieejas
kartes interesentiem jāizdrukā mājas
lapas www.ekase.lv sadaļā «Biļetes».
Koncertfilmas režisors un «prātnieku»
bundzinieks Kaspars Roga atzīst: «Šis
būs mūsu un koncerta skatītāju vasaras
kopīgais piedzīvojums, iemūžināts jaunā
kvalitātē.»

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 4. aprīlis

Par pilsētas attīstību saņemti 73
iedzīvotāju iesniegto priekšlikumu
priekšlikumi DaļaJelgavas
Attīstības programmai

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas domes maija sēdē
apstiprināšanai tiks virzīts nozīmīgs pilsētas attīstības dokuments – «Jelgavas pilsētas
attīstības programma 2014
– 2020» –, no kura īstenošanas
būs atkarīgs, kā turpmākos
septiņus gadus attīstīsies pilsēta
un kādi projekti tiks realizēti.
No 7. janvāra līdz 18. februārim
notika izstrādātās Attīstības
programmas 1. redakcijas un
aktualizētās Jelgavas pilsētas
ilgtermiņa stratēģijas 2007
– 2020 1. redakcijas publiskā
apspriešana. Iedzīvotāji varēja
iesniegt savus priekšlikumus,
kas būtu jāiekļauj programmā,
un redzējumu, kā pilsētai nākotnē jāattīstās. Pavisam tika
saņemti 73 priekšlikumi.
Plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā savus priekšlikumus
iedzīvotāji varēja iesniegt, gan iesūtot tos
pa pastu un e-pastu, gan aizpildot priekšlikumu anketas vietās, kur tika izvietotas
plānošanas dokumentu drukātās versijas
– Jelgavas domes Klientu apkalpošanas
centrā, Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā, pilsētas bibliotēkās –, gan
arī izteikt tos sabiedriskajā apspriedē 7. februārī. Papildus tika organizēta tikšanās ar
apkārtējo pašvaldību un plānošanas reģionu
pārstāvjiem, lai precizētu sadarbību pilsētas
funkcionālo saišu griezumā – ar Jelgavai
piegulošajām un Rīgas areāla teritorijām.

82 iesniedzēji, 73 priekšlikumi

«Visus iesniegtos priekšlikumus varētu
iedalīt trīs lielās grupās. Pirmā: priekšlikumi, kuri Attīstības programmā jau ir iekļauti, tomēr, lasot dokumentu, varbūt nav
pamanīti. Šo priekšlikumu iesniedzējiem
esam snieguši atbildes, kur tieši Attīstības
programmā vai Investīciju plānā tas ir atrodams. Ir piedāvātas idejas programmas
Investīciju plānā jau iekļautu konkrētu projektu tālākai realizācijai, piemēram, Amatu
mājas izveidei, ūdens tūrisma attīstībai, un
nākotnē, gatavojot projektu pieteikumus,
šos priekšlikumus noteikti varētu izmantot.
Otrā: priekšlikumi, kas attiecas uz ikdienas
problēmu risināšanu, nevis iekļaujami tādā
plānošanas dokumentā kā Attīstības pro
gramma, piemēram, jautājumi par gājēju
pāreju, gājēju celiņu, ielu apgaismojuma,
bērnu rotaļlaukumu ierīkošanu konkrētās
vietās pilsētā. Trešā: priekšlikumi par
problēmjautājumiem, kas nebija atspoguļoti Attīstības programmā, bet ir būtiski un
vērā ņemami, un ar šiem priekšlikumiem
programma tiks papildināta līdz virzīšanai
uz apstiprināšanu domes sēdē,» stāsta

Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, norādot, ka pavisam tika saņemti 73
priekšlikumi no 82 iesniedzējiem – gan privātpersonām, gan biedrībām un juridiskām
personām. Attīstības pārvalde visiem saka
paldies par atsaucību un ieinteresētību.
«Jelgavas Vēstnesis» publicē daļu priekšlikumu, galvenokārt tos, kuros minētas
konkrētas lietas, kas, pēc jelgavnieku domām, pilsētā jāpaveic, bet viss pieteikumu
saraksts un speciālistu komentāri apskatāmi mājas lapas www.jelgava.lv sadaļā
«Pilsēta/Sabiedrība/Līdzdalība».

Iedzīvotājiem vairāk
rūp sava tuvākā apkārtne

Priekšlikums
Nav apzināti visi iespējamie tūrisma objekti pilsētā,
piemēram, piemiņas vietas un kapi, kuriem jāsakārto
pievedceļi, un jāsakopj 1905. gada un holokausta upuru
kapu teritorijas.
Atbilde
Attīstības programmā ir apzināti visi iespējamie tūrisma
attīstības virzieni, kas ilgtermiņā ļaus pilsētas tūrisma
piedāvājumu veidot atbilstošu mūsdienu prasībām un
konkurētspējīgu ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā
tirgū. Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs ir definējis
šādus tūrisma attīstības virzienus Jelgavas pilsētā un tai
piegulošajās novadu teritorijās: kultūras tūrisms, dabas
tūrisms, aktīvais un sporta tūrisms, industriālais tūrisms.
Pamatojoties uz šiem tūrisma attīstības virzieniem,
ilgtermiņā tiks veidots kvalitatīvs un komplekss tūrisma
piedāvājums Jelgavas pilsētā un apkārtējos novados.
Līdz ar to šobrīd Attīstības programmā kā atsevišķa
prioritāte nav izvirzīta kapu tūrisma un piemiņas vietu
attīstība, jo arī Latvijas tūrisma piedāvājumā atsevišķi kā
prioritārs kapu tūrisms netiek izvirzīts, bet gan tā attīstība
tiek veicināta kompleksi, veidojot kultūras vai dabas
tūrisma piedāvājumu. Īstenojot Attīstības programmā
iekļauto rīcībpolitiku un aktivitātes, Jelgavas pilsētā tiks
veidots komplekss kultūras tūrisma piedāvājums, kas
iekļaus arī piemiņas vietas un kapsētas, veicinot kapu
tūrisma attīstību.
Investīciju plānā iekļautā projekta ideja «Kultūrvēsturisko
objektu transformācija tūrisma produktos (Virtuālā
Jelgava) un vēsturisko vērtību apzināšana, vizualizācija
(Zudusī Jelgava)» ietver arī pasākumus, kas saistīti ar kapu
tūrisma un piemiņas vietu attīstību nākotnē un iekļaušanu
kompleksā tūrisma piedāvājumā.

Priekšlikums
Gājēju pāreja uz Depo mikrorajonu pāri Krustpils virziena
dzelzceļa sliedēm Biešu ielas rajonā – nepieciešams
atrast risinājumu, lai vagonu sastāvi, gaidot zaļo signālu,
netraucētu šķērsot iedzīvotājiem sliedes.
Atbilde
Pašvaldība vērsīsies VAS «Latvijas dzelzceļš» par situāciju
uz Krustpils virziena dzelzceļa sliedēm Biešu ielas rajonā.
Pēc atbildes saņemšanas no VAS «Latvijas dzelzceļš»
priekšlikuma iesniedzējs vēlreiz tiks informēts par turpmākām darbībām šīs problēmas risināšanā.

Priekšlikums
Jelgavā ir jāuzceļ vismaz viens silts paviljons, kurā
mūsu iedzīvotāji brīvi varētu tirgoties ar pilnīgi visu pašu
ražoto produkciju. Par paraugu varam ņemt importa
preču lieltirgotavas. Tirgošanās tajā pirmajā gadā varētu
būt bez maksas.
Atbilde
Attīstības programmas «Esošās situācijas raksturojumā»
sadaļa «Uzņēmējdarbība» tiks papildināta ar rindkopu:
«Pilsētā atrodas tirgus, kurā var iegādāties Latvijas
zemnieku produkciju, un to apsaimnieko pašvaldības
kapitālsabiedrība «Jelgavas tirgus». Tirgus modernizāciju
esošajā vietā apgrūtina sadrumstalotās īpašumtiesības,
tāpēc nepieciešama tirgus pārvietošana uz teritoriju, kur
iespējama tā attīstība atbilstoši mūsdienu prasībām.»
Pašvaldība pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas
lietderību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā,
nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā
arī piešķir tirgus statusu. Atkarībā no jaunajam tirgum izvēlētās vietas Jelgavā, tirdzniecības veidiem un tirdzniecības
organizēšanas kārtības tiks izvēlēts efektīvākais risinājums
tirgus izveidošanai un iekārtošanai.

Priekšlikums
Kāpēc nekas nav pieminēts par autostaciju un tās apkārtni, vai to arī nevajadzētu iekļaut programmā?
Atbilde
Investīciju plānā iekļauta projekta ideja «Satiksmes
termināla izbūve», paredzot autoostas izvietošanu pie
dzelzceļa stacijas un izveidojot multimodālu satiksmes
mezglu. Esošās autoostas teritorijas tālākā izmantošana
plānota atbilstoši sabiedrisko darījumu teritoriju atļautai
izmantošanai, ņemot vērā teritorijas nozīmību pilsētbūvnieciskajā struktūrā.

Priekšlikums
Projekts «Intermodāls transporta pasažieru apmaiņas
punkts – dzelzceļa pieturvieta AMOPLANT/NP»: vai ir tik
liels apgrozījums rūpnīcā, ka vajadzīga dzelzceļa pietura?
Vai ir ekonomisks pamats izveidot dzelzceļa pieturu par
3 miljoniem latu?
Atbilde
Jelgavas pilsētas pašvaldība investoru piesaistei ir
izveidojusi industriālās teritorijas Aviācijas ielas un Langervaldes ielas rajonos, un šajā teritorijā savas ražotnes
ir izveidojuši tādi nozīmīgi uzņēmumi kā SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ar 168 strādājošajiem, SIA «Jelgavas
tipogrāfija» ar 113 strādājošajiem, a/s «PET Baltija» ar
83 strādājošajiem, a/s «Baltijas Gumijas fabrika» ar 67
strādājošajiem, a/s «Amo Plant» ar 66 strādājošajiem,
SIA «Evopipes» ar 63 strādājošajiem, SIA «Zn Metals» ar
62 strādājošajiem u.c. uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai
šajā teritorijā izveidotu dzelzceļa pieturvietu darbaspēka
mobilitātes nodrošināšanai.
Sagatavojot konkrēto projektu investīciju piesaistei, tiks
izstrādāta tehniski ekonomiskā priekšizpēte, izvērtējot
nepieciešamās infrastruktūras finansiālos risinājumus,
un turpmākās apsaimniekošanas koncepcija.

Priekšlikums
Kalnciema ceļā nav trotuāra, netiek risināts jautājums par
gājēju drošību, taču Investīciju plānā projekta realizācija
paredzēta 2019. gadā, savukārt līdzīga apjoma projekta
braucamās daļas remontam Loka maģistrālē – 2014. gadā.
Vai būtu iespējams mainīt projektu realizācijas termiņus,
paredzot Kalnciema ceļa rekonstrukciju veikt ātrāk?
Atbilde
Attīstības programmas Investīciju plānā tiks mainīti projektu uzsākšanas gadi – Loka maģistrāles rekonstrukcija
no pilsētas robežas līdz Rīgas ielai (2,8 km) – 2016.
gadā, Loka maģistrāles rekonstrukcija no Rīgas ielas līdz
Kalnciema ceļam (1,94 km) – 2015. gadā, Kalnciema ceļa
no pilsētas robežas līdz Rīgas ielai rekonstrukcija (3,72
km) – 2014. gadā.
Šos projektus plānots ieviest ar ES līdzfinansējuma palīdzību, tādējādi projektu uzsākšanas laiks ir atkarīgs no
ES finansējuma piešķīruma šajā ES budžeta plānošanas
periodā.

Priekšlikums
Amatu mājas projekta ideja jāskatās plašāk – jāveido
amatniecības iemaņas bērniem, sākot no bērnudārza
vecuma, tāpēc nepieciešams apskates objekts bērniem,
lai bērni var mācīties caur demonstrācijām. Nepieciešams
izveidot senatnes amatu apskates objektus, kuros tiktu
apvienots vēsturiskais un nākotnes skatījums, jāiekļauj
gan lauku, gan pilsētvides objekti, kā arī jāizmanto ūdens
tuvums Jelgavā un ar to saistītie amati. Amatu mājai jābūt
vēstures un nākotnes parka apvienojumam un jaunam
tūrisma objektam, kurā cilvēki sastop senatni, kur notiek
senatnes amatu un seno tehnoloģiju rekonstruēšana un
demonstrācijas.
Atbilde
Nākotnē, izstrādājot projekta pieteikumu atbilstoši Attīstības programmas Investīciju plānā iekļautajai projekta idejai «Amatu mājas izveide», tiks pieaicināti arī profesionālie
nozares, t.sk. Latvijas Amatniecības kameras, pārstāvji. Ir
būtiski, lai nākotnē radītais kompleksais tūrisma produkts
«Amatu māja» ir interesants ikviena vecuma pārstāvim un
ir konkurētspējīgs gan vietējā, gan starptautiskā tūrisma
piedāvājumu tirgū.

Priekšlikums

Nav ietves un pilnīgi nav apgaismojuma posmam no CuLiela daļa iedzīvotāju iesniegto priekšlikurfabrikas stacijas līdz Neretas ielai. Kad varētu sagaidīt
kumu ir par viņiem aktuālu un sasāpējušu
kādus risinājumus un uzlabojumus?
jautājumu risināšanu – iedzīvotājiem vairāk
Atbilde
Priekšlikums
rūp sava tuvākā apkārtne, pagalmi, ielu stāJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
1)
Ierīkot
gājēju
pāreju
Pērnavas
ielā
17.,
19.
un
21.
mājas
voklis, sabiedriskā transporta pieejamība.
2013. gada laikā plāno izbūvēt ielu apgaismojumu Biešu,
rajonā vai Pērnavas ielas un Vecā ceļa krustojumā (pretim
«Tas drīzāk ir esošās situācijas novērtējums,
Pārmiju, Prohorova, Emburgas un Cepļu ielā, izmantojot
Jelgavas 6. vidusskolai).
norādot, kuras vietas vajadzētu sakārtot,» 2) Ierīkot gājēju pāreju Loka maģistrālē no Jelgavas 6.
esošos VAS «Latvijas dzelzceļš» balstus.
spriež G.Osīte. Divi no sabiedriskajiem vidusskolas uz mežu.
objektiem, kuru vizuālais un tehniskais 3) Aprīkot ar ātruma valni jeb «gulošo policistu» vai
stāvoklis jelgavnieku skatījumā ir būtiski videonovērošanu Loka maģistrāli posmā no Jelgavas 6.
Priekšlikums
jāmaina, ir tirgus un autoosta.
vidusskolas (sākoties skolas stadionam) līdz Kalnciema
Braucot pa Garozas ielu ārā no pilsētas, pa labi ir veca
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes ielai, lai ierobežotu ātru braukšanu pa šo ceļa posmu.
rūpnīca, kas stāv pamesta. Ko plānots ar to darīt?
speciālisti uzsver, ka Attīstības program- 4) Aprīkot ar ātruma valni jeb «gulošo policistu» ceļa
Atbilde
mai jābūt visaptverošai – jābūt skatīju- posmu, kas savieno Loka maģistrāli un Pērnavas ielu un
Bijusī rūpnīcas teritorija ir privatizēta, un ar tās uzturēšanu
un attīstību nodarbojas tās īpašnieki. Saskaņā ar Jelgavas
mam par pilsētas kā nacionālas nozīmes iet gar Jelgavas 6. vidusskolas futbola laukumu.
Atbilde
pilsētas teritorijas plānojumu 2009 – 2021 šī teritorija ir
centra attīstības virzieniem, tāpat jābūt
Priekšlikums
2013. gadā Loka maģistrāles un Pērnavas ielas kvartālā
rūpnieciskās apbūves zona.
definētam pasākumu kopumam stratē- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
Ierīkot paaugstinātu platformu Jelgavas dzelzceļa stacijās
ģisko uzstādījumu un pašvaldības funk- plāno veikt transporta un gājēju skaitīšanu, lai izvērtētu
(Jelgava, Cukurfabrika, Ozolnieki) un pēc iespējas arī
lielākajās stacijās virzienā Jelgava–Rīga (īpašu uzmanību
ciju īstenošanai. Attīstības programmas gājēju pāreju izveidošanas nepieciešamību un iespējas,
Priekšlikums
pievēršot stacijai «Torņakalns»).
Investīciju plānā iekļautās projektu idejas kā arī organizēs sarunas par skolēnu drošību ar 6.
Kas
ir
plānots
bijušās
Cukurfabrikas teritorijā?
Atbilde
ir pilsētas attīstības mērķu sasniegšanai vidusskolas vadību.
Atbilde
Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju VAS
nepieciešamo uzdevumu saraksts, un to
Bijusī Cukurfabrikas teritorija ir privatizēta, un ar tās
«Latvijas dzelzceļš» šobrīd gatavo investīciju projektu
īstenošana lielā mērā būs atkarīga no
uzturēšanu un attīstību nodarbojas tās īpašnieki. Saskaņā
dzelzceļa pasažieru infrastruktūras uzlabošanai, tajā
iespējām piesaistīt ārējo finansējumu, tajā
ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009 – 2021 šajā
skaitā platformu (peronu) infrastruktūras attīstībai.
Priekšlikums
skaitā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonteritorijā ir rūpnieciskās apbūves, sabiedrisko un darījumu
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt t.s. paaugstinātos
da līdzekļus. «Programmā nepieciešams Izgatavot un izvietot pilsētas centrā pilsētas simbola – aļņa –
un darījumu apbūves zona. 2013. gadā šajā teritorijā tiks
peronus (550 mm augstus), kas nodrošinās augstāku
statuju
ar
soliņu
bronzā.
iekļaut vairāk projektu ideju, nekā varbūt
uzsākta jaunas vagonu rūpnīcas būvniecība.
komfortu pasažieriem nekā līdzšinējie peroni (220 mm
Atbilde
būs iespējams realizēt, jo šis ir dokuments,
augsti). Projektā iecerēts uzlabot infrastruktūru stacijās
Priekšlikums iesniegts izvērtēšanai pilsētas domes Estē1) ar lielāko pasažieru apgrozību; 2) kur iespējams papamatojoties uz kuru pašvaldība gatavos tikas komisijai, un pēc atbildes saņemšanas priekšlikuma
beigt būvdarbus līdz 2015. gada beigām. Precīzs jaunās
projektu pieteikumus finansējuma piesais- iesniedzējs tiks informēts par šī jautājuma virzību. PriekšPriekšlikums
peronu infrastruktūras izbūves gads vēl nav zināms, tā
Nav pieļaujama furfurola ražotne bijušā lidlauka teritorijā,
tei. Tas nozīmē, ka lietas, kas programmā likums tiks izvērtēts, arī realizējot Attīstības programmas
kā VAS «Latvijas dzelzceļš» projektu plāno ieviest ar ES
kā arī citur pilsētā, jo tā ir ar augstu bīstamību, var ietekmēt
nebūs iekļautas, nākamajā plānošanas Investīciju plāna projektu «Pilsētas informatīvi-vizuālās
līdzfinansējuma palīdzību, tad infrastruktūras izbūve ir
tuvāko dzīvojamo kvartālu iedzīvotāju veselību.
periodā, visticamāk, realizēt nebūs ie- identitātes koncepcijas īstenošana».
atkarīga no ES finansējuma piešķīruma šajā ES budžeta
Atbilde
spējams,» skaidro G.Osīte, norādot, ka
plānošanas periodā vai nākamajā.
Perspektīvā pilsētas teritorijā netiks paredzēta furfurola
Investīciju plānu paredzēts aktualizēt
ražotnes izvietošana.
katru gadu, precizējot aktuālos projektus,
Priekšlikums
to uzsākšanas un īstenošanas termiņus,
Priekšlikums
finansējumu kontekstā ar pašvaldības Projekts «Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Priekšlikums
Izveidot atrakcijas kalnu «Aļņa mugura» ziemas un vasaras
Pārlielupē»
–
ņemot
vērā
Cukurfabrikas
ēdnīcas
telpās
jau
ikgadējo budžetu un ES finansējuma
Pārveidot Driksas ielu par gājēju ielu visā tās garumā,
priekiem bērniem, jauniešiem un senioriem.
izveidoto «Benefices» centru ar plašām brīvā laika pavadīpiesaistes rezultātiem.
tādējādi savienojot esošo gājēju ielu ar jaunizbūvētā
Atbilde
šanas iespējām, vai vajag divus centrus Pārlielupē?
ES fondu līdzfinansējuma sadalījums
gājēju tilta sākumu un izveidojot praktisku galvenās cilvēku
Attīstības programmas Investīciju plāna projekts
Atbilde
Latvijā nākamajam plānošanas periodam Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru plānots izvietot
plūsmas un idejisku pilsētas centra savienojumu ar nu jau
paredz atpūtas vietu ierīkošanu un attīstību, t.sk.
varētu tapt skaidrāks gada beigās, tomēr RAF dzīvojamā masīvā, un tā funkcijas nedublēsies ar
esošajām skaistajām atpūtas zonām upju krastos.
bērnu rotaļlaukumu attīstību un bērnu pilsētiņas izbūvi.
Atbilde
G.Osīte norāda, ka mūsu pašvaldību ap- tām, ko piedāvā «Benefices» centrs. Tās nebūs vērstas
Konkrētais priekšlikums iesniegts izvērtēšanai pilsētas
Saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plāna
domes Estētikas komisijai. Pēc atbildes saņemšanas
mierinātu kārtība, kādā jau šajā periodā uz interešu izglītību, bet gan uz organizētu un lietderīgu
projektu Driksas ielu plānots izveidot kā gājēju ielu ar
priekšlikuma iesniedzējs tiks vēlreiz informēts par šī
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstī- brīvā laika pavadīšanu, t.sk. pasākumiem, galda spēlēm,
pārejām pār Katoļu, Pasta un Akadēmijas ielu.
jautājuma virzību.
bas centri, tostarp Jelgava, varēja īstenot brīvi pieejamu internetu u.tml.
aktuālos pilsētvides projektus atbilstoši
savām attīstības programmām.
Pilns priekšlikumu saraksts ar speciālistu komentāriem pieejams mājas lapas www.jelgava.lv sadaļā «Pilsēta/Sabiedrība/Līdzdalība».
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Konkurentus apsteidz
par divām stundām

BJC «Junda» sporta
tūrisma, alpīnisma,
klinšu kāpšanas pulciņa «Remoss» jaunieši Viļņas kalnu tūrisma tehnikas sacensībās «Montis magia
2013» izcīnījuši zeltu, konkurentus trasē
apsteidzot par divām stundām. Komandā
startēja Oskars Vaitkevičs, Nauris Hofmanis, Jānis Brūveris un Liene Vaitkeviča.
Atlases sacensībās bija iekļauta kāpšanas
siena, žesti kalnos, darbs sasaistē. Finālā
tikās četras labākās komandas. Tām bija
jāuzkāpj līdz estrādes augšai apmēram 30
m augstumā, bet pēc tam «ievainotais»
jānogādā bāzē. Jaunieši piedalīsies arī
sacensību 2. posmā 13. aprīlī Klaipēdā.

Slidotājiem
piecas medaļas

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
audzēkņi bijušās skolas treneres vārdā
nosauktajās sacensībās Ozolniekos
«Evitas Krievānes kauss 2013» šorttrekā
un slidošanā izcīnījuši piecas medaļas
– divas no tām ir augstākā kaluma.
2003. – 2004. gadā dzimušo slidotāju
vecuma grupā JLSS slidotāji aizņēma
visu goda pjedestālu: pirmais – Mārtiņš
Krūklītis, otrais – Helmuts Spriņģis,
trešais – Ernests Lembergs. Šie sportisti
startēja 333 metru distancē. Savukārt
2005. – 2006. gadā dzimušo slidotāju
vecuma grupā 1. vietu izcīnīja Ēriks
Mateiko, bet 3. vietu – Ričards Grubinskis. Viņiem bija jāveic 222 metrus
gara distance.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Zelts grupu vingrojumos

Mākslas vingrošanas kluba
«Baltic Flower»
audzēknes, izpildot vingrojumu
ar apli, izcīnījušas
zelta medaļu Latvijas čempionātā mākslas
vingrošanā grupu vingrojumos. Komandā
startēja 4. sporta klases vingrotājas Alise
Lazareva, Anna Murikova, Denīze Andrune, Aurēlija Norko, Jūlija Galkina un Renāte
Kurbatova. Bronzas medaļu izcīnīja 3. sporta klases komanda – Tatjana Kudrjavceva,
Katrīna Zingule, Veronika Strogonova,
Valērija Kuzmenko un Jelizaveta Belozub –,
izpildot kompozīciju ar auklām. Jāpiebilst,
ka Karolīna Mizūne Latvijas junioru kausa
izcīņā ieguva 4. vietu.

Pirmajā spēlē uzvar

Aizvadīta pirmā Latvijas vīriešu volejbola
čempionāta finālsērijas spēle starp «Biolars/Jelgava» un «Poliurs/Ozolnieki». Tajā
pārliecinoši ar 3:0 uzvarēja jelgavnieki.
«Pretinieki ir stipri, ar viņiem ir jācīnās.
Domāju, ka nākamā spēle būs smagāka.
Šoreiz mums gāja labāk, viss izdevās,» tā
jelgavnieku pirmais temps Edgars Baiks.
Savukārt «Poliurs/Ozolnieki» spēlētājs Aivis
Āboliņš norāda, ka komanda pārdega, bet
līdz nākamajai spēlei piestrādās pie visiem
elementiem un negrasās padoties. Jāpiebilst, ka finālsērija ilgs līdz vienas komandas
trīs uzvarām. Nākamā spēle būs 10. aprīlī
pulksten 20 ZOC, trešā – 13. aprīlī pulksten
17 ZOC. Ja būs nepieciešams, ceturtā spēle
notiks 20. aprīlī pulksten 14 ZOC, piektā
– 21. aprīlī pulksten 14 ZOC.

«Taustiņu paaudzei» ir grūti
atvērt rokas plati vaļā
 Ilze Knusle-Jankevica

Izglītības speciālisti bērnus,
kuri šobrīd iet bērnudārzā,
profesionālajā žargonā dēvē
par «taustiņu paaudzi» un
spriež, ka viņiem it viegli
padodas dažādas kustības ar
pirkstiem šaurā rādiusā, bet
atvērt rokas plati vaļā var sagādāt grūtības. Tieši tāpēc jau
bērnudārzā liels akcents tiek
likts uz fiziskajām aktivitātēm
– bērniem sporta nodarbības
ir piecas reizes nedēļā.
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītībā Sarmīte Joma stāsta,
ka pirmsskolas izglītības programmā bērniem sporta aktivitātes paredzētas piecas
reizes nedēļā – katru dienu. Daļa nodarbību
notiek sporta skolotāja vadībā, bet daļa – kā
kustību rotaļas grupā, pastaigas un rotaļas
laukā. «Tas nav tikai sports. Šajās nodarbībās bērni apgūst integrētas prasmes,
piemēram, skaita viens, divi, trīs. Vai arī
nodarbībās grupā uzzina, kādas ir sniega
īpašības, bet laukā par to pārliecinās jau
praktiski,» tā viņa, uzsverot, ka sports un
fiziskās aktivitātes uzlabo un koriģē bērnu
stāju, veselību, nostabilizē elpošanu, iemāca
sadarbību, saprast un ievērot uzvedības un
drošības noteikumus, attīsta spēju gribēt
darboties, uztvert un izpildīt norādījumus.
Protams, daudz kas ir atkarīgs no pedagoga,
kurš darbojas ar bērniem.

Galvenais – radīt kustību prieku

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta
pedagogi uzsver, ka pats galvenais viņu
uzdevums, strādājot ar pirmsskolas vecuma
bērniem, ir radīt viņiem kustību prieku un
nenobaidīt no fiziskām aktivitātēm. Lai gan
gadījumi, kad kāds no bērniem nevēlētos
piedalīties sporta nodarbībā, ir reti, tomēr
arī tos pedagogi cenšas samazināt līdz
minimumam un mēģina bērnus iesaistīt,
nevis vieglu roku ļauj pasēdēt maliņā. «Ja
kāds negrib piedalīties, vispirms spēlējam
kādu spēli – bērni atraisās un pārdomā,»
nianses darbā ar bērniem atklāj privātā
bērnudārza «Punktiņš» sporta skolotāja
Brigita Priskūna. Viņa piebilst, ka nemāca
bērniem tikai sportu, bet arī ar viņiem
sasveicinās, aprunājas, spēlē spēles, iet
rotaļās, atbalsta un uzmundrina, iedrošinot
iesaistīties visus bērnus.

Bērniem patīk spēles
un šķēršļu joslas

Skolotāja pamata uzdevums bērniem
ir iemācīt pamatprasmes: rāpot, lēkt, līst,
mest, rāpties, skriet, kā arī attīstīt līdzsvara
izjūtu un koordināciju. Tomēr katra paša
ziņā ir tas, kā šo procesu padarīt interesantāku un aizraujošāku. Piemēram, bērnudārza «Rotaļa» sporta audzinātāja Agita
Puriņa ir novērojusi, ka viņas audzēkņiem
visvairāk patīk spēlēt bumbu un pārvarēt
šķēršļu joslas, kur jālien, jāšļūc, jārāpo un
tamlīdzīgi. Savukārt bērnudārza «Vārpiņa»
sporta skolotājs Pēteris Lietavietis teic, ka

bērniem patīk spēles un rotaļas. Arī paši
bērni atzīst, ka viņiem patīk līst pa tuneli,
skriet, spēlēt spēles, lēkt, turklāt uzdevumi
sporta nodarbībās viņiem nesagādā grūtības un ir izpildāmi.

Māca gan uzvarēt, gan zaudēt

Viens no sarežģītākajiem momentiem ir
iemācīt sacensību principu, jo sacensībās
vienmēr kāds uzvar, bet kāds – zaudē. Lai
gan, kā norāda S.Joma, sacensība neatbilst
pirmsskolas izglītības saturam, ik gadu
pilsētā tiek rīkotas sacensības vecākajiem
pirmsskolēniem «Lielā balva». Uzdevumus
izstrādā Sporta servisa centra un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālisti, un tie
ir atbilstoši bērnudārzu sporta nodarbību
programmai. «Uzdevumi ir tādi, ko var
izpildīt visi – šīm sacensībām nav speciāli
jāgatavojas,» norāda S.Joma, bet Sporta
servisa centra metodiķis Valdis Ilmers
piebilst, ka arī olimpiskais pamatprincips
ir piedalīties, nevis uzvarēt.
«Svarīgi bērniem ir iemācīt sacensību
garu, tāpēc mēs viņus vairāk uzmundrinām, nevis nosodām, kad kaut kas nav
izdevies. Par to, kas ir uzvara un zaudējums,
jāstāsta, jāskaidro,» spriež «Punktiņa»
sporta skolotāja. Viņa uzskata, ka izpratne
par uzvaru un zaudējumu bērniem rodas
labāka, ja viņi paši tiek novērtēti – ne tikai
labākie uzteikti, bet arī tam, kuram kaut
kas nav sanācis, pateikts labs vārds. Tāpēc
viņi kopā ar bērniem analizē kļūdas, lai
nākamajās reizēs varētu labāk izpildīt uzdevumus, veiksmīgāk sacensties un cīnīties
arī par uzvarām.

Sportista potenciālu
var pamanīt jau bērnudārzā

Bērnudārzu sporta pedagogi atzīst, ka
jau šajā vecumā var pateikt, vai bērnam ir
sportista potenciāls. «Ja bērns no dabas ātri
skrien, ir veikls, viņam ir laba koordinācija
un līdzsvara izjūta, var teikt, ka viņam ir
sportista potenciāls,» uzskata A.Puriņa,
kura līdztekus darbam bērnudārzā strādā

arī par akadēmiskās airēšanas treneri
sporta skolā. Tiesa gan, to, vai bērns varētu
būt tieši labs airētājs, viņa tik agrā vecumā
pateikt nevarot. «Bērnudārzu beidzot,
viņiem ir seši septiņi gadi, bet uz airēšanu
viņi atnāk trīspadsmit četrpadsmit gados.
Un pa vidu paspēj izmēģināt visu ko,» tā
viņa. Savukārt P.Lietavietis uzskata, ka
par sportista talantu liecina divas lietas:
ātruma īpašības, kas cilvēkam iedzimst, un
tas, kas ir galvā. «Ja bērnam ir iedzimtas
ātruma īpašības, tās ir jāattīsta, nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem: peldēšanu, skriešanu, bumbas spēli. Vienlaikus
jāattīsta bērna vispusība, jo specializēsies
viņš vēlāk. Ir taču tik daudz piemēru, kad
jaunietis 18 gados, nespēdams pietiekami
attīstīt ātruma īpašības, pāriet, teiksim,
uz garajām skriešanas distancēm,» tā viņš.
«Otra lieta: kas bērnam ir galvā jeb cik ātri
viņš pieņem lēmumus,» par profesionālam
sportistam nepieciešamajām īpašībām
spriež P.Lietavietis.

Pirmsskolas
sporta skolotāju galvenais uzdevums ir radīt
bērnos prieku
kustēties un
sportot, liekot
viņiem saprast,
ka nodarboties ar sportu
var ikviens, jo
sporta veidi
un aktivitātes
ir dažādas.
Viens no bērnu
iecienītākajiem
uzdevumiem
ir līšana caur
Foto: Ivars Veiliņš
tuneli.
Tomēr visi pirmsskolas sporta skolotāji ir
vienisprātis, ka nodarboties ar sportu vajag
visiem, jo katrs var atrast sev piemērotāko
– kādam patīk komandu sports, citam individuālie veidi, vēl kādam galda spēles.

Sports – veiksmes pamatā

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītībā uzsver, ka sports un
fiziskās aktivitātes nav nepieciešamas tikai
sportistam. Viņasprāt, tas ir vajadzīgs ikvienam veiksmīgam cilvēkam, jo attīsta ļoti
būtiskas rakstura īpašības: spēju koncentrēties, ātri reaģēt un rīkoties, spēju analizēt un
operatīvi pieņemt lēmumus. Tās ir īpašības,
ko savos darbiniekos, priekšniekos, draugos
un dzīvesbiedros priecāsies redzēt ikviens.
Nemaz jau nerunājot par mobilitāti, vizuālo
izskatu un stāju. «Pareiza stāja ir viens no
svarīgākajiem sporta nodarbību elementiem. Rokas gar sāniem, galvu augšā, taisnu
muguru – ar to sākam un beidzam katru
nodarbību,» piebilst P.Lietavietis.

Volejbolistes neatrod atslēgu cīņā pret baltkrievietēm
Nedēļas nogalē
Jelgavas Sporta
hallē norisinājās
sieviešu volejbola Baltijas līgas
finālturnīrs. Tajā
«Jelgava/LU» volejbolistes izcīnīja
4. vietu, cīņā par
bronzas medaļu piekāpjoties
Baltkrievijas komandai VC «Atlant». Nopietnāku
pretestību mūsu
meitenes parādīja
tikai trešajā setā, tomēr tik un tā piekāpās baltkrievietēm ar 26:28. Izšķirošajā cīņā
komandai palīdzēt nevarēja uzbrucēja Ance Auziņa, kura guva traumu. Neskatoties
uz to, A.Auziņa, Viktorija Brice un Sanda Ragozina tika atzītas par labākajām «Jelgava/LU» finālturnīra spēlētājām. Jāpiebilst, ka Latvijas čempiones tiks noskaidrotas
12. – 14. aprīlī.
Foto: Ivars Veiliņš
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Divi boksa čempioni

Par Latvijas čempioniem boksā pieaugušajiem kļuvuši Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra bokseris un MMA
treneris Ņikita Petrovs (+91 kg) un
Raitis Sinkevičs (līdz 91 kg), kurš tika
atzīts arī par turnīra labāko bokseri.
Bronza boksa kluba «Madara» sportistiem Mārtiņam Gavaram (+91 kg)
un Ralfam Aušmanim (līdz 56 kg).
Starp citu, Ņ.Petrovs marta izskaņā
piedalījās Polijas čempionātā MMA
supersmagajā svarā un pieveica Polijas čempionu Mihalu
Adameku,
izcīnot
čempiona
jostu.

Sporta pasākumi
 6. aprīlī pulksten 10 – sieviešu basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Ventspils» (ZOC).
 6. aprīlī pulksten 10 – Latvijas vīriešu
lakrosa čempionāts (ZOC).
 6. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 6. aprīlī pulksten 17 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 7. aprīlī pulksten 10 – sieviešu basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Rīga/Rīdzene»
(ZOC).
 9. aprīlī pulksten 19.30 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Barons kvartāls» (ZOC).

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

Meklē darbu
Vecu, slimu cilvēku aprūpē. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 25965958.
Slima, veca cilvēka kopējas darbu. Tālrunis
26725496.
Latviešu valodas skolotāja ar pieredzi. Varu
palīdzēt gatavoties eksāmeniem. Tālrunis
63021031, 26217201.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Piedāvā darbu
A.Cīce piedāvā veca cilvēka aprūpētājas
darbu. Tālrunis 28467306.
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces) un
palīgstrādnieku(-ci). Tālrunis 29537176.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Pērku automašīnu, vēlams universāls vai
mikroautobuss. T.20420069
Pērku sudraba traukus, monētas un galda
piederumus. T.28850080

Pārdod
Ābolus un ābolu sulu. Tel.20380909
Liet. mēbeles no Vācijas. Jauns pievedums,
plašs sortiments – dīvāni, galdi, sekcijas,
lampas. T.20371016.

Dažādi
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts no 0 – atslēgai! Visi apdares darbi + elektroinstalācija,
santehnika. 28861525, Jānis
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA NAZARENKO (dz. 1934. g.)
ULDIS SEMANIS (dz. 1942. g.)
ANŽELIKA UKŠE (dz. 1977. g.)
JEĻENA NOVIKOVA (dz. 1942. g.)
VELTA PLEKŠA (dz. 1948. g.). Izvadīšana
04.04. plkst.13 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
TEOFILS RĒDIŅŠ (dz. 1927. g.). Izvadīšana
04.04. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
VALĒRIJS ROMANOVS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 04.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.
MILDA MILLERE (dz. 1928. g.). Izvadīšana
04.04. plkst.15 Baložu kapsētā.
LUDMILA SIMOŅENKO (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 05.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VOLDEMĀRS LIEPA (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 05.04. plkst.15 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

8. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 40.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1593.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Felipe un Letisija».
Biogrāfiska filma. 1. un 2.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1593.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». LTV
videofilma. 51.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 7.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle. Aivara
Platonova komandu veido bijušie klasesbiedri,
kādreiz sanācis kopā pildīt mājas darbus un
startēt dažādos erudīcijas konkursos. Kā tas būs
pēc septiņu gadu pārtraukuma atkal sajusties kā
komandai? Kaspara Grīnberga komanda vēlas
pārbaudīt zināšanas un labi pavadīt laiku. Šī spēle
apliecina, ka ierasta situācija var arī radīt negaidītu
scenārija pavērsienu.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «De facto».*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 20.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 52.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 36.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Euro Hockey Challenge. Latvija – Zviedrija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 53.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 37.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.sērija. Vecas mājas krāsmatās atrod apdegušas
cilvēka atliekas. Pēc liekajiem zobiem līķi identificē
par biznesmeni Skobeļevu.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Euro Hockey Challenge.
Latvija – Zviedrija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija (vai 22.10 Reģionālo TV programma virszemes
apraidē).
22.55 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.*
23.25 «Piedzīvojums dabā 2». 2.sērija.
23.55 «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kad nevar uzticēties».
Vācijas un Austrijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Latvijas faili». Latvijas dokumentālu filmu cikls.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis! 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 40.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 41.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
23.10 «Televeikala skatlogs».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Laimīgs un vesels».
1.00 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 21.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 41.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 5.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 6.sērija.

6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 1.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 48.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 26.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 37. un 38.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.05 «Garšu ekspresis».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 7.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7».
Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 132.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 615. un 616.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Krievijas seriāls. 69. un
70.(sezonas noslēguma) sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».
Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 616.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Seriāls.
21.sērija. Īpašo uzdevumu vienība izmeklē bijušā
armijnieka nāvi, ko izraisīja kāds baku paveids. Atklājas, ka upuris un vēl vairāki citi, kuri ir pazuduši
bez vēsts, saslimuši ar bakām, domājot, ka piedalās
jauna tipa antidepresanta izmēģināšanā. Aizdomās
turamais nāk no noziedzīgas rumāņu organizācijas
un var lepoties ar Drakulas vārdu.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 13.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Amerikāņu šausmu stāsts».
ASV šausmu seriāls. 4.sērija.
1.50 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 5.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 132.sērija.
3.30 «Slepenā dzīve 5». 6.sērija.
4.10 «Bez tabu».

9. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 41.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1594.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 115.sērija.
11.10  «Vasaras romāns» (ar subt.).
Vācijas drāma. 2010.g.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). BBC
dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viss notiek!»*
14.55 «100 gadi un ota. Margarita Stīpnieks».
Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 9.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1594.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki».
LTV videofilma. 52.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 102.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte». „Laulība vai civillaulība
jeb Kāpēc precēties?” Laikiem cauri, varām mainoties, laulība dēvēta par dzīves stūrakmeni, sabiedrības pamatvērtību, laimes šūpuli un kā tik vēl ne. Un
patiešām – kurš gan nepiekritīs, ka laimīga laulība
cilvēkam palīdz būt veiksmīgākam, veselākam,
vieglāk sadziedēt gūtās brūces. Statistiķi apgalvo,
ka ne tikai laimīga laulība, bet ka laulība vispār
pagarina cilvēka mūža dienas...
22.20 TV pirmizrāde! «Septiņi... gadi». Dokumentāla filma.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Laika dimensija».
0.05 «Kopā» (ar subt.).*
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 53.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 37.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija * (vai 12.30 Reģionālo TV programma
virszemes apraidē).
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Euro Hockey Challenge. Latvija – Zviedrija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 54.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 38.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.sērija. Taranas vadībā operatīvie darbinieki
izmeklē jaunas sievietes slepkavību, kuras līķis
atrasts guļamistabā. Sākumā aizdomas krīt uz vīru,
ar kuru viņa grasījusies šķirties un kura dzīvoklī
atrod sievai nozagtās dārglietas.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».

tv programma
21.00 «Neatklātā Latīņamerika».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.35 «Bīstamā robeža 3».
Spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 40.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 88.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara Marakešā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Svētās liekules». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 46.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls.
41.sērija. Pirms 20 gadiem Tamaras vīrs aizbrauca
viesizrādēs uz karadarbības skartu vietu un
neatgriezās. Tamarai toreiz paziņoja, ka autobusu ar
aktieriem sašāvis mīnmetējs.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 22.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 42.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Medusmēnesis Horvātijā».
Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 6.sērija.
1.05 «Terjeri». ASV seriāls. 4.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 88.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 22.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 42.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 6.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 7.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 2.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 49.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 1.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 «Kobra 12». 2.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 21.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 8.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 133.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 616. un 617.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».
Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 617.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 13.sērija. Pie Beketas
vēršas izmeklētājs, kuram uzticēta viņas mātes
slepkavības lieta. Detektīvs guļ uz nāves gultas, un
viņu moka sirdsapziņas pārmetumi, jo viņa rīcībā ir
informācija par sākotnējo nesekmīgo izmeklēšanu.
Pirms viņš pagūst to nodot Beketai, viņu nošauj
snaiperis.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 16.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 13.sērija.
24.00 «Bēgšana no Kubas». Dokumentāla filma.
1.10 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 173. un 174.sērija.
2.55 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 133.sērija.
4.35 «Bez tabu».

10. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 42.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1595.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 102.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 116.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1595.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 53.sērija.
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19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 103.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»
21.20 «Sastrēgumstunda».
Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30  Amsterdamas Koncertgebau un Nīderlandes
Karaliskā Koncertgebau orķestra 125.gadskārta.
Koncerts. Diriģents Mariss Jansons.
0.35 Nakts ziņas.
0.50 «Vides fakti» (ar subt.).*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 22.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 54.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 38.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Pusfināls.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 55.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 39.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 TIEŠRAIDE! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
2.finālspēle. Poliurs/Ozolnieki – VK Biolars/Jelgava.
Ozolnieku volejbolisti spēja pusfinālā uzvarēt Lāsi/
R, un tas šo komandu padara par favorīti finālā. Lai
kļūtu par čempioniem, kādai no komandām jāuzvar
trijās spēlēs.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 74.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 41.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Medusmēnesis Horvātijā».
Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 47.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas realitātes šovs.
42.sērija. Varja Bušujeva nekad nav pazinusi savu
tēvu, jo māte nekad par to negribēja runāt. Tomēr
jau pieaugusi Varja uzsāk tēva meklējumus.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 23.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 43.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 39.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 14.sērija.
22.10 «Slēgtais loks».
Francijas un Itālijas krimināldrāma. 2009.g.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 7.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 5.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 89.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 23.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 43.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 7.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 8.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 3.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 50.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 2.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «Kobra 12». 3.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 13.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 9.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 51.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 134.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 617. un 618.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».
Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».

20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 618.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
Krievijas realitātes šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4». Šoreiz pārvērtību dalībniece
ir četru bērnu māmiņa Agnese, kuru raidījuma
producenti pamanīja Rimi kasieres krēslā un piedāvāja piedalīties pārvērtībās. Agnese ir ļoti sirsnīgs
un atvērts cilvēks, taču par sevi bija aizmirsusi...
Pārvērtības bija tik radikālas, ka pārsteidza pat
pašus šova veidotājus.
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 15.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 5.sērija.
1.30 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 134.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 9.sērija.
4.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
4.25 «Bez tabu».

11. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 45.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1596.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 103.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 117.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Mūžīgā acs.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 60.sērija.
16.17 «Tillija un draugi».
Animācijas filma. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». Latviskas receptes
jaunākajās grāmatās atsauc atmiņā pagājušā gadsimta 70. gadu ēdienkarti. Idejas 365 gada dienām,
pieskaņotas gadalaikam. Saruna ar Kaucmindes
semināra absolventi, grāmatas autori Ainu Kļaviņu.
Studijā Andris Bulis un Vija Kilbloka.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1596.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki».
LTV videofilma. 54.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 104.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni». «Misija Gaspačo Spānijā».
Kulta tradīcija Spānijā ir gaspačo, kas būtībā ir
jebkura aukstā zupa. Sirmais ienirs slavenajā La
Tomatina tomātu kaujā kopā ar vēl 50 000 trako un
nobaudīs neskaitāmus gaspačo.
22.10 «Tilts». Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls. 7.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Zebra».*
23.45 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
0.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 23.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 55.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 39.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 2.spēle.
Poliurs/Ozolnieki – VK Biolars/Jelgava.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 56.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 40.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
24.sērija. Vecais Afanasijs aiz pilsētas bāra stūra
atrod Kopilova līķi. Operatīvie darbinieki noskaidro,
ka cietušais nogalināts ar pāris profesionāliem
sitieniem. Savukārt liecinieki pēdējo reizi redzējuši
Kopilovu izejam no bāra kopā ar meiteni.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Piedzīvojums dabā 2». 1.sērija.*
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Kāpēc mēs pērkam?» Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Motociklisti».*
23.30 «Neatklātā Latīņamerika».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 42.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 90.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Laiks sapņot». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 48.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 4. aprīlis
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 43.sērija. Janai ir
aizdomas, ka viņas mātei uzradies jauns mīļotais.
Nevarot neko labāku izdomāt, meita izdomā mātei
šo vīrieti nocelt.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 24.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 44.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2».
Latvijas dokumentāls raidījums.
22.15 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 42.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 2.sērija.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 8.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 6.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 90.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».*
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 24.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 44.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 8.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 1.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 4.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 51.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 3.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 «Kobra 12». 4.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 33.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 10.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 52.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 135.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 618. un 619.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».
Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 619.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 4.sērija.
22.00 TV pirmizrāde! «Īstenā drošsirdība».
ASV vesterns. 2010.g.
0.15 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 4.sērija.
2.10 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 135.sērija.
3.50 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 10.sērija.
4.30 «Bez tabu».

12. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 46.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 104.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 118.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Septiņi... gadi». Dokumentāla filma.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.35 «Aculiecinieks».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 61.sērija.
16.17 «Tillija un draugi».
Animācijas filma. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls. 7.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 24.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 56.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 40.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm. Fināls.*

15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 57.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 41.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.(sezonas noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 TIEŠRAIDE! Red Bull X-fighters.
Pārraide no Dubaijas.
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzjja (vai
22.10 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Lielais cirks 9». 5.daļa.
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 33.sērija.
1.00  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 43.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 91.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 E.Ričardsa. «Ilgas pēc Mīlestības līča».
Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Viņpus 2». ASV seriāls. 42.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 49.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 44.sērija. Inokentijs, kurš bija zem sievas tupeles, aizsūta viņu uz
Ameriku un kļūst par citu cilvēku.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 25.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 45.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV pirmizrāde! «Rževskis pret Napoleonu»
(ar subt.). Krievijas un Ukrainas komēdija. 2012.g.
22.50 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.
1.00 «Terjeri». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 91.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».*
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 25.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 45.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 9.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 2.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 5.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 52.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 4.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «Kobra 12». 5.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 11.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 53.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 136. un 137.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo». Anmary Kanāriju salās.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem!»
Latvijas izklaidējošs raidījums.
21.00 «Iepazīsties, Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
Lomās: R.de Niro, B.Stillers, D.Hofmans. Devis
Gregam Fakeram atļauju precēt savu meitu, bijušais
CIP aģents Džeks Bīrnss kopā ar sievu dodas uz
Detroitu, lai iepazītos ar līgavaiņa ģimeni. Fakeru
ģimene izrādās tik atšķirīga no Bīrnsu ģimenes, cik
atšķirīga vien var būt.
23.20 «Hārlemas naktis». ASV komēdija. 1989.g.
1.35 «Desanta zona». ASV spraiga sižeta trilleris. 1994.g.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 136.sērija.
4.05 «Bez tabu».

13. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi».
Animācijas filma. 21. un 22.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 64.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 7.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 21.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Vēl par mums – bērniem no Trokšņu ciema».
Zviedrijas ģim. f.
12.35 «Teātris.zip iesaka...» M.Zālīte, U.Marhilēvičs.
Tobago (ar subt.). Dailes teātra izrāde.
15.25 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Kā darbojas Visums» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
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TV programma
18.30 «Ielas garumā». Vidrižu un Piebalgas ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks. Skatieties, kā mazie solisti vecumā no 5 līdz 11 gadiem cīnās par kristāla
zizli, smejieties par klauna Mika trikiem, apbrīnojiet
Rīgas cirka mākslinieku priekšnesumus un dziediet
kopā ar Ralfu un konkursa dalībniekiem!
23.10 Nakts ziņas.
23.20 «Dejas ar vilkiem».
ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 1990.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «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 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.*
13.30  «Kāpēc mēs pērkam?» Dokumentāla filma.
14.29 «Dziesmusvetki.tv»
14.30 «Vīrs par naudu».
ASV romantiska komēdija. 2008.g.
16.10  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
16.40 «Olimpieša portrets».
17.00 TIEŠRAIDE! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
3.spēle. VK Biolars/Jelgava – Poliurs/Ozolnieki.
19.00 «Piedzīvojums dabā 2». 2.sērija.*
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.(noslēguma) sērija (vai 19.30 Reģionālo TV programma
virszemes apraidē).
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
21.45  «Zvērinātie».
Lielbritānijas daudzsēriju drāma. 2011.g. 3.sērija.
22.39 «Dziesmusvetki.tv»
22.40 N.Robertsas filmu kolekcija. «Mantojums».
ASV romantisks trilleris. 2009.g.
0.15 «X-Stream. Augstākā klase» (ar subt.).
Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 44.sērija.
5.50 «Vilfreds». 2.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 75.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis! 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Māju sajūta 2».*
11.30 «Galileo».
12.00 JAUNA SEZONA! «Herijas likums 2».
Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
ASV seriāls. 64.sērija.
14.00 «Rokgrupa Bandslam»
ASV muzikāla komēdija ģimenei. 2009.g.
16.15 «Rževskis pret Napoleonu» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas komēdija. 2012.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «48 stundas Barselonā».
Vācijas detektīvmelodrāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Latvijas faili».
Latvijas dokumentālu filmu cikls. 2012.g.
22.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 9.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 TV pirmizrāde! «Cīnītājs».
ASV spraiga sižeta drāma. 2011.g.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 75.sērija.
4.40 «Vilfreds». ASV seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 10.sērija.
5.40 «Melu teorija 3». 3.sērija.
6.30 «Tikko precējušies» (ar subt.). 7.sērija.
6.55 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 44.sērija.
7.20 «Naskais Andželo». Anim. ser. 41. – 43.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 2.sērija.
8.15 «Bakugani 3». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Iepazīsties, Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
17.05 «Nekrietneles 2». ASV komēdija. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Rotaļlietu stāsts 3».
ASV animācijas filma. 2010.g.
21.40 «Lidosta». ASV komēdija. 2004.g.
0.20 «Labais dēls». ASV šausmu drāma. 1993.g.
1.55 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Melu teorija 3». Seriāls. 3.sērija.
3.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
3.50 «Nakts joki».

14. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 23. un 24.sērija.

8.22  «Luijs». Anim. ser. 65.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 22.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 10.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Gaspačo Spānijā.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.).
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». «Tautas tērpēja».
18.50 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks. Šajā koncertā dziedātprasmē sacentīsies grupas vecumā no 5 līdz 11
gadiem. Būs dziesmas, būs joki, būs brīnumi.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts» (ar subt.).
21.45 TV pirmizrāde! «Melanholija» (ar subt.).
Dānijas un Zviedrijas drāma. 2011.g.
0.10 Nakts ziņas.
0.20  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «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 2». 1.sērija.*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.30 «Ceļojumi uz pasaules malu».
Dokumentāla filma. 7.sērija.
14.29 «Dziesmusvetki.tv»
14.30 N.Robertsas filmu kolekcija.
«Mantojums». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
16.10 «SeMS. Laboratorija».
16.40 «Vīrs par naudu».
ASV romantiska komēdija. 2008.g.
18.20 «Lielais cirks 9». 5.daļa.
19.19 «Dziesmusvetki.tv»
19.20 «Motociklisti».
19.50 «Tenkas». ASV drāma. 2007.g.
21.30 «Bīstamā robeža 3».
Spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
22.20 «Ghetto Games – tā ir mūsu brīvība».
23.34 «Dziesmusvetki.tv»
23.35  «Zvērinātie».
Lielbritānijas daudzsēriju drāma. 2011.g. 3.sērija.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 64.sērija.
5.50 «Vilfreds». 3.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 76.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.

7

9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». 9.sērija.
11.05 «Detektīve Veronika Marsa 3». 58.sērija.
12.05 «Precamies!?! 2».*
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība».
ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 10.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 TV pirmizrāde! «Karaļa runa».
Lielbritānijas drāma. 2010.g.
23.20 «Pilsēta pie jūras». ASV krimināldrāma. 2002.g.
1.30 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 20.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 9.sērija.
3.10 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 58.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 76.sērija.
4.40 «Vilfreds». ASV seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 11.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 4.sērija.
6.35 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 18.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 45.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 44. – 46.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 3.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.40 «Zvaigznes ceļo».*
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Rotaļlietu stāsts 3». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.05 «Laimīgais Gilmors». ASV komēdija. 1996.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.20 TV pirmizrāde! «Atriebības alkas». Lielbritānijas
trilleris. 2007.g.
0.55 «Velna īpašums». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
2.50 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 11.sērija.
3.30 «Melu teorija 3». Seriāls. 4.sērija.
4.10 «Nakts joki».

Jelgavas 2. pamatskola
turpina izglītojamo uzņemšanu:
• 1. klasē;
• pirmsskolas grupās
2013./2014. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā
no plkst.8.30 līdz 15 Sarmas ielā 2.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam darbiniekam uz 0,6
slodzēm un sociālajam aprūpētājam uz slodzi; vecākai
medmāsai uz slodzi un medmāsai uz 0,5 slodzēm.
Prasības: sociālā darbinieka augstākā izglītība un
pirmā līmeņa sociālā aprūpētāja augstākā izglītība;
medmāsām – medicīnas darbinieka izglītība un
reģistrēta māsu reģistrā.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV–3001.
Tālrunis 63026313.
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Kultūras pasākumi
 4. aprīlī pulksten 18 – Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ukraiņu
sirdspukstu ritmi pavasarī» (kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 16 – Lieldienu koncerts «Te Deum». Muzicē Biruta Mežatuča
(soprāns), Indra Nasteviča (soprāns), Jelgavas Svētās Annas un Svētās Vienības
draudžu kori, Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris «Svīri», diriģents
Farhads Stade, ērģelniece Māra Ansonska. Programmā: Šarpantjē, Stenlijs, Mocarts
(Svētās Annas baznīcā).
 7. aprīlī pulksten 13 – klubiņa «Sendienas» sarīkojums (kultūras namā «Rota»
Garozas ielā 15).
 10. aprīlī pulksten 19 – Varis Vētra koncertā «Viena mirkļa dēļ». Biļešu cena –
Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 13.30 – «Jundas» Jauniešu kluba rīkotā neformāla konference
jauniešiem «Tavai nākotnei». Iepazīšanās ar Jelgavas un Latvijas mēroga personībām, kas stāstīs par savas profesijas izvēli, aizraušanos un talantu kā karjeras izvēli
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 12. aprīlī pulksten 19 – ceļā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkiem. Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 13. aprīlī pulksten 17 – grupas «Autobuss debesīs» 15 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6 (kultūras namā).
 14. aprīlī pulksten 12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde (krievu valodā) A.de Sent-Ekziperī «Mazais princis». Režisors R.Kudašovs. Lomās A.Maļikovs,
A.Korgins, J.Frolova, A.Timošenko, J.Čerkess. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).
 14. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 10 – Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem «Supervaronis
Augustiņš». Režisors K.Salmiņš. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde L.Stumbre «Mī..
mālēt». Režisors M.Kublinskis. Lomās: L.Kugrēna, E.Skulte, V.Šoriņš, J.Āmanis. Asprātīga sadzīves luga par izteikti nesadzīvisku tēmu – kādas mākslinieces spožums
un posts. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

notikumi

Tērps, kas iztur tikai
20 grādu siltumu
 Ritma Gaidamoviča

Parīzes modes nedēļā šokolādes tērpu defilē ir pavisam
ierasta prakse, lai slavenie
dizaineri skatītājiem sagādātu
pārsteigumu, taču tagad pirmo
reizi kas tāds tapis arī Jelgavā.
Amatu vidusskolas audzēkņi
un pedagogi, izmantojot 15
kilogramus šokolādes, darinājuši četrus dažādus šokolādes
tērpus. Tērpu detaļas kausētas
un gatavotas trīs dienas. Paši
veidotāji smaidot nosaka: «Nu
kādu laiku šokolādi redzēt negribēsim.»

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi
un pedagogi radījuši četrus šokolādes tērpus, kuri pagājušajā nedēļā demonstrēti
Frankofonijas dienu pasākumā. To veidošanā iesaistījušies 35 topošie tērpu stila
speciālisti, konditori un maizes un miltu
Izstādes
konditorejas izstrādājumu speciālisti, kā
arī viņu pedagogi.
 4. aprīlī pulksten 15 – foto vecmeistara Roberta Kalniņa piemiņas izstāde. Izstāde
«Tiesa, nevajag uzreiz iedomāties, ka
atvērta līdz 30. aprīlim (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
tā ir pilnībā no šokolādes veidota kleita.
 Aprīlī – Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznu izstāde «Latvijas kuģi» (kultūras
Mākslas darbs ir jāpadara baudāms, līdz
namā).
ar to šokolādes tērps nozīmē tērpu ar šo Līdz 29. aprīlim – mākslinieču Annas Kaltiginas, Aivas Bulmeres, Nellijas Skujeniekolādes detaļām, bižutēriju no šokolādes,»
ces un Initas Vilks darbu izstāde «Sviestmaizes» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
skaidro skolas pasniedzējs no Francijas
 Līdz 30. aprīlim – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
Bruno Šaperons. Viņš stāsta, ka ideja par
«Pilsētas pasāža»).
šokolādes tērpiem radusies, vadoties no
 No 9. aprīļa – konceptuālā foto izstāde, grāmatas «Ceļš pie sevis» vizuālā seja
Frankofonijas dienu tematikas – franču
«Es esmu». Tikšanās ar grāmatas «Ceļš pie sevis» autori psiholoģi Kristīni Maku – 9.
mode. Proti, Francijā šokolāde ir ļoti lielā
aprīlī pulksten 15 (kultūras namā).
cieņā, tur notiek īpašas pasaules mēroga
 No 9. līdz 29. aprīlim – Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes izstāde «Vecšokolādes izstādes, kurās pavāri rāda, ka
ticībnieku garīgais un kultūras mantojums un laikmetīgums». Izstādes atklāšana – 9.
šokolāde nav tikai ēdiens, bet gan vesela
aprīlī pulksten 16.30 (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
māksla, un šokolādes tērpu defilē ir neat 10. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas bērnu zīmējumu «Zemgales Eko» kalendāram
ņemama sastāvdaļa modes skatēs Parīzē.
izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana (kultūras namā).
Tieši tāpēc, apvienojot trīs specialitāšu
 No 12. līdz 30. aprīlim – izstāde «Latvijas Keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas
audzēkņus, nolemts pamēģināt.
Vēstures un mākslas muzejā).
Kopumā tērpu izveidē iztērēti 15 kilo Līdz 14. aprīlim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde
grami tumšās un baltās šokolādes čipsu,
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
kas pārkausēti un izlieti dažādās formās,
 Līdz 15. aprīlim – Indras Sproģes izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
lai tos varētu piestiprināt tērpu stila spe No 17. līdz 30. aprīlim – A.Ģērmaņa gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
ciālistu uzšūtajām kleitām. «Grūtākais
 Līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes. Pavedieni» (Svētās
darba procesā noteikti ir tas, kā pareizi
Trīsvienības baznīcas tornī).
šokolādi sagatavot jeb temperēt, lai tā labi
izskatītos, vēlāk tik ļoti nekustu, būtu
spīdīga,» stāsta pasniedzēja Gunta Briede.
Tieši tāpēc šokolāde vispirms jāuzkarsē līdz
41 grādam, tad ar īpašām metodēm, ko karsētāji neatklāj, jānosit temperatūra līdz 21
grādam un atkal jāuzkarsē līdz 31 grādam.
Tikai tad šokolādi drīkst liet formā. «Atdzesēšanu nepanāksi ar katliņa noņemšanu no
 Ritma Gaidamoviča
visdažādākos pretstatu tēlus.
plīts,» piebilst 3. kursa maiznieks Roberts
Par savu skolotāju un iedvesmotāju Bahmanis. Tāpat būtiski, lai šokolādei
Svētdien Jelgavā viesosies
spāņu mīmu sauc arī latviešu aktieri.
pasaulē pazīstamais spāņu
Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa
pantomīmas režisors, aktiesaka: «Satikšanās ar K.Martinesu man
ris un pasniedzējs Karloss
bija ļoti liels un iedvesmojošs notikums.
Martiness, kurš līdz šim paViņš ir Liela Personība. Liels Mākslisniedzis meistarklases Dailes
nieks! Un to jūt katrā viņa kustībā,
un Nacionālajā teātrī, bet nu
stāstā, žestā un mīmikā uz skatuves.
skolos Jelgavas Studentu teUn to jūt katrā vārdā, sarunājoties ar
ātra aktierus. Savukārt pirmviņu personīgi. Viņa darbs ir dzīvi un  Ritma Gaidamoviča
dien, 8. aprīlī, pantomīmas
Dievu apliecinošs, kas ir tik būtiski
meistars jelgavniekus aicina
mūsu laikmetā, kad nereti valda prinTas nenotiek bieži – vienā laikā
izsmieties izrādē «Grāmatas
cips: jo melnāk un drūmāk, jo lielāka
dienasgaismu ieraudzījušas
bez vārdiem». Izrādes sāmāksla.»
un šobrīd grāmatnīcās nokums – pulksten 19 Jelgavas
Šoreiz meistars uz Latviju atvedis
pērkamas divas grāmatas,
Studentu teātrī Jāņa Čakstes
divas izrādes – «Mirāža» un «Grāmatas
kurās stāstīts par Jelgavu – Jāņa
bulvārī 5A.
bez vārdiem». Jelgavniekiem būs iespēJoņeva romāns «Jelgava 94» un
ja redzēt «Grāmatas bez vārdiem».
Aivara Eipura, kurš pazīstams
K.Martiness Latvijā viesojies vai«Izrādē darbība notiek bibliotēkā.
ar pseidonīmu Eduards Aivars,
rākkārt, kad ne tikai priecējis Latvijas Mākslinieks izvēlas grāmatas un,
grāmata «minimas jeb zemespubliku ar savām izrādēm Rīgā, bet arī atradis vienu vai citu, lēnām pazūd
trīce zābakā», kurā viņš stāsta
pasniedzis meistarklases Dailes teātra, bezgalīgajos grāmatu plauktos. Pēkšņi
par piedzīvoto Jelgavas ielās.
Nacionālā teātra un Leļļu teātra aktie- iedomātais teksts un burti pārvēršas
riem. Arī šoreiz K.Martiness pasniegs kustībā un darbībā. Mīma ķermenis
Dzejnieks ļoti asprātīgi atspoguļo atmeistarklases topošajiem aktieriem un un rokas sāk attēlot grāmatu varo- sevišķas situācijas, kurās, visticamāk, ir
režisoriem Latvijas Kultūras akadēmi- ņus. Zināmi un nezināmi tie uznāk uz nonācis pats. Piemēram, viena minima ir
jā un Jelgavas Studentu teātrī.
skatuves. Kā Šerloks Holms atrisināja par to, kā viņam sastādīts administratīvā
Meistarklašu koordinatore Kristīne komplicētu notikumu? Un kā sauca pārkāpuma protokols par ielas šķērsošanu
Kanska stāsta, ka K.Martiness jau Dona Kihota palīgu? Bibliotēkā māks- pie sarkanās gaismas dzelzceļa stacijas
30 gadus ir saistīts ar žestu valodu, linieks ļauj mums iejusties gan lite- tuvumā, otra – par iekšējo dilemmu: vērot
ko izkopis un attīstījis, lai brīvi un ratūras varoņos, gan palīdz ieraudzīt vai palīdzēt vecākai kundzītei, trešā – ieroviegli sazinātos jebkurā kultūrā un mūsu ikdienas dzīves norises,» teikts sinājums laikā, kamēr jāgaida iedegamies
tautā. Viņa māksla iesaista skatītāju izrādes aprakstā.
luksofora zaļais signāls, lasīt grāmatas. Šis
sirsnīgā un atvērtā sarunā. Savukārt
Biļetes nopērkamas Jelgavas Stu- ierosinājums attiecas uz Raiņa un Pasta
izsmalcinātā tehnika mīmam ļauj radīt dentu teātrī.
ielas krustojumu.

Izsmieties kopā ar spāņu
pantomīmas meistaru
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Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi
pirmo reizi šokolādi izmantojuši, ne tikai
radot kulinārijas un konditorejas gardumus, bet radošāk – topošie konditori un
maiznieki kopā ar tērpu stilistiem izveidojuši šokolādes tērpus. Tiem izmantoti
15 kilogrami tumšās un baltās šokolādes.
Ja nebūs pārāk karsts, iespējams, līdzīgu
modes skati varēs vērot jau Pilsētas
svētkos.
Foto: Ivars Veiliņš
klāt netiek mitrums – ūdens tvaiki – un lai
trauks, kurā to karsē, ir pilnībā tīrs un tajā
nav palicis neviens eļļas pleķītis. «Citādi
šokolāde var apsarmot. Kļūt balta, tāda
pati kā dažreiz veikalā nopirktā šokolāde
vai šokolādes konfektes,» tā Roberts, piebilstot, ka svarīgi ievērot – šokolāde jākausē
lielākā bļodā, bet ūdens, kurā peldina to,
atrodas mazākā traukā.
Autori kleitu apdarināšanai trīs dienu
laikā izveidoja vairākus simtus 25 dažādu
formu dekorus – rozes, ovālus, šokolādes
bumbas, taisnstūrus, apļus, kas nokrāsoti
ar pārtikas zeltu vai sudrabu un vēlāk
pievienoti gatavam tērpam, tostarp kāzu
kleitai baltā šokolāde.
B.Šaperons atzīst, ka viens no piņķerīgākajiem un grūtākajiem darbiem bijis pievienot šokolādes detaļas tērpam. «Mums
ir karstas rokas, līdz ar to šokolāde vairāk
kūst, tāpat tā ir trausla – jāuzmanās, lai tā

Viens no grūtākajiem darbiem, radot
šādu tērpu, ir pievienot šokolādes detaļas, kuras rokās kūst un ir trauslas, taču
tas nav neiespējami. Galvenais nosacījums – vēsa darba telpa.
nesalūztu,» tā pasniedzējs. Viņš min, ka
telpā, kur demonstrē šokolādes tērpus, ideālā temperatūra ir no 16 līdz 20 grādiem,
taču jārēķinās, ka šis nebūs tērps, ar ko
doties uz ballīti. «Tā ilgdzīvošanu nosaka
ķermeņa un telpas temperatūra,» atzīst
B.Šaperons.
Ar šo šokolādes tērpu kolekciju Jelgavas
Amatu vidusskola jau šomēnes uzaicināta
uzstāties Valmierā UNESCO jaunrades
pasākumā, taču skolas direktore Edīte
Bišere pieļauj, ka jelgavnieki jaunus
šokolādes tērpus varētu ieraudzīt jau
Pilsētas svētkos.

«Pasta un Raiņa ielas krustojumā
vajadzētu uzstādīt grāmatu plauktu»
Grāmata «minimas jeb zemestrīce zābakā» izdota marta vidū un ir autora astotā
grāmata. Tajā publicēti īsprozas teksti,
ko autors pats nodēvējis par minimām.
«Tāpat kā dzejoļi ar gariem virsrakstiem,
arī minimas ir mans jaunievedums latviešu
literatūrā. Var teikt, ka minima ir mana literārā stihija. Tā sakņojas lakoniskā formā,
kuru es varu paturēt galvā iedvesmas brīdī,
pretēji dzejoļa vēstnešiem, kuri ir prom,
tikko tu neesi paspējis viņus apgredzenot
kā gājputnus. Minimu, tikko es to apjaušu,
galvā izdomāju līdz izklāsta veidam un
detaļām. Tad pietiek pierakstīt vai ierunāt
diktofonā tikai tēmas nosaukumu, jo es
atcerēšos to jebkurā brīdī, kad uzduršos šim
pierakstam vai audioierakstam. Turklāt
minimas ir pateicīgas savā īsumā, un man
ir iespēja diezgan ātri lasītājam parādīt
kādu šķietami ikdienišķu parādību, situāciju, notikumu, sapni vai fantāziju negaidītā
veidā. Šodienas laika zibējumā minimas
var izlasīt ātrāk nekā romānu, turklāt to
var darīt gan lidmašīnā, gan tramvajā, gan
upmalā,» tā A.Eipurs.
Autors stāsta, ka grāmatas nosaukums

radies Itālijā, kur dzejnieks piedzīvojis zemestrīci. «Kad pirms dažiem gadiem biju
Itālijā, tur bija zemestrīce. Kā zināms, Itālijai ir zābaka forma. Sākotnēji nosaukums
pielipa tieši tāpēc, un tikai pēc tam es sapratu, ka tāda vietēja zemestrīce zābakā caur
notikumiem daudziem no mums gadās vai
ik gadu, bet, ja vērojam cilvēku tuvplānā,
tad katru dienu – emocionāli. Ar zemestrīci
grāmatā galvenokārt domāta mana un
katra cilvēka emocionālā sakāpinātība,»
atzīst autors.

MINIMA
Pasta un Raiņa ielu krustojumā pie luksoforiem varētu stāvēt plauktiņi ar manām minimu grāmatām. Minimas ir īsas, un daudzi
varētu palasīt, jo zaļā gaisma te jāgaida
ilgi. Varētu būt arī Ādolfa Alunāna lugas, tas
nekas, ka pagaras. Jo lielākā daļa gājēju tepat
vien dzīvo un atpakaļ taču arī jānāk. Rīt un
parīt arī te jāiet.
/Eduards Aivars/

