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Labi padarīta darba sajūta

BEZMAKSAS

Piebalgs: Enerģētikas
aģentūra ir tālredzīgs solis
 Anna Afanasjeva

Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras (ZREA) izveidi ES
enerģētikas komisārs
Andris Piebalgs atklāšanas reizē otrdien
raksturoja kā tālredzīgu pašvaldību soli, kas
kalpos kā piemērs citiem energoefektivitātes un energoresursu
jautājumu risināšanā.

Foto: Ivars Veiliņš
30 maisi, katrs 120 litru tilpuma – tāds bija studentu savākto atkritumu daudzums pēc talkas pļavā pretī pilij. Kā jau pēc kārtīga darba
tas piedienas, bija arī īstas pusdienas brīvā dabā, kurās dažādus jēra ēdienus pagatavoja pazīstamais pavārs Mārtiņš Sirmais.
 Ilze Knusle-Jankevica

darīt Jelgavu pievilcīgāku. Studenti talkā piedalījās labprāt, jo
Īsi pirms Lieldienām
uztvēra to kā «aktīvu atpūtu ar
Latvijas Lauksaimniepievienoto vērtību».
cības universitātes
Šķirošanas mēneša patrons,
(LLU) studenti kopā
grupas «Prāta vētra» ģitārists,
ar Šķirošanas mēneša
jelgavnieks J.Jubalts uzskata,
patronu Jāni Jubaltu
ka visgrūtāk ir sakopt teritoriju,
sakopa pļavu pretī pilij
kurā dzīvo. Tāpēc viņš ikvienu
– tā bija viņu dāvana
aicina sakopšanas darbus sākt
pilsētai atdzimšanas
ar sev tuvo apkārtni. «Mēs ar
svētkos, savukārt stusavu labo gribu un darbu parādentus pēc labi padadām, ka ar mazu piespiešanos
rīta darba ar turpat
un gribēšanu var kaut ko papļavā gatavotu maltīti
nākt,» pārliecināts Šķirošanas
cienāja pavārs Mārtiņš
mēneša patrons.
Sirmais.
Kamēr talcinieki cītīgi vāca
citu piegružoto pļavu, kraujot
LLU Studentu pašpārvaldes piepildītos atkritumu maisus
vadītājs Artūrs Bukonts uzsver, lielā kaudzē, turpat pļavā pavārs
ka talkas galvenais mērķis bija M.Sirmais talkotājiem gatavoja

sātīgu maltīti – šī jau bija otrā
reize, kad raidījumu «Sirmā
ēdienkaratē» ar īsu intervālu
filmēja Jelgavā. Visu gavēņa laiku M.Sirmais savos raidījumos
gatavoja veģetārus ēdienus, bet
šoreiz, tā kā raidījums televīzijā
tiks demonstrēts pēc Lieldienām,
viņš gatavoja dažādus jēra gaļas
ēdienus. «Labāk ir pirkt veselu
dzīvnieku un gatavot visu, kas
no tā sanāk. Pirmkārt, tas ir
ētiskāk. Otrkārt, daudzreiz lētāk.
Treškārt, zināms, kas tas par
dzīvnieku, kas par gaļu,» skaidro
M.Sirmais. Pavārs talciniekus cienāja ar turpat pagatavotiem jēra
hamburgeriem, šašlikiem, ceptām
jēra kājām un sautējumu.
Vēl tikai pagājušajā svētdienā televīzijā bija redzams

«Vistas» aicina uz
Eiroparlamenta vēlēšanām

Foto: Ivars Veiliņš

pavāršovs, kurā M.Sirmais
maltīti gatavoja LLU dienesta
viesnīcā. M.Sirmais studentiem
taisīja ēdamo veselai nedēļai.
Studentu pašpārvaldes vadītājs
A.Bukonts atzīst, ka ēdieni bijuši tiešām garšīgi. «Vislabākie
bija kartupeļi ar biezpienu, arī
omlete – ideāla! Ar ko Sirmā
gatavotie ēdieni atšķīrās no
studentu ikdienas? Pirmkārt, ar
to, ka tas bija veģetārais ēdiens.
Ikdienā tomēr studenti ēd, teiksim, pelmeņus. Otrkārt, tam
bija izmantots mazāk taukvielu
un sāls,» tā students.
Jāpiebilst, ka Jelgava
M.Sirmajam ir dzimtā pilsēta,
turklāt viņu īpaši šeit saista studentiskais gars – aktīvi cilvēki,
kas domā un dara.
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Jelgavas mērs Andris Rāviņš
atgādināja, ka pirmās sarunas
ar ES enerģētikas komisāru
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
(LLPA) risināja pirms trim
gadiem. Tās veicināja valdības
izpratni par nepieciešamību
atbalstīt energoefektivitātes
un siltuma ekonomijas pasākumus. Arī ZREA ir Zemgales
pašvaldību atbalstīts kopdarbs
ar nolūku domāt par videi draudzīgas enerģijas izmantošanu
un veicināt energoefektivitātes
izpratni iedzīvotāju vidū.
ES komisārs A.Piebalgs uzsvēra, ka tieši energoresursu cenu
pieaugums lielā mērā ir tas, kas
padziļinājis finanšu ekonomisko
krīzi. Tagad īsā laikā naftas
cena no 150 ASV dolāriem ir
nokritusi līdz 50 ASV dolāriem
par barelu. Taču tā joprojām ir
pietiekami augsta, salīdzinot
ar cenu pirms pieciem gadiem,
kad barels maksāja 20 – 30 ASV
dolāru. Līdz ar to enerģētikas
risinājumi būs viens no tuvākās nākotnes izaicinājumiem.
Pašreizējais laiks ir piemērots

citādas enerģētikas politikas
un atjaunojamo energoresursu
izmantošanas meklējumiem.
Viņš norādīja arī uz nepietiekamo enerģētikas pētnieciskajam
darbam pievērsto uzmanību.
Perspektīvā Jelgavā šajā ziņā
jāizmanto LLU potenciāls.
Šomēnes valstī sāk darboties
pirmā mājokļu siltuma taupības
atbalsta programma. Diskusijā
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā Jelgavas, Valmieras, Liepājas, Rēzeknes un citu
lielo pilsētu un ZREA veidojošo
pašvaldību pārstāvji pauda bažas
par sarežģīto naudas apgūšanas
procesu un uzsvēra nepieciešamību nosacījumus vienkāršot. Viņi
bija vienisprātis, ka pašreizējā situācijā iedzīvotāji nevar atļauties
ieguldīt nopietnus resursus, tālab
jāmaina programmas atbalsta
intensitāte un jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, nav pareizi visu
novelt uz iedzīvotāju pleciem.
Organizācijas IWO (nodarbojas mājokļu apsaimniekošanas
iniciatīvas risinājumiem Austrumeiropā) pārstāvis Knuts
Hellers no Berlīnes, kas iesaistījies arī Vācijas Vides ministrijas
atbalstītā projekta īstenošanā
Jelgavā, uzsvēra nepieciešamību
radīt nosacījumus, lai struktūrfondu piedāvājums mājokļu
renovācijai iedzīvotājiem būtu
patiešām pieejams. Tāpat svarīgi to padarīt saistošu finansiālā
ziņā, lai rēķini par renovāciju
būtu samērojami ar iedzīvotāju ienākumiem un tos varētu
pielīdzināt tēriņiem par mobilo
telefonu.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Ivars Veiliņš

Zemgales reģionālo Enerģētikas aģentūru atklāj ES enerģētikas
komisārs Andris Piebalgs (no kreisās), Jelgavas mērs Andris Rāviņš
Jelgavā, pils parkā, uzstādīta trīsdimensiju instalācija, kas savdabī- un Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.
gā veidā aicina piedalīties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās. Tās
paustā tēma – patērētāju tiesības un pārtikas drošība. Aptuveni
trīs metrus platā un četrus metrus augstā instalācija Jelgavā būs
līdz 13. maijam. Tajā attēlotas divas vistas plēves iepakojumā – uz
vienas ir anotācija par produkta sastāvu un izcelsmi, uz otras tās
nav. Reklāmas kampaņas organizatori cer, ka tas liks aizdomāties
par to, cik daudz mēs zinām par produkta sastāvu, kā arī to, vai
mums šī informācija ir svarīga. EP Informācijas biroja pārstāve
Iveta Ķelpe skaidro, ka Jelgavai šī tēma izvēlēta tāpēc, ka Zemgalē
ir attīstīta lauksaimniecība, turklāt te atrodas LLU.
Šonedēļ vēl viena trīsdimensiju instalācija jau uzstādīta Liepājā,
kas savukārt vēsta par enerģētikas jautājumiem. «Instalācijas
cilvēkus vedina domāt par praktiskiem jautājumiem, kurus izlemj
Eiropas Parlaments. Tie attiecas uz mums visiem, jo tiek integrēti
mūsu likumos,» teic I.Ķelpe, piebilstot, ka šādā veidā iedzīvotāji
tiek mudināti piedalīties EP vēlēšanās, kas notiks šā gada 6. jūnijā
vienlaikus ar pašvaldību vēlēšanām.
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Treknie gadi mums tik drīz
neatkārtosies
Ekonomikas zinātņu
doktoru, LLU un biznesa
augstskolas «Turība»
mikro un makro ekonomikas pasniedzēju,
vairāku grāmatu autoru
Uģi Godu kolēģi raksturo kā cilvēku, kurš lietas
sauc īstajos vārdos. Tomēr arī viņš, aicināts
konkrētāk raksturot
krīzes situāciju, ne visu
gatavs atklāt.

Vai ir kāds gaismas
stars tuneļa galā?

Neiztikt bez strukturāliem pārkārtojumiem. Piemēram, viens no
mūsdienu ekonomikas virzieniem
ir pakalpojumu sfēra. Krīze rāda,
ka bez reālās ekonomikas nodrošināt stabilitāti ir problemātiski.
Pārkārtojumiem jānotiek kapitāla
importa struktūrās. Līdz šim pārāk iespaidīga bijusi spekulatīvā
dominante, gandrīz 70 procenti
investīciju nonākušas šajās nozarēs. Bez finanšu tirgiem reālā ekoEkonomikas un finanšu krīnomika nevar pastāvēt, bažas rada
zes, kad pakāpeniski uzkrājušās
tas, ka lauvas tiesu starptautiskā
negācijas sasniedz kritisko masu,
aizņēmuma paredzēts novirzīt
ir ne vien neizbēgamas, bet arī nefinanšu sektora stabilizācijai.
pieciešamas, lai likvidētu finanšu
Attīstītās valstis vienlaicīgi iespaispekulatīvajos tirgos valdošo hadīgu finansējumu novirza reālās
osu. Jautājums, kāda būs pasaules
ekonomikas stimulēšanai. Mēs
finanšu sistēmas rekonstrukcija,
līdz rīcībai neesam nonākuši.
vēl ir atklāts. Vēl jāapzina krīzes
Diskutabla ir «Parex» glābšapatiesais dziļums.
nas misija. Bez atbildes palicis
Tās globālā izplatība loģiski
jautājums, kāpēc valsts struktūskārusi arī Latviju. Mūsu elites
ras bija tā saistītas ar šo banku.
piesauktie treknie gadi un it kā «Kā ekonomists nesaprotu: kopš valstiskuma atjaunošanas pagājušais laiks līdzinās pirmās brīvvalsts Lai nu par ko, bet par banku
cerīgais šī gadsimta sākums, kad pastāvēšanas gadu skaitam, bet valstī neviens ievērības cienīgs ražošanas objekts nav uzcelts. Ir deficītu sūdzēties nevaram! Vai
mūsu valstij bija vieni no augstā- koksne. Sen papīrfabriku vajadzēja. Sen zināms par Ignalinas AES slēgšanu. Izdarīts nav nekas. 600 000 latu Valsts kases līdzekļu
kajiem ekonomikas pieauguma Ražošanas attīstībai traucējis zināšanu trūkums. Kāpēc būvēt fabrikas, ja vienkāršāk nopelnīt, glābšana no «Parex» attaisnos vistempiem ES, ir pagaisuši kā mi- ieguldot naudu vērtspapīros?! Tā Latvija, kas citādi ir ļoti pateicīga – bez zemestrīcēm, cunami un maz divu miljardu latu injekcijas
rāža. Faktiski mūsu izaugsme viesuļvētrām –, nonākusi situācijā, kad nespēj nodrošināt saviem iedzīvotājiem kvalitatīvus pakal- šajā bankā? Diez vai privatizācijas
Foto: Ivars Veiliņš ienākumi tās kompensēs. «Parex»
bija nestabila un vienpusēja, pojumus par pieejamu cenu,» domā Uģis Gods.
turklāt tika nodrošināta ar svešas perfekta, iekarot savu vietu zem LB prezidenta alga ir pielīdzināma kamentiem. Gribas cerēt, ka jaunā glābšanas akcija nav pārliecinoša,
naudas injekcijām. Proti, finanšu saules globalizācijas apstākļos ASV federālo rezervju sistēmas valdība turpmāk nepieļaus izteikti arī bez tās šeit funkcionējošās
sistēmas attīstības dialektika nenāktos viegli. Tajā pašā laikā bankas prezidenta atalgojumam? labēju politiku – krīzes smagumu Skandināvu bankas ar zināmu
vienoto ekonomisko telpu sašķeļ krīze Latvijā būtu neizbēgama pat Pasaules standartiem atbilstošo novelt uz nabadzīgāko iedzīvotāju garantiju portfeli nodrošinātu
divās daļās: reālajā (ražojošajā) tad, ja pasaules ekonomikā viss atalgojumu, neņemot vērā efek- un nelielās vidusšķiras pleciem ir mūsu ekonomikas asinsriti. Šķiet,
un finanšu – spekulatīvajā. Reālā būtu kārtībā. Krīzes pirmsākumi tivitātes rādītājus, neizveidoja ne tuvredzīgi un bīstami.
«Parex» akcija bija starptautisko
ekonomika bez finanšu tirgiem meklējami privatizācijas procesā. «Latvenergo», ne kuģniecības, ne
finanšu institūciju pasūtījums
nevar pastāvēt. Tomēr, ja sāk Rietumu konsultanti akcentēja, LB un citu struktūru pašreizējie Banānu republika
– bija jāglābj ārzemju kapitāla
un mājsaimnieces
dominēt spekulatīvā ekonomika, ka ekonomiskajiem resursiem vadītāji.
sindicētie kredīti.
jānonāk cilvēku rokās, kas tos
Situācija Latvijā nav tālu no
rodas problēmas.
Tas liek bažīties, vai stabilizāciLatīņamerikas
Latvijas izaugsmē līdz 2007. ga- pratīs visefektīvāk izmantot. Taču Stūrgalvīgi rūpējas
jas plāna realizābanānu repubdam redzam, ka augstākie tempi Latvijā ne bez politiskajām un par bagāto labsajūtu
Līdz šim pārāk cija vēl vairāk neVēl viena Latvijas specifika l i k u m o d e ļ a ,
ir operācijām ar nekustamajiem administratīvajām svirām vairotā
novājinās mūsu
iespaidīga bijusi reālās ekonomiīpašumiem, finanšu starpnie- bagātība nav nesusi vēlamo rezul- – darba samaksa sabiedriskajā kur visu nosaka
cībai un tirdzniecībai. Turpretī tātu. No mūsu uzņēmējiem neiz- sektorā ir augstāka nekā privātajā. spēja atrasties
attīstību, jo
spekulatīvā do- kas
reālās ekonomikas: rūpniecības, auga tirgus ekonomikas biznesa Attīstītajā pasaulē valsts pārvaldes pareizajā vietā
pasaules finan«kapteiņi». Mūsu augstākajos amatos nonāk cilvēki, un laikā. Pat
minante, gan- šu organizācijas
īpaši augsto tehuzņēmu pārval- kas savu labklājību nodrošinājuši sliktāk: banānu
noloģiju, laukvairāk interesē
Šķiet, «Parex» de, īpaši valsts privātajās struktūrās, lai strādātu republika bez drīz 70 procenti ārvalstu naudas
saimniecības
sabiedrības labā, neaizmirstot par banāniem. Latun enerģētikas
investīciju no- drošība, nevis
a k c i j a b i j a kapitālsabiedrību, maigi sakot, savu reputāciju.
vijā patiešām ir
attīstība ir vāja.
šejienes rūpnieTā kā mūsu ekostarptautisko fi- bija neefektīva Uz terminu «valsts izzagšana» vājš eksporta nākušas šajās cības vai lauk(visas Latvijas norādīts starptautiskās publikā- potenciāls. Panomikas izaugsaimniecības
nanšu institūciju kopprodukts pie- cijās, arī Pasaules Banka mūsu radoksāli, ka nozarēs.
sme lielā mērā
attīstība. Tomēr
līdzināms vienas valsts politikai piedēvējusi šo sin- vienīgā iespēja,
bija balstīta uz
pilnīgu sabruinteresēs
–
bija
vidējas starptau- dromu. Bet valdošā elite šo proce- kā likvidēt tekošā konta deficītu kumu pie mums bagātā Eiropa
ārzemju naudas
jāglābj ārzemju tiskas korporā- su nav gatava izanalizēt. Tas gan (importa pārsniegums pār eks- nepieļaus. Zināmas cerības rada
ieplūdi un spekuapmēriem), nav nekas paradoksāls, jo Latvijā portu, kas ilgi bijis ap četriem spekulatīvo darījumu īpatsvara
latīvo ekonomikapitāla sindi- cijas
un šādu sistēmu pamatā tiek īstenot labējā politika. miljardiem latu gadā), ir PVN samazināšanās un tas, ka finanšu
ku, krīze mūsu
nevar bezgalīgi Bet labējo darbības virziens vērsts pacelšana. Tas krīzes apstākļos plūsmas uzrāda zināmu tendenci
tautsaimniecību
cētie kredīti.
izturēt.
uz indivīdiem, kuri paši spēj par krasi samazinājis importa ie- pārorientēties uz ekonomikas
skārusi asāk. IzDaudzi pasau- sevi parūpēties.
spējas. Tradicionāli, lai sildītu reālo sektoru.
augsme ir ne tiSkumji, kā ekonomiski politis- ekonomiku un iedzīvotāji vairāk
kai apstājusies, bet esam atsviesti les analītiķi uzskata, ka viens no
Jāmaina ne vien tirgus modelis,
atpakaļ, iespējams, atsevišķās globālās krīzes iemesliem ir nesa- kā elite stūrgalvīgi realizē labējo pirktu, tekošā konta deficītu sa- bet arī sektors, proti, jāattīstās gan
mērīgais atalgojums korporāciju politiku, kura brīžiem nonāk mazina, pazeminot nodokļus.
jomās pat 2000. gada līmenī.
rietumu, gan austrumu virzienā.
vadošajam personālam. Arī mūsu pretrunā ar humānisma vērtībām.
Būs skumji, ja turpināsies po- Veidot attiecības ar Krieviju nav
gadījumā nesamērīga atalgojuma Pat tāda savtīga organizācija kā litika, ka jebkurš politiķis var vienkārši, tomēr nepieciešams. Ne
Krīzes pirmsākumi –
sindroms skāris virkni struktūru. Starptautiskais Valūtas fonds vadīt jebkuru ministriju, jebkurš velti vadošās ES valstis to dara.
privatizācijas procesā
Jautājumam, kāpēc Latvijā Bez grēka nav pat Latvijas Banka saprot, ka bezdeficīta budžets no- politiķis bez speciālas izglītības Arī ASV sapratušas, ka ignorēt
salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm (LB). Nenoliedzami, centrālās zīmē katastrofu nabadzīgākajiem var atrasties uzņēmumu padomēs. Krieviju nav prātīgi. Mēs nevaram
situācija ir relatīvi sliktāka, kāpēc bankas neatkarība vērtējama aug- iedzīvotājiem! Pie mums četr- Visu cieņu dakteriem un fiziķiem, aizmirst pāri darījumus, tas ir
gandrīz visu ekonomisko rādītāju stu. Bet kāpēc LB valdes locekļu kāršo PVN grāmatām, divkāršo tomēr jāatgriežas pie attīstīto dabiski, tomēr pacelt atriebības
ziņā esam pēdējās vietās ES, ir algas ir vairākas reizes augstākas – medikamentiem, ievieš maksas valstu prakses. Tās vada speciāli zobenu ir tuvredzīgi. Atriebība
vairāki aspekti. Pat ja mūsu eko- nekā Igaunijā, kur saimnieciskās ārstniecību un izglītību, samazina sagatavoti cilvēki ar ekonomisku, nekad nav nesusi augļus.
nomikas vadības sistēma būtu darbības rādītāji ir labāki? Kāpēc griestus kompensējamiem medi- politisku vai tieszinību izglītību.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Nedēļas jautājums
Vai jūs esat gatavi iesaistīties Spodrības mēneša
aktivitātēs?
20

Jā, talkošu ar savu darba kolektīvu
18

Jā, sakopšu savas mājas apkārtni
Jā, 18. aprīlī piedalīšos Latvijas Lielajā talkā
Ja mani kāds īpaši ievilks, tad arī pastrādāšu
Nē, lai strādā citi
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Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Vai kontrolēta kūlas dedzināšana
ir ugunsgrēks?

4
2

Savu viedokli paud –

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs svinēsiet
Lieldienas?
Sandra, audzina bērniņu:
– Darīsim
visu, kā svētkos pieklājas! Kopā ar
mazo meitiņu un vīru
noteikti krāsosim olas. Krāsošanai izmantosim gan tautas
metodes, gan arī uzlīmītes un
citas lietas. Ja mazā būs vesela,
noteikti aiziesim arī uz Lieldienu pastaigu, jo tur parasti
ir ļoti interesanta pasākuma
programma.
Guna, jelgavniece:
– Šie ir tautas
svētki, kuros
jāievēro dažādas tradīcijas un mēs
varam sveikt
pavasari. Noteikti krāsosim olas, izmantojot
dažādas metodes. Īsti olu krāsotāji svētkiem gatavojas jau
vasarā, ievācot materiālus, un
arī man jau kaut kas ir iekrāts.
Kā katru gadu, aiziešu arī uz
Lieldienu pastaigu. Īpaši bagāta
ar dažādām Lieldienu tradīcijām,
manuprāt, ir Lietuva. Tur olu krāsošana ir īpašs pasākums.
Mareks
Andersons,
skolnieks:
– Braukšu pie
radiniekim
uz laukiem
Viesturos, kur
visi krāsosim
olas, ēdīsim
tās, šūposimies. Mums tur kokā
iekārtas lielas šūpoles. Šie ir
svētki, kad satiekas visa ģimene
un radinieki, lai kopīgi iešūpotu
svētkus.
Valija Adliņa,
pensionāre:
– Tagad gan
esmu nedaudz apslimusi, bet, ja
veselība būs,
arī kādu olu
nokrāsošu.
Cik tad man vienai vajag, tikai
lai būtu svētku sajūta! Man vēl
no pērnā gada palikuši dažādu
krāsu pulverīši, ko, sajaucot ar
ūdeni, var izmantot olu krāsošanai.
Guntis Priede,
pensionārs:
– Lieldienas
svinēsim noteikti! Krāsosim olas
sīpolu mizās,
mellenēs...
Viss notiks! Tikai jācer, ka bērns
būs veselāks – tad varēsim aiziet
arī uz pils parku, kur būs zaķi un
varēs izšūpoties. Lieldienas man
ir ļoti mīļi svētki.
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Piebalgs: Enerģētikas
aģentūra ir tālredzīgs solis
(No 1.lpp.)
ES komisārs piekrita, ka energoefektivitātes nozīme Latvijā nav
pienācīgi novērtēta, un atzina, ka
ES atbalsta naudas apgūšanas
procedūrām jābūt maksimāli vienkāršām.
No pašvaldībām A.Piebalgs
uzzināja, ka tās domā ne vien par
energoefektivitāti, bet arī atjaunojamiem energoresursiem. SIA
«Fortum Jelgava» iecerējusi būvēt
koģenerācijas staciju ar 30 megavatu kopējo jaudu, kur kā kurināmo
varētu izmantot vietējos resursus
– biomasu un kūdru proporcijā
70:30. ES komisārs ieceri nodēvēja
par mūsdienu izaicinājumu.

Taupīt mēģina
uz ēšanu

Vides ministrijas Klimata un
atjaunojamo energoresursu departamenta direktors Valdis Bisters
atzina, ka energoefektivitātē un
atjaunojamo energoresursu izman-  Ritma Gaidamoviča
tošanas ziņā valstī ir pietrūcis konsekvences. Zināms labums šiem riArvien vairāk vecāku zaudē darbu, tādējādi noraizējusinājumiem būs no kaitīgo izmešu
šies ir arī privātie bērnudārzi – vecāki biežāk sāk domāt,
kvotu pārdošanas, tās līdzekļi tiks
kādā veidā ietaupīt, lai maksa par pirmsskolas izglītības
novirzīti minēto jautājumu risināiestādi nebūtu tik augsta. Pilsētas bērnudārzu vadītāji
šanai. SIA «Fortum Jelgava» ar
atzīst, ka masveida bērnu izņemšana no dārziņa tikai
ES līdzfinansējumu īstenoto koģetāpēc, ka ģimene nevar par to samaksāt, vēl nav vērojanerācijas stacijas projektu Ganību
ma, taču arvien vairāk vecāku izvēlas brokastis vai pusielas katlumājā V.Bisters vērtēja kā
dienas atvasēm dot mājās vai arī iestādes pakalpojumus
pirmo valstī, kur kompleksi skatīti
izmanto tikai līdz pusdienai. Privāto izglītības iestāžu
visi energoefektivitātes aspekti no
vadītāji gan atzīst – kaut arī radusies šāda situācija,
enerģijas ražošanas, pārvades un
vismaz līdz šī mācību gada beigām nav plānots mainīt
gala patēriņa viedokļa.
maksu, bet risinājums tiek meklēts, sadarbojoties ar

Izlozēta pirmā laimīgā
PET pudele

«Atkritumu šķirošana mums nav akcija – tā ir mūsu ģimenes
ikdiena! Tāpēc arī likumsakarīgi, ka piedalāmies šajā izlozē,»
atzīst jelgavniece Juta Daniloviča, kura ir viena no pirmās nedēļas laimīgajām, kas, šķirojot atkritumus, laimējusi dāvanu
karti 30 latu vērtībā no veikala «Rimi».
«Zemgales EKO» direktora vietas izpildītāja Zane Ķince stāsta,
ka pirmās izlozes rezultātā laimīgā PET pudele, kas iemesta speciālajā pa pilsētu braucošajā velosipēdā, piederējusi māmiņai
J.Danilovičai, bet par stikla un elektropreču nodošanu izlozes
kārtā balvas saņem Mārtiņš Volnovskis un Zanda Pētersone, kuri
atkritumus nodevuši Paula Lejiņa ielas atkritumu savākšanas
punktā. Visi akcijas uzvarētāji iegūst dāvanu kartes no veikala
«Rimi» 30 latu vērtībā. Nākamā izloze – 14. aprīlī.
Jāpiebilst, ka šonedēļ Šķirošanas mēneša gaitā Rūķis un «Latvijas
Zaļā punkta» tēls Punktuālis arī bērnudārzniekus iepazīstināja
ar atkritumu šķirošanu, dāvinot viņiem grāmatu «Rūķis šķiro».
Atgādinām, ka Šķirošanas mēneša aktivitātes norisināsies līdz
aprīļa beigām un šķirotos atkritumus, lai piedalītos loterijā, var
nodot visos trīs šķirošanas atkritumu laukumos – Paula Lejiņa ielā
6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84, bet saplacinātas plastmasas
pudeles ar tajās ievietotu lapiņu, norādot kontaktinformāciju, var
izmest arī speciālajā akcijas velosipēdā, kas pa pilsētu no pulksten
15 līdz 18 braukās līdz 12. aprīlim.

bērnu vecākiem.

Privātās pirmsskolas izglītības
iestādes «Rūķu māja» vadītāja
Biruta Briede stāsta, ka ir jādomā
par vecākiem, taču, neskatoties
uz situāciju, maksa netiks ne
samazināta, ne paaugstināta.
Arī PII «Pūčuks» vadītāja Inese
Krasmane piebilst, ka vecāku
satraukums jūtams, taču, ja ir
kādas problēmas, bērnudārza vadība ir pretimnākoša un sarunās
ar vecākiem mēģina tās atrisināt.
«Daži ir izņēmuši savus bērniņus, bet lielākoties tas diemžēl ir
tāpēc, ka bērns kopā ar vecākiem
aizbrauc uz ārzemēm, kur tētis
jau strādā, bet tagad pārceļas visa
ģimene,» stāsta I.Krasmane. Šim
apgalvojumam pievienojas arī PII
«Pīlādzītis» īpašniece Tamāra Salmiņa, atklājot, ka no janvāra līdz
šim brīdim no iestādes izņemti jau
teju 20 bērni. Lielākoties tāpēc, lai
dotos uz ārzemēm.
Savukārt bērnudārzā «Saulītes
rakari» novērots, ka no bērnudār-

za vairāk izstājas piecus un sešus
gadus veci audzēkņi, kuriem ir
obligātā sagatavošanās apmācība,
lai uzsāktu skolas gaitas. «Tiesa
gan – tas tāpēc, ka vecāki izmanto
iespēju sagatavošanās grupā bērnus laist kādā skolā, kur par to nav
jāmaksā. Kāpēc vecākiem maksāt,
ja bērns var mācīties un visu apgūt
par brīvu?» tā «Saulītes rakaru»
vadītāja Ilze Tomašūna.
Pilsētas privāto bērnudārzu
pārstāvji visi kā viens atzīst, ka
vienīgā lieta, uz ko vecāki šajā
ziņā var taupīt, ir ēdināšana,
un ģimenes to arvien vairāk
sāk izmantot. «Vecākiem pastāv
iespēja izvēlēties, cik reižu mazais ēdīs. Mēs piedāvājam trīs
ēdināšanas reizes, bet arvien
vairāk vecāku sāk atteikties no
brokastīm, kopīgi brokastojot
mājās, vai nu arī pēcpusdienās
izņem mazo jau pirms launaga,
tādējādi ietaupot līdzekļus,» tā
I.Krasmane.

Šogad pirmais kūlas degšanas
gadījums Jelgavā reģistrēts 3.
aprīlī, bet kopumā pilsētā fiksēti
jau septiņi kūlas ugunsgrēki.
Ugunsdzēsēji tos arī dzēsuši, taču
jau paziņojuši, ka, visticamāk,
katrs degošais pērnās zāles pleķis
turpmāk dzēsts netiks.
VUGD Jelgavas brigādes
priekšnieks Aldis Feldmanis
informē, ka šogad pirmais kūlas
ugunsgrēks fiksēts Ganību ielā
86, kur degusi 3,5 hektārus liela
platība. Šī teritorija ugunsdzēsējiem sagādājot darbu ik gadu.
Vēl aprīļa pirmajās dienās degusi
10 000 kvadrātmetru liela platība
uzņēmuma «Larelini» teritorijā
Lapskalna ielā, bet 20 000 kvadrātmetru – 6. līnijā 72, kā arī
mazākas platības citviet pilsētā.
«Pieļauju, ka tuvākajās dienās
kūlu dedzinās vairāk, īpaši, ja ap
Lieldienām būs labs laiks,» piebilst A.Feldmanis. Maksimālais
izsaukumu skaits dienā uz kūlas

ugunsgrēkiem VUGD Jelgavas
brigādei ir bijis 28.
Saistībā ar valstī ieviesto taupības režīmu VUGD jau oficiāli
paziņoja, ka šogad kūlas ugunsgrēku dzēšana tiks veikta pārdomāti.
A.Feldmanis skaidro, ka ugunsgrēka dzēšanas vadītājs, ierodoties
notikuma vietā, pieņems lēmumu
– dzēst kūlas ugunsgrēku vai ļaut
tai nodegt. Ja kūlas ugunsgrēks
neapdraud cilvēku dzīvību, ēkas
un mežus, ugunsgrēku nav nozīmes dzēst.
VUGD priekšnieks Ainars Pencis norāda, ka ugunsdzēsēji pat
varētu vērsties tiesā pret dedzinātājiem, prasot atlīdzināt dzēšanas
izmaksas. Viena stunda dzēšana
vienai ekipāžai izmaksā 80 latu.
Jāatceras, ka par kūlas dedzināšanu var iestāties gan administratīvā, gan kriminālatbildība.
Policija iesaka iedzīvotājiem ievērot ugunsdrošības noteikumu
prasības un nededzināt kūlu, jo
likumos paredzētie sodi ir gana
bargi.

Īsi
 Sabiedrības veselības
aģentūras (SVA) speciālisti
Jelgavas apkaimē konstatējuši augstu ērču aktivitāti.

Jāpiebilst gan, ka privātie bērnudārzi tomēr ģimenēm ļauj ietaupīt,
ja dārziņu apmeklē vairāki bērni
no vienas ģimenes, tiek piedāvātas
finanšu atlaides. Piemēram, vairākos pilsētas privātajos bērnudārzos,
ja tajā mācās divi bērni no vienas
ģimenes, abi saņem 50 procentu
atlaidi, tas nozīmē, ka abi mācās
par viena bērna izglītības izmaksām. «Saulītes rakaru» vadītāja
I.Tomašūna atzīst, ka tā tiešām
ir liela pretimnākšana un vecāki
to arī izmanto. Citas vadītājas piebilst, ka katrs gadījums tiek skatīts
individuāli. Jau minētā ēdināšana
un bērnudārza apmeklējums tikai
pusi dienas arī ir risinājums, ja
nonāk līdz grūtībām.
Tikai viens privātais bērnudārzs minēja, ka no septembra,
ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, maksa par bērnudārzu
varētu samazināties par vienu
trešdaļu, bet pārējie pagaidām sola
nepaaugstināt maksu, atstājot to
līdzšinējā apmērā, taču, iespējams,
tā tomēr varētu mainīties.
Šobrīd privātajos bērnudārzos
viena bērna izmaksas svārstās no
60 līdz pat 140 latiem mēnesī plus
vēl ēdināšana, kas ir no 1,70 latiem
līdz diviem latiem par trim ēdienreizēm dienā. Tomēr, lai arī tie ir
privātie bērnudārzi, tajos savu
daļu dotācijas veic arī pašvaldība,
mēnesī par vienu līdz piecus gadus
vecu bērniņu maksājot 57 latus,
bet par piecus un sešus gadus vecu
bērnu maksājot 45 latus mēnesī
un valsts mērķdotāciju pedagoga
darba algai.

Profesionālās nianses apgūs Francijā

Jelgavas rajona Ozolniekos kilometra robežās atrodamas vidēji 15
– 20 ērces. SVA speciālisti savākuši
65 ērces, kuras laboratorijā tiks
izmeklētas, lai noteiktu, cik no
tām ir inficētas ar ērču encefalītu.
Zemgalē vislielākā saslimstība ar
ērču encefalītu tiek konstatēta
vasaras beigās un rudens sākumā.
Tad ērču ķeršana un pārbaudīšana
būšot aktīvāka. Jelgavā vēl nav
konstatēts neviens saslimšanas
gadījums ar ērču encefalītu, tomēr
četri – ar laima slimību, kas arī ir
ērču pārnēsāta. Viens no saslimušajiem ir Jelgavas rajona iedzīvotājs,
bet pārējie trīs – pilsētnieki, no
kuriem viens ir trīspadsmitgadīgs
pusaudzis. SVA speciālisti uzsver,
ka šis ir īstais laiks vakcinēties pret
ērču pārnēsāto slimību.

 Martā dzīvokļu cenu visstraujākais kritums novērots
tieši Jelgavā, kur sērijveida
dzīvokļu cenas samazinājušās par 30 procentiem.

Salīdzinājumam – Kauguros un
Ogrē cenas samazinājušās par 25
procentiem, bet Salaspilī – par 24
procentiem. Nekustamo īpašumu
kompānijas «Arco Real Estate»
veiktais pētījums liecina, ka šajā
pašā laikā sērijveida dzīvokļu cenas
Rīgā salīdzinājumā ar mūsu pilsētu
kritušās mazāk – par 21,8 procentiem. Tomēr tas bijis straujākais
kritums iepriekšējo mēnešu laikā.
Vidējā sērijveida dzīvokļu cena
martā samazinājās līdz 606 eiro (424
latiem) par kvadrātmetru, tādējādi
cenas vidēji ir par 63 procentiem
zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā,
kad vidējā neremontēta sērijveida
dzīvokļa cena bija 1620 eiro (1134
lati) par kvadrātmetru. Savukārt,
salīdzinot ar 2008. gada 1. janvāri,
vidējā neremontēta sērijveida
dzīvokļa cena ir samazinājusies par
57 procentiem.

 15. aprīlī pulksten 10 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā notiks bezTopošais pamaksas seminārs «Sakārtotas
vārs Andrejs
darba tiesiskās attiecības –
Markovs (no
pamats iedzīvotāju labklājībai
kreisās) un
un drošībai, un ekonomikonditoru
kas ilgtspējīgai attīstībai».
specialitātes 2. Seminārā Jelgavas, Bauskas
kursa audzēk- un Dobeles rajonu pašvaldību
nis Guntis
darba devēji un darba ņēmēji
Dzenis ir
varēs gūt konkrētas atbildes
gandarīti par
un uzzināt ieteicamās rīcības
iespēju praktimodeļus, kā rīkoties krīzes
zēties Francijā.
apstākļos, kad darba tirgus
«Tur šīs jomas
un darba attiecības valstī ir
attīstītas
nonākušas grūtībās. Seminārā
patiesi augstā
aicināti piedalīties pašvaldību darba
līmenī,» vērtē
devēji – pašvaldību vadītāji, vietnieJelgavas Ama- ki, izpilddirektori, pašvaldību iestāžu
tu vidusskolas un kapitālsabiedrību vadītāji, juriaudzēkņi.
sti, personāldaļu vadītāji. Atvērtu
Foto: JV
diskusiju laikā dalībnieki aplūkos

Pagaidām dzēsti visi
kūlas ugunsgrēki
 Ilze Knusle-Jankevica
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 Sintija Čepanone
Otrdien vēl pēdējie norādījumi, kur vērsties neparedzētās
situācijās, kam zvanīt, ja nepieciešama palīdzība, kā sazināties
ar mājiniekiem – Jelgavas Amatu
vidusskolā valdīja satraukuma
pilna gaisotne, jo trešdien astoņi audzēkņi devās praksē uz
Franciju, lai tur pavadītu veselu
mēnesi.
«Šī iespēja ir divu gadu pūliņu
rezultāts, kuru laikā franču uzņēmējs Bruno Šaperons vēroja mūsu
skolas audzēkņus, lai izvēlētos astoņus labākos, kuriem nu mēnesi
ir iespēja praktizēties restorānos
un beķerejās Ruelmalmezonē
Francijā,» stāsta Amatniecības
vidusskolas konditorejas un maizes un miltu izstrādājumu pasniedzēja Gunta Briede. Šāda iespēja
jauniešiem pavērusies Leonardo
da Vinči mobilitātes projekta
«Jelgavas Amatu vidusskolas
pavāru un konditoru audzēkņu

prakse Francijā» laikā, un vakar
uz Ruelmalmezoni pirmo reizi
devās četri topošie pavāri, viens
topošais konditors un trīs maizes
un miltu konditorijas izstrādājumu specialitātes audzēkņi.
«Protams, satraukums ir liels,
taču esmu pārliecināts, ka viss
būs labi. Tas ir izaicinājums!
Francijā līdz šim neesmu bijis,
taču ļoti gribas pašam izbaudīt
franču izsmalcināto virtuvi un
apgūt dažādas profesionālās
nianses,» teic 2. kursa pavāru specialitātes audzēknis Boriss Gertners. Līdzīgu viedokli pauž arī
citi uzrunātie jaunieši, neslēpjot,
ka Francijā ēdienu gatavošanas
kultūra ir krietni augstākā līmenī
nekā mūsu valstī, tādēļ iespēju
praktizēties tajā vidē novērtē.
Jāpiebilst, ka pēc prakses visi
jaunieši, tāpat kā skolotāji, saņems ne tikai sertifikātu, bet arī
Eiropases mobilitātes apliecību,
kas pavērs viņiem vēl plašākas
iespējas darbam visā Eiropā.

Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere stāsta, ka jaunieši
Francijā uzturēsies līdz 7. maijam,
praksē pavadot 160 stundas. «Nesen no Ruelmalmezones atgriezās
seši mūsu skolotāji, kas tur stažējās projekta «Jelgavas Amatu
vidusskolas skolotāju profesionālā
pilnveide un audzēkņu prakses
organizēšana Francijā» laikā,» tā
direktore, un viena no pasniedzējām, kas nupat kā atgriezās no
Francijas, Olga Smirnova apliecina,
ka jauniešus tur gaida. «Mums bija
iespēja ne tikai pašiem izglītoties,
bet arī iepazīties ar uzņēmumiem,
kur strādās mūsu jaunieši, tikties
ar prakses vietu nodrošinātājiem,
kolektīvu. Iespaids patiesi ir pozitīvs,» apliecina O.Smirnova,
piebilstot, ka jaunieši tur varēs
uzlabot prasmes atbilstoši savai
specialitātei, piemēram, konditori
apgūt ekskluzīvu konditorejas
izstrādājumu gatavošanu, kā arī
papildināt zināšanas darbā ar
šokolādi.

tādas šobrīd aktuālas tēmas kā
tiesiskās attiecības, sociālais dialogs
darba vietā u.c. Interesentiem par
dalību semināros jāinteresējas pie
Gaidas Lāces pa tālruni 67213271
vai 26466804, savukārt papildu
informāciju var saņemt pa e-pastu:
lpdda@rrp.lv. Pieteikties vēlams
līdz 14. aprīlim.

 Ādolfa Alunāna memori
ālajā mājā apskatāma jelgavnieka Filozofu ielas iedzīvotāja
Jāņa Kalniņa gleznu izstāde.

Ā.Alunāna mājas speciāliste Austra
Strautniece stāsta, ka izstādē
pavisam skatāmas 28 gleznas,
kurās redzamas tieši paša autora
pārdomas un atainots, kā viņš
redz dažādas lietas dzīvē. «Tā ir
viņa domu vizualizācija, kā viņš
redz lietas, kas tā uzreiz ar cilvēka
acīm nav redzamas. Skatāma arī
glezna, kas ir veltījums pilsētai.
Darbi ir ļoti uzrunājoši, tie noteikti
liks skatītājiem aizdomāties,» tā
A.Strautniece. Izstāde apskatāma
līdz 8. maijam.
Ritma Gaidamoviča
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Ieplānotie darbi
tiek izziņoti
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā
vērsās lasītāja, vēloties noskaidrot,
kad SIA «Jelgavas ūdens» paredzējis
kādus darbus, kas varētu ietekmēt
iedzīvotāju ikdienu. «Dažkārt gadās
tā, ka vēlos veļas mašīnā izmazgāt
drēbes, taču ūdens spiediens ir tik
mazs, ka nekāda mazgāšana nesanāk. Vai arī ūdens ir rūsas krāsā,
un ikdienas darbi ir teju paralizēti,»
stāsta jelgavniece. Viņa uzņēmumu
aicina laikrakstā ievietot sarakstu
ar plānotajiem darbiem, lai iedzīvotāji ļoti savlaicīgi uzzinātu, ar ko
rēķināties.

sarī un rudenī. E.Eferts skaidro, ka
cauruļu dezinfekcija pilsētā aizņems
nedēļu.
Cauruļu skalošana parasti tiek
veikta, ja saņemtas iedzīvotāju
sūdzības par šādu darbu nepieciešamību, bet avārijas situācijas tiek
novērstas vidēji četru piecu stundu
laikā. «Avārijas nav iespējams prognozēt, taču tās novērst cenšamies
maksimāli ātri, lai iedzīvotājiem sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību,»
tā E.Eferts.
«Jelgavas Vēstnesis» saņēmis vēl
kādas lasītājas jautājumu «Jelgavas ūdenim». Proti, lasītāja vēlas
noskaidrot, kāpēc mūsu uzņēmums
nepiedāvā iespēju nomainīt ūdensskaitītāju. «Zinu, ka Rīgā uzņēmums
pats to dara, bet mums jāmeklē kāds
cits, kas to paveiktu, un pēc tam
«Jelgavas ūdens» speciālisti atnāk
un uzliek plombu. Ja viņi nevar skaitītāju nomainīt, tad vismaz varētu
neprasīt, lai ik pēc četriem gadiem
to maina! Vai tad nevar vienkārši
pārbaudīt skaitītāju un, ja tas ir
precīzs, ļaut izmantot arī turpmāk?»
jautā lasītāja.

Kā norāda SIA «Jelgavas ūdens»,
vietējos laikrakstos šāda informācija
jau tiek ievietota, protams, tādā gadījumā, ja darbi ir iepriekš paredzami.
Taču ikdienā gadās arī neparedzētas
situācijas, piemēram, kādā posmā
plīst ūdensvads, tādējādi savlaicīgi
par to brīdināt iedzīvotājus vienkārši
nav iespējams.
«Tuvākajā laikā esam iecerējuši
veikt cauruļu dezinfekciju, un tas
varētu notikt aprīļa beigās. Par
konkrētiem darbu veikšanas laikiem
iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti,» teic «Jelgavas ūdens» meistars
Edmunds Eferts, norādot, ka šādas
«Jelgavas ūdens» Abonentu apcauruļu skalošanas saskaņā ar Valsts kalpošanas dienesta vadītāja Ruta
sanitārās inspekcijas noteikumiem Jēkabsone atzīst, ka patiesi pagaipilsētā notiek divreiz gadā – pava- dām uzņēmums nepiedāvā iespēju

nomainīt skaitītāju, taču tā maiņa
ik pēc četriem gadiem gan neesot
obligāta. «Jā, skaitītājs ik pēc šī
noteiktā laika ir jāpārbauda, taču ne
vienmēr tas nozīmē, ka jāpērk jauns
un jāmaina. Jau šobrīd ļoti daudzi
izmanto iespēju aizvest skaitītāju
uz Rīgu, kur noteiktās laboratorijās
tiek pārbaudīts, vai aparāts joprojām ir precīzs. Ja tas tiek atkārtoti
sertificēts, jauns nav jāiegādājas var
uzstādīt to pašu, ko mūsu speciālisti atkārtoti noplombē,» skaidro
R.Jēkabsone.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Izglītības pārvalde palīdzēs rast risinājumu
«Vai varat man palīdzēt un ieteikt,
ko darīt, ja radušās problēmas ar
bērnudārza psihologu? Kas tieši
Foto: Ivars Veiliņš regulē viņu darbu, kam es varu
prasīt atbildību par psihologa iztuNe viss, kas pelēks, ir saistīts ar elektrību – satraukto «Jelgavas Vēstneša» rēšanos,» «Jelgavas Vēstnesim» jautā
lasītāju mierina uzņēmumā «Latvenergo». Proti, pirms kāda laika redakcija lasītāja.
saņēma vēstuli, kurā kāda kundze pauda sašutumu par pelēko dzelzs kasti
pie daudzdzīvokļu mājas Sudrabu Edžus ielā 3. «Parasti uz šīm pelēkajām kasJelgavas Izglītības pārvaldes vadītēm ir brīdinājuma zīme: zibens uz dzeltena trīsstūra fona, un katram skaidrs tāja Gunta Auza skaidro, ka psiho– elektrība, tātad bīstami dzīvībai! Bet uz šīs kastes šādas norādes nav. Kāpēc? logu darbā pieņem iestādes vadītājs
Mani tas uztrauc vēl jo vairāk tāpēc, ka esmu manījusi tur rotaļājamies bērnus, – tātad šajā gadījumā konkrētās
un pieļauju, ka tas var būt pat ļoti bīstami. Vai tiešām atbildīgās «Latvenergo» pirmsskolas izglītības iestādes vapersonas nevarētu savu kasti nomarķēt, lai cilvēkus brīdinātu par tās bīstamī- dītājs, kurš arī nosaka psihologa
bu,» jautā kundze. «Jelgavas Vēstnesis» gan noskaidroja, ka šī pelēkā kaste nav darba aprakstu, organizē viņa darbu.
«Latvenergo», bet «Lattelecom» apkalpošanā, tādējādi tai nav nekāda sakara «Gadījumos, ja radušās kādas domar elektroapgādi un, kā apliecināja meistars, tā neapdraud cilvēku dzīvību.

Pagalma
labiekārtošana
ir iedzīvotāju ziņā
«Dzīvoju Jelgavas centrā – Katoļu ielas namā, kas atrodas blakus «Pilsētas
pasāžai» un iepretim Kanclera namam.
Pagalmā ietve ir traģiskā stāvoklī
– bedre uz bedres, viena lielāka par
otru. Turklāt nama pagalmā nav neviena apgaismes staba – vienīgā gaisma
ir tā, kas nāk no kāpņu telpām. Ziemā,
kad ir apledojis, pārvietojoties pa tādu
nelīdzenu ietvi, pastāv risks nokrist un
gūt traumu. Mana sieva gaida mazuli,
un pat nelabi paliek, kad iedomājos, ka
viņa viena ies ārā no mājām...» raksta
jelgavnieks, atklājot, ka pašam gadījies
bedrē izmežģīt kāju. «Vai tiešām neviens neredz to, cik briesmīgā stāvoklī
ir pagalms Jelgavas centrā? Par ko
mēs maksājam namu pārvaldei, kas
apsaimnieko mūsu namu?» neizpratnē
ir «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) tehniskais direktors
Uldis Lazdiņš pieļauj, ka vēstulē atspoguļota situācija Katoļu ielas 6 un 8
pagalmā. «Šis pagalms tāpat kā daudzi

citi daudzdzīvokļu namu pagalmi ir
iedzīvotāju kopīpašums, tādēļ arī tā
sakārtošana ir viņu pašu ziņā. Līdz šim
nekādas aktivitātes no viņu puses nav
manāmas,» teic U.Lazdiņš, piebilstot,
ka pat tad, kad daudzdzīvokļu māju
pagalmus bija iespējams labiekārtot,
piesaistot pašvaldības līdzekļus, minēto namu iedzīvotāji ieinteresētību
neizrādīja.
Viņš atgādina – lai sakārtotu namam
piegulošo teritoriju, pirmām kārtām
jābūt iedzīvotāju iniciatīvai. «Vispirms
ar mājas vecāko, kas ir pilnvarotā
persona, jāprecizē veicamie darbi un
iespējas – proti, jānoskaidro, vai ir uzkrāti līdzekļi, kurus ieguldīt teritorijas
labiekārtošanā. Ja tādu nav, visiem
iemītniekiem jāvienojas par summu,
kuru varētu atvēlēt šim mērķim,» darba gaitu atspoguļo tehniskais direktors,
akcentējot, ka JNĪP labprāt iesaistīties
pagalmu sakārtošanā, ja vien paši
iedzīvotāji to vēlas un ir gatavi atvēlēt
tam arī līdzekļus.
Sagatavoja Sintija Čepanone

starpības par konkrētā speciālista
darbu, es vispirms ieteiktu vērsties
pie iestādes vadītāja, lai situāciju risinātu. Tas būtu pirmais solis, taču,
ja tomēr kaut kādu iemeslu dēļ tas
neizdodas, vecāki droši var vērsties
Izglītības pārvaldē, kur noteikti tiks
uzklausīti un kopīgi rasta atbilde uz
interesējošiem jautājumiem, meklēts
risinājums,» tā G.Auza.
Izglītības pārvalde regulāri strādā
ar izglītības iestāžu atbalsta personālu, tostarp psihologiem, katru
mēnesi notiek tikšanās, tiek sniegta
palīdzība metodiskā darba organizēšanā, kā arī pārrunāti aktuālākie

problēmjautājumi.
«Taču, ja jautājums šādi netiek aktualizēts, vecākiem ir iespēja to uzdot
tieši Izglītības pārvaldē. Mēs noteikti
varam piedāvāt apmeklēt citu psihologu, ar kuru vecākiem un bērnam
veidotos labāks kontakts. Tas var
būt gan citas pirmsskolas izglītības
iestādes psihologs, gan psihologi, kas
strādā Sociālo lietu pārvaldē, kā arī tie
speciālisti, kas noteiktos laikos pieņem
apmeklētājus Izglītības pārvaldē,»
uzsver G.Auza.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Bezatbildīgie suņu īpašnieki
un smēķētāji tiek sodīti
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma jelgavnieces Ilzes vēstuli, kurā viņa norāda
uz vairākām aktuālām problēmām
mūsu pilsētā. Viņasprāt, tās risinot,
būtu iespējams papildināt pilsētas
budžetu. «Tie ir smēķētāji, kas ignorē
apkārt stāvošos. Piemēram, autobusu
pieturās nav zīmes, kas aizliedz smēķēt, dīvaini, ka šādas norādes nav arī
autoostā,» raksta Ilze, piebilstot, ka
labprāt sabiedriskās vietās redzētu kā
šādas zīmes, tā arī policistus, kas sodītu neapzinīgos. «Bagātīgs ieguvums
būtu pie 1. ģimnāzijas. Starpbrīžos un
pēc stundām tai nevar paiet garām, neieelpojot kuplu dūmu mākoni, ko rada
uz trotuāra stāvošie pusaudži.»
Kā otru problēmu viņa akcentē
bezatbildīgos suņu saimniekus, kuri
aiz saviem mīluļiem nevīžo savākt
mēslus. «Dzīvoju Satiksmes ielas
masīvā, kur ar šo nepatīkamo situāciju saskaros ik dienas. Katra suņu
pastaiga atstāj krietnu mēslu kaudzi,
bet dienā tādas pastaigas ir vairākkārt!» tā lasītāja, norādot, ka vasarā
suņu mēslus vēl var pamanīt, taču
ziemā zem sniega tos neredz. «Bērni
iemīļojuši pagalmā esošo kalniņu,
un šie ziemas prieki bieži vien beidzas ar suņu «suvenīru» notraipītām
drēbēm... Vai tiešām mūsu pilsētā

arī turpmāk šie neapzinīgie suņu mus, viņa piekrīt, ka tā mūsu pilsētā
saimnieki paliks nesodīti?» «Jelgavas ir ļoti aktuāla problēma. Taču arī
Vēstnesim» jautā Ilze.
Pašvaldības policijas inspektori nevar
izkontrolēt katru suņu īpašnieku soli.
Kā norāda Jelgavas Pašvaldības «Mēnesī vidēji tiek sodītas piecas sešas
policijas priekšnieka palīdze sabied- personas par šo noteikumu pārkāpriskajās attiecībās un juridiskajos šanu. Turklāt sodīti īpašnieki tiek ne
jautājumos Sandra Reksce, Latvijas tikai par suņu ekskrementu atstāšaAdministratīvo pārkāpumu kodeksa nu sabiedriskās vietās, bet arī mājas
421. pants nosaka, ka par smēķēšanu kāpņu telpās un citviet,» tā S.Reksce,
neatļautās vietās drīkst piemērot norādot, ka suņu saimniekus soda,
naudas sodu līdz 10 latiem. Pērn par sastādot gan soda kvītis pārkāpuma
smēķēšanu neatļautās vietās Jelgavas izdarīšanas vietā, gan administratīvos
Pašvaldības policijas Patruļpolicijas protokolus, kuri tiek nosūtīti Jelgavas
nodaļas inspektori sastādījuši 16 ad- domei izskatīšanai.
ministratīvos pārkāpuma protokolus,
«Jelgavas pašvaldības saistošajos
Sabiedriskās kārtības un drošības noteikumos Nr.182 noteikts, ka viens
nodaļas darbinieki – 138 adminis- no mājdzīvnieku īpašnieku pienākutratīvos pārkāpumu protokolus, sa- miem ir nepieļaut, ka suņi piemēslo
vukārt Nepilngadīgo likumpārkāpu- pilsētas teritoriju, dzīvojamo vai
mu prevencijas grupas inspektores sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties
sastādījušas 37. Pēc tam protokoli satīrot suņa atstātos ekskrementus,»
tiek izskatīti un piemērots naudas norāda Pašvaldības policijas pārstāve,
sods. Jāpiebilst arī, ka regulāri tiek piebilstot, ka pārkāpuma izdarīšanas
rīkoti reidi, kuru laikā pastiprināta vietā bez protokola sastādīšanas, izuzmanība tiek pievērsta smēķējošiem sniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt
jauniešiem, tostarp 1. ģimnāzijas naudas sodu līdz 20 latiem, savukārt,
apkārtnē. Līdzīgas pārbaudes tiks sastādot administratīvo protokolu, var
rīkotas arī turpmāk.
piemērot naudas sodu līdz 50 latiem.
Savukārt, komentējot lasītājas viedokli par suņu saimnieku nevērību,
Sagatavoja
aiz sava mīluļa nesavācot izkārnījuSintija Čepanone
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sabiedriskā organizācija

Seniori latiņu zemāk nelaiž
 Sintija Čepanone

«Pensionārs ir cilvēks, kuram
jaunības trakums vēl nav
pārgājis, bet vecuma dullums
jau klāt,» tā smaidot savējos
raksturo Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Ruta
Melhere. Iepazīstoties ar šīs
organizācijas ikdienu, šaubas
par apgalvojuma patiesumu
nerodas – kaut pensijas gadi
jau klāt, dalībnieki ir tik aktīvi, ka dažs labs jaunais pat
nespēj turēt līdzi.
Pašlaik Jelgavas Pensionāru bied«Protams, ka sākumā mums visiem tā pele neklausīja un bultiņa pa ekrānu skraidīja un nepakļāvās, taču pamazām
rībā darbojas ap 150 cilvēku un vēlmi
izglītojamies!» teic Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Ruta Melhere (no labās) un Marija Kolneja, pateicoties
iesaistīties izsaka aizvien jauni un
kurai ar modernajām tehnoloģijām pamazām iepazīstas ne tikai seniori, bet arī citu biedrību pārstāvji.
jauni dalībnieki. «Drīz būsim spiesti
rakstīt projektu, lai iegūtu plašākas dejotājām beidzot nāksies atrādīt, ko tādu kā biedrības projektu vadītāju Katram sava joma
telpas, – mēs jau te, Pasta ielā, visi vairs iemācījušās. «Šomēnes pensionāri satik- – viņa ir tā, kas meklē iespējas, raksta
Un izglītojas Jelgavas pensionāri arī
nevaram satilpt!» gandarīta par kuplo sies jau trešajā ballē šogad, tieši tur tad projektus, lai īstenotu kādu pensionāru tematiskajās sapulcēs, kas tiek organipensionāru jeb, kā tagad moderni teikt, arī plānots tāds neliels priekšnesums,» ieceri. Pēdējais vērienīgākais projekts, zētas, ņemot vērā tā brīža aktualitāsenioru pulku ir Marija Kolneja. Tieši atklāj biedrības vadītāja. Izrādās, par ko realizējusi Pensionāru biedrība, ir tes. Tagad pensionāriem svarīgas šķiet
viņa bija tā, kas pērn, apņemoties vadīt jautrības un «puišu» trūkumu ballē «Vecums nav šķērslis». Tā laikā ar mūs- tuvojošās vēlēšanas, tāpēc jau vairāku
biedrību, tai iedvesa otro elpu un Jelga- kundzes nežēlojas, jo apzinās, ka vien- dienu tehnoloģijām, tostarp interneta mēnešu garumā viņi pie sevis viesos
mēr būs tik labi, cik pieslēgumu, aprīkota vesela telpa Pasta aicina partiju pārstāvjus, lai rastu
vas pensionāriem
labi paši jutīsies.
ielā 44 – namā, kur vienkopus «dzīvo» atbildes uz saviem jautājumiem un obatkal lika noticēt,
Kundzes, kam vairākas biedrības, un nu izmantot jektīvi spētu pieņemt lēmumu, par ko
ka viņi var. Turtuvi rokdarbi, re- šīs priekšrocības var ikviens, ne tikai balsot. Pensionāri paši gan to dēvē par
klāt var daudz! «Es
gulāri kopā sanāk, pensionāri. R.Melhere teic, ka nav politisku izglītošanos. Pērn īsi pirms
tiešām esmu pārliel a i p a s t r ā d ā t u jau daudz to pencināta, ka vecums
apkures sezonas sādraudzīgā gaisot- sionāru, kas māk Rita Stūrāne, Jelnav katastrofa, bet
kuma viņi iztaujāja
nē, un tad viņas darboties ar datoru, gavas Sociālo lietu
gan māka novecot
komunālo pakalpopaada, patamborē, tādēļ ir vēl jo svarī- pārvaldes vadītāja:
ar jaunu sirdi. Tiejumu sniedzējus, lai
padalās savā mākā gāk iedrošināt viņus «Aktīvi un zinātkāri
ši tas jau arī bija
gūtu skaidrību par
ar citām rokdarb- vismaz nebaidīties – tā varētu raksturot
viens no iemesto, cik lieli rēķini
cilvēkus, kas darboniecēm, protams, no tā, sākumā apliem, kāpēc iesaisgaidāmi. Regulāri
jas Jelgavas Pensioarī kopā pasmejas, gūstot elementāras nāru biedrībā, un
tījos biedrībā,» teic
uz tikšanos aicipapļāpā. Līdzīga iemaņas. Jāpiebilst, mums ir izveidojuM.Kolneja, kura ar
na sociālās jomas
g a i s o t n e v a l d a ka «skolotāji» ir tie sies tiešām uzteicajaunu sparu ķērās
pārstāvjus, lai tikGrāmatu draugu pensionāri, kas no ma sadarbība. Nenoliedzami, ka tas lielā tu skaidrībā gan
klāt pensionāru ikklubiņā, ko vada tām lietām kaut mērā ir, pateicoties biedrības vadītājas par pensijām, gan
dienas dažādošanai.
Tagad «stafeti» pār- Kopš šā gada Pensionāru biedrībai ir Lonija Rokjāne. ko vairāk saprot. personībai. Ar jauno vadītāju Rutu Mel- p a b a l s t i e m , k a s
Šeit sanāk cilvēki, «Protams, ka sāku- heri sadarbība mums nupat kā sākusies, pienākas pensijas
ņēmusi R.Melhere, arī sava Goda zīme.
kam vaļasprieks mā mums visiem tā taču esmu pārliecināta, ka viņa spēs uztu- vecuma cilvēkiem.
pensionāru ikdienu
papildinot ar vēl jaunām aktivitātēm, ir lasīšana un kuri vēlas dalīties savās pele neklausīja un rēt iepriekšējās vadītājas Marijas Kolnejas Bijušas arī veselīuzņemto tempu, savukārt pensionāri
un abas prāto, ka arī nākamajam bied- pārdomās ar citiem. «Katra tikšanās bultiņa pa ekrānu
bai un dārzkopībai
– tam turēt līdzi. Vēl nesen pat biedrībā
rības vadītājam būs jānotur tas temps, mums veltīta kādai tēmai, piemēram, skraidīja un nepa- tika apbalvoti aktīvākie dalībnieki, un tas veltītas lekcijas.
kas uzņemts. Abas ir vienisprātis – Jel- Gunāra Priedes, Viļa Lāča, Aspazijas kļāvās, taču pama- nozīmē, ka pensionāriem ir vēl papildu «Cenšamies izdabāt
gavas pensionāri ir aktīvi, tāpēc viņiem un citu autoru daiļradei. Nesen katram zām izglītojamies!» stimuls darboties. Pagājušajā gadā pēc savējiem un īstevajadzēja sagatavot savu mīļāko dzejoli tā M.Kolneja. Jāpie- Marijas Kolnejas iniciatīvas tika veikta not viņu izteiktās
jāpalīdz rast iespējas izpausties.
par mīlestību. Izrādījās, ka tie sevī slēpj bilst, ka biedrības aptauja «Kā jūtas pensionārs Jelgavā». vēlmes. Kad tad
skaistus un patiesus stāstus par pašu vadītāja datorgud- Jāatzīst, apkopotie rezultāti nepārsteidza, vēl varam papilIzklaidējoties smeļas zināšanas
«Izrādās, gārsa, ko dārzā ravēju kā savulaik piedzīvoto,» stāsta M.Kolneja. rības apguvusi paš- taču sniedza pensionāru redzējumu par dināt zināšanas,
situāciju kopumā. Tagad jāturpina strā- ja ne tagad?!» teic
nezāli, ir ļoti vērtīgs augs, kas palīdz Organizētas tiek arī tematiskās ekskur- mācības ceļā.
Taujāta par rea- dāt, lai problēmas risinātu.»
gan kaulu stiprībai, gan locītavu vingru- sijas, kā arī pieredzes apmaiņas braucieR.Melhere.
lizētajiem un vēl
mam. To vienkārši var samalt pulverītī ni pie «kolēģiem» citās pašvaldībās.
Starp citu – biedrīBet, ja pilsētā manāt kundzes ar nū- iecerētajiem projektiem, M.Kolneja bai ir arī sava Pensionāru tiesību aizstāun izmantot kā garšvielu mērcēm,
zupām. Tāpat var darīt arī ar citiem jām rokās, tad ziniet, ka, visticamāk, norāda, ka izskatīta tiek ikviena iespē- vības grupa, kuras viens no lielākajiem
augiem, iegūstot vērtīgas garšvielas, viņas ir no Pensionāru biedrības. «Pagā- ja. Jau otro gadu Jelgavas Pensionāru aktīvistiem ir Jānis Felsbergs. «Likumi
– tās vairs nav jāpērk veikalā!» zinā- jušajā gadā sadomājām, ka vajag izklai- biedrība startē pašvaldības nevalstis- «jāizkož», lai tiktu skaidrībā, un viņš ir
šanās, kas iegūtas Omītes zāļu tējas dēties, un aiztraucāmies uz semināru, ko organizāciju atbalsta programmā. tas, kas mūsu interesēs ar to nodarboklubiņā, dalās M.Kolneja. Tieši tur kas veltīts nūjošanai. Pamēģinājām, «Pērn pašvaldība mums piešķīra 900 jas un pēc tam izstrādā priekšlikumus,
Mārītes Haritonovas vadībā pensionāri un tā lieta mums iepatikās,» nūjošanas latus, kas iztērēti, galvenokārt sedzot kā risināt vienu vai otru problēmu,»
smeļas zināšanas par veselīgu uzturu un pirmsākumus klāsta biedrības kasiere administratīvos izdevumus, un tas ir
izmēģina, cik garšīga un veselīga ir, pie- Regīna Brice, kura atceras, ka ziemā, liels ieguvums, jo praktiski sabiedris- Mūsu pilsētas semēram, kalmju sakņu tēja, kā pagatavot viņas ieraugot, daudzi neizpratnē kajām organizācijām nav citu iespēju
niores ir aizrāvukartupeļu torti vai kādu citu ēdienu. pasmaidījuši, bet kundzes vien attrau- startēt projektos, lai piesaistītu fišās ar nūjošanu.
Taču Omītes zāļu tējas klubiņš ir tikai kušas – slēpēm naudas nepietika! Arī nansējumu tieši šim mērķim, – mūsu
Kā pašas smej
viena no iespējām saturīgi pavadīt brīvo pašlaik īstās nūjas ir ne visām, tāpēc pašvaldība to ir sapratusi. Arī šogad
– tā viņas izklailaiku, vienlaikus gan atpūšoties, gan nākas izlīdzēties gan ar slotas kātiem, iesniegtais projekts šajā programmā
dējas un, putnu
gan slēpju nūjām. «Taču Marija dabūja vērsts, lai mēs spētu samaksāt par balsīs klausoties,
papildinot zināšanas.
Kuplāk apmeklētās ir līnijdeju no- cauri vēl vienu projektiņu, un jau pēc komunālajiem pakalpojumiem, iegāgadā par labu
darbības, un R.Melhere teic, ka līnij- Lieldienām mūsu dāmām būs īsts in- dāties kancelejas, saimniecības preces.
fizisko formu.
ventārs – kādi divdesmit nūju pāri. Tad Ja pašvaldība mūs šādi neatbalstītu,
Regīna Brice atSiāra Vīgante, līnijtai lietai varēs pieiet vēl nopietnāk,» teic nezinu, vai maz spētu izdzīvot, jo ar
klāj, ka pavisam
deju pasniedzēja:
Regīnas kundze, kurai īstās nūjas sarū- biedru naudām visus izdevumus segt
drīz visas pensi«Mana sadarbība ar
pējis dēls. «Tā nu mēs, meitenes, kas cita nav iespējams,» teic M.Kolneja.
onāres tiks pie
Jelgavas Pensionāru
citai dzīvo tuvāk, regulāri satiekamies,
Pašlaik Jelgavas seniori sadarbībā ar īsta nūjošanas inbiedrību, šķiet, sālai paklausītos putnu balsīs.» Tikmēr Rietumu banku projekta «Veselā miesā ventāra – sportot
kās pagājušā gada
citas apmeklē ūdens aerobikas un ārst- vesels gars» ietvaros jau ieguvuši 500
vairs nevajadzēs
februārī, kad mani
nieciskās fizkultūras nodarbības. «Man latus sporta inventāra iegādei, un, ja
uzmeklēja Marija
ar slotas kātiem
liekas, ka jātaisa augšā arī veloklubiņš! viss noritēs, kā iecerēts, tad ziemā tiks vai slēpju nūjām.
Kolneja un aicināja
Ar riteņiem taču arī jāpabraukā!» apņē- realizēta projekta otrā daļa, kas paredz
mācīt līnijdejas arī
Pensionāres ar
mīgi nosaka R.Melhere.
nodrošināt iespēju pensionāriem izseniorēm. Redzot Marijas aizrautību,
nūjošanu nodarnevarēju nepiekrist, un nu reizi divās nemantot peldbaseinu. «Mēs esam neatbojas nelielās
dēļās mēs tiekamies līnijdeju nodarbībās.
Tagad pele klausa
laidīgi! Piemēram, nesen vienam mūsu kompānijās – daTās aktīvākās ir kādas piecpadsmit dāmas,
Taču, lai Jelgavas pensionāriem projektam Eiropas naudu nepiešķīra, žas nūjo Alunāna
un līdz šim ne reizes nav bijis tā, ka viņas
nodrošinātu iespēju būt kopā dažādās taču pietrūka pavisam nedaudz, tieši
parkā, citas RAF
nevēlētos dejot vai būtu nogurušas. Gluži
interešu grupās, jāiegulda ne mazums tāpēc ar to mēs startēsim atkārtoti. Es
dzīvojamā masīpretēji – no viņām staro tāda enerģija!
darba, jo visam «apakšā» ir milzīgi pa- ticu, ka mums izdosies un sadarbībā ar vā, vēl citas tuvāk
Turklāt ikreiz viņas mani sagaida ar kafipīru kalni. «Reizēm jau kļūst par grūtu Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības savai dzīvesvietai,
ju, un es patiesi jūtos gaidīta un mīlēta.
– uz biedrību nāku kā uz darbu, taču centru mums būs pašiem sava Veselības
Šķiet, tieši Marija ir tā, kas šajās dāmās
piemēram, 4.
vienīgais atalgojums ir kolēģu pateik- universitāte, kurā izglītoties varēs ne tiuztur to optimisma dzirkstelīti. Ceru, ka
līnijas rajonā.
tais paldies,» teic vadītāja, paslavējot kai pensionāri, bet ikviens interesents,»
mūsu sadarbība arī turpmāk būs tikpat
Foto: Ivars
veiksmīga.»
M.Kolneju, kas savā ziņā kļuvusi par tā M.Kolneja.
Veiliņš

5
Rita Vectirāne,
Sabiedrības
integrācijas biroja
vadītāja:
«Jelgavas Pensionāru biedrība neapšaubāmi ir viena
no aktīvākajām un
pamatīgākajām nevalstiskajām organizācijām pilsētā. Noteikti jāuzteic tās iepriekšējā vadītāja Marija Kolneja, kura biedrības
ikdienā ienesa jaunas vēsmas, izveidoja
spēcīgu komandu un stabilu pamatu, un
nu viņas iesākto atliek vien turpināt. Šī
biedrība veiksmīgi atradusi modeli, kas
apmierina pensijas vecuma cilvēku vēlmes,
intereses, un katrs, kas tajā iesaistījies, var
atrast jomu, kurā pašrealizēties. Šie pensionāri nav no tiem, kas prasa. Gluži otrādi
– viņi visu panāk ar neatlaidīgu darbu, paši
aktīvi izmanto iespējas, startē projektos, lai
īstenotu savas ieceres, tostarp izglītošanās
jomā, tādējādi uz viņiem vistiešākajā mērā
var attiecināt terminu «mūžizglītība»
– viņi turpina pilnveidot savas zināšanas
un prasmes.»

novērtējot viņa zināšanas un pieredzi,
stāsta M.Kolneja.

Pašiem sava Goda zīme

Pēc tagadējās vadītājas ierosinājuma
tika pieņemts lēmums izveidot «Jelgavas Pensionāru biedrības Goda zīmi»
– apbalvojumu, ar kuru pateikties biedriem par ieguldījumu pilsētas pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanā.
Izstrādāts pat apbalvojuma nolikums.
Pirmās desmit Goda zīmes jau atradušas savus saimniekus – tās nokļuvušas
pie cilvēkiem, kas stāvēja klāt pie Pensionāru biedrības, tolaik apvienības,
izveidošanas. «Es pie savas Goda zīmes
tiku pirms kāda mēneša. Kādas tad var
būt sajūtas, kad medāli pakar kaklā?!
Protams, ka pacilājošas,» teic Skaidrīte
Ignašāne, kura pat īsti vairs neatceras,
kā sākusi darboties Pensionāru biedrībā, – tik sen tas bijis!
To, ka Pensionāru biedrība par savējiem neaizmirst, apliecina arī fakts,
ka allaž tiek sumināti «apaļie» jubilāri.
«Ruta noorganizēja, ka tagad jubilāriem
varam pasniegt divas biļetes uz kādu
koncertu vai teātra izrādi Jelgavas
kultūras namā. Šādu iespēju mums
sagādāja aģentūra «Kultūra»,» skaidro
M.Kolneja, piebilstot, ka pensionāri
šādu dāvanu prot novērtēt.
Pensijas gadi ir laiks, ko var un vajag
veltīt sev, vēl jo vairāk laikā, kad apkārt
valda tik daudz negāciju, pārliecināti
seniori. Un katra paša rokās ir izlemt
– vientulīgi sēdēt mājās un sūkstīties
vai laiku pavadīt ar jaukiem cilvēkiem,
kopā papļāpājot, atpūšoties, izglītojoties. «Mūsu biedrībā sapulcējušies lieli
optimisti, tieši tāpēc jau viņiem arī dzīve
rādās gaišākās krāsās. Ikdiena ir tik
piesātināta notikumiem, ka nemaz neatliek laika «ņaudēt» par nebūšanām,»
tā R.Melhere.

6., 7.

dzīvo zaļi!

«Zina, ko nozīmē sakoptība»

Jelgava ik gadu kļūst arvien sakoptāka un tīrāka. Ik gadu tiek atjaunoti apstādījumi, kopš pagājušā gada rudens regulāri tiek veikti
arī gaisa piesārņojuma mērījumi. Tāpat pilsētā izvietoti dalītās
atkritumu vākšanas konteineri, kā arī izveidoti dalītās atkritumu
vākšanas laukumi Salnas un Paula Lejiņa ielā. Jelgavā ir arī uzņēmumi, kas pārstrādā izlietoto iepakojumu, piemēram, «PET Baltija»
no plastmasas pudelēm ražo PET pārslas, ko izmanto tekstila (dzija,
audumi, sieviešu zeķbikses, sintētiskie spilveni), spriegošanas lentu,
kā arī jaunu plastmasas pudeļu ražošanā. Domājot par vidi, liela
daļa lielveikalu izņēmuši no apgrozības dabai kaitīgos plastmasas
maisiņus, ko aizvietojuši ar videi draudzīgākiem. Tāpat veikalos
iespējams droši nodot bīstamos atkritumus – vecās baterijas.
Taču viena lieta ir radītās iespējas, otra – arī no cilvēkiem pašiem
ir atkarīgs, kādā vidē, cik veselīgi un «zaļi» viņi dzīvo. Laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz – par jelgavniekiem, kas ne tikai domā
un runā, bet arī dzīvo «zaļi».

Uz viena viļņa
 Ilze Knusle-Jankevica

«Dzīvot zaļi – tas ir dzīvot
veselīgi. Rūpējoties par vidi
un nepiesārņojot to, vērojot
dabas parādības un izmantojot dabas resursus, cik tas nepieciešams, daudz uzturoties
svaigā gaisā, sportojot, lietojot
uzturā veselīgu pārtiku. Tas ir
dzīvesveids,» pārliecināts jelgavnieks Rihards Naglis.
Rihards savu ģimeni – mammu Ainu,
tēti Normundu un brāli Robertu – pamazām ir pievērsis tam, ko varētu nosaukt
par «zaļu» dzīvesveidu. Aizrāvies pats un
aizrāvis pārējos. Viņš ik gadu ģimenes
locekļiem paziņo, kad būs Lielā talka
pilsētā, un mājinieki zina – jautājums par
piedalīšanos nav apspriežams. Un neviens
nemaz arī negrib apspriest. «Dzīvojot šajā
pilsētā, ir goda lieta to sakopt un rūpēties
par apkārtējās vides tīrību,» tā Aina.

Mēslotāji netalko

Nagļu ģimene talkās parasti apkopj
sava mikrorajona apkārtni, īpašu uzmanību veltot tuvējā mežā ierīkotajai
Veselības takai. Viņi novērojuši, ka iedzīvotāju atsaucība ir samērā maza, īpaši
kūtri ir tuvāko māju iedzīvotāji. Nagļi ir
pārliecināti: tie, kas piemēslo dabu, talkās
nepiedalās. Tāpat kā tie, kas izbraukā
dabas taku, neskatoties uz aizlieguma
zīmēm. Pirms kāda laika Rihards kopā
ar domubiedriem vērsies domē ar lūgumu
norobežot ieeju mežā. Pēc tam, kad tas
tika izdarīts, atstāto atkritumu un mašīnu
riepu izdangāto risu skaits samazinājies,
bet vai uz ilgu laiku? «Pagājušajā rudenī
redzējām, ka naktī kāds centās izlauzt
metāla mietiņus, kas norobežo iebraukšanu mežā. Kompānija bija pie mietiņiem
piesējusi virves vienu galu, bet otru – pie
automašīnas,» atceras Normunds. Ziemā
mietiņu kāds tomēr izzāģējis... Viņi ar
Ainu ir pārliecināti, ka mēslotājus pārmācīt būtu grūti, jo attieksme pret dabu
tiek ieaudzināta ģimenē.
Nagļu ģimene saudzīgi pret dabu
izturas ne tikai talkās, bet arī ikdienā.
«Vasarās mēs bieži braucam peldēties.
Parasti sakopjam apkārtni gan pirms,
gan pēc sevis. Savācam arī citu nomes-

Ceturtdiena, 2009. gada 9. aprīlis

 Ilze Knusle-Jankevica

«Tā koka puse, pie kuras samestas baterijas, ir nokaltusi,
bet tajā, pie kuras baterijas
smuki savāktas somiņā, koks
nav nokaltis un tam nav nobirušas lapas,» tā par zīmējuma,
kas uzvarēja plakātu konkursā
«Šķiro pa tīro Jelgavā!», būtību saka viens no darba autoriem bērnudārza «Rotaļa» 11.
grupas audzēknis Gundars
Grostiņš, kurš jau labi apzinās, ka izlietotās baterijas tā
vienkārši vidē atstāt nedrīkst
– veikalos novietotas speciālas kastītes, kur šos bīstamos
atkritumus izmest.

Aina teic, ka priekšroka koka, nevis plastmasas pakešu logiem
dota, pieturoties pie veselīga dzīvesveida principiem.

Gundara un viņa grupiņas biedru
darba nosaukums ir «Šķirosim nākotnes
vārdā», un tajā plastilīna tehnikā attēlots
koks, pie kura saknēm saliktas baterijas.
Plakāts tapis audzinātājas Elitas Upenieces uzraudzībā. Viņa atklāj, ka grupiņas
bērni kopā bija izgatavojuši trīs plakātus
– par bateriju kaitīgo iedarbību un dabas
piesārņošanu ar tetrapakām. E.Upeniece
stāsta: «Bērni izprot atkritumu šķirošanas pamatbūtību. Viņi zina, ka nomests
papīrs nozīmē piesārņotu vidi, ka baterijas nedrīkst mest atkritumos, tās jānodod
veikalā, jo tās ir indīgas un apdraud dzīvo
dabu.»
Mazie jau arī bērnudārzā sākuši šķirot atkritumus, galvenokārt papīru un
plastmasas pudeles. «Bērni to dara ar interesi, turklāt viņi ir sajutuši, ko nozīmē

tās pudeles, papīrus, izsmēķus. Es arī
no ūdens izvelku pudeles, Aina sakopj
krastmalu. Ja līdzi ir paķērušies maisiņi,
atkritumus aiznesam uz miskasti, bet,
ja nav, atstājam vienā kaudzītē. Man jau
no bērnības ieaudzināta nepatika pret
to, ka apkārtne tiek piedrazota,» stāsta
Normunds.

Rūpniecība gaisa
kvalitāti neapdraud

Iedvesma – skaistie skati

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau no bērnības brāļi daudz uzturējās svaigā gaisā un kopā ar vecmāmiņu
dzīvoja pa dārzu. Viņa puišiem mācījusi
pazīt kokus un atšķirt putnu balsis. Vēlāk
Rihardu iedvesmojuši skaistie skati, kas
paveras tepat Jelgavā pa 9. stāva logu un
dažādos ceļojumos. «Bērni vēroja sauli,
debesis, kā koki plaukst, kā daba rudenī
iet gulēt,» atminas Aina. Rihards sācis
fotografēt dabas skatus – tā viņam ir
jo sevišķi mīļa nodarbe. Vēl puisis pēta
mākoņus, dabas anomālijas un pēc dabas
parādībām un starptautiskajiem modeļiem nosaka laika prognozes, ko publicē
paša izveidotā mājas lapā. «Ir bijis tā, ka
Rihards noteicis precīzāku laika prognozi
nekā paziņo televīzijas laika ziņās,» piebilst Riharda tētis.
Netālu no Nagļu mājām ir Lielupes
palienes pļavas, kurās dzīvo savvaļas
zirgi, – tā ir viņu iecienīta vieta. Viņi
labprāt vēro un fotografē zirgus, un
ievēro aizliegumu dzīvniekus nebarot,
nepieradināt, nekaitināt, jo viņiem rūp
zirgu un dabas lieguma liktenis. «Mēs
zirgus tikai vērojam. Vairāk ne drīkst, ne
vajag,» uzsver Aina. Rihards reizēm dabas
liegumā savāc atkritumus, bet reizēm ir
bargāks un aizrāda neapdomīgiem zirgu
vērotājiem, lai tie dzīvniekus nebaro, lai
nevicinās ar dažādiem priekšmetiem un
zirgus nesabaida.

Pētnieku daba

Vēl Nagļu ģimene eksperimentē ar dažādu eksotisku augu audzēšanu Latvijas
apstākļos. Svešvārdā to sauc par introducēšanu. No ceļojuma Turcijā uz Latviju
atceļojusi liellapu efeja, kuras lapas jau
ir plaukstas lielumā. Tas nozīmē, ka augs
iedzīvosies. Jau divus gadus Nagļu ģimene
audzē dateļpalmu no Grieķijas. Tāpat puķupodā uz palodzes aug kaučuka koki un
eļļas palmas. Šobrīd vislielākais dārgums
ir paparde no Malaizijas, kura pēc grūtā

Lai gan citi PET pudeles saplacina ar kājām, Normunds to dara ar rokām – tā
esot ātrāk un ērtāk. Kad pudele ir saspiesta un sarullēta, jāuzskrūvē korķis, lai
gaiss netiek atpakaļ.

Izlietoto bateriju savākšana kļuvusi par ģimenes galvas Nor- Riharda ieskrūvētā ekonomiskā spuldze ļauj ietaumunda pienākumu. Viņš tās saliek vienuviet un, ejot uz veikalu, pīt elektroenerģiju, turklāt kalpo ilgāk par parasto
paķer līdzi, lai iemestu tam paredzētajās speciālajās kastēs.
spuldzi.
Foto: Ivars Veiliņš
ceļa vēl nav lāgā atkopusies. «Tumsā
paparde ir zaļa, bet dienā – zila,» eksotisko augu raksturo Aina. Nagļi uzskata,
ka eksotisku augu pielāgošana mūsu
klimatam ļautu ne tikai izdaiļot Latvijas
apstādījumus, bet dotu arī praktisku
pielietojumu, piemēram, no bambusiem
varētu iegūt vērtīgu kokmateriālu.

bargi sodi, piemēram, lieli naudas sodi,
kas tiktu reāli piemēroti. To, ka šāda
sistēma darbojas, viņi pamanījuši Singapūrā. Tur par smēķēšanu publiskā
vietā sods esot 1000 Singapūras dolāru
(ap 350 latu), par nospļaušanos uz
ielas – ap 500 Singapūras dolāru (ap
174 latiem). Bargi sodi paredzēti arī
par košļājamās gumijas, papīru un citu
«Zaļi» arī sadzīvē
drazu nomešanu.
Nagļu ģimene ne tikai aktīvi iesaistās
Normunds pieļauj, ka bargi sodi izdabas sakopšanas talkās, bet arī sadzīvē
ievēro dažādus principus, kas ļauj saudzēt gan vidi, gan resursus. Gandrīz
visos apgaismes ķermeņos ieskrūvētas
ekonomiskās spuldzes un ierīkoti slēdži,
kas ļauj regulēt gaismas intensitāti.
«Tiesa, ekonomiskās dienas gaismas
spuldzes ir dārgākas par parastajām
spuldzēm, bet ilgāk kalpo un patērē
mazāk elektroenerģijas,» argumentē
Rihards. Tāpat ģimene šķiro atkritumus
– atsevišķi izmet PET pudeles, izlietotās
baterijas ieliek veikalos tam paredzētās
kastēs, arī veco sadzīves tehniku neatstāj atkritumos, bet aizved uz atkritumu
savākšanas laukumu tepat Jelgavā. Vēl
aizpagājušajā nedēļā aizveduši faksa
aparātu. Protams, tiek izmantoti arī vairākkārt lietojamie auduma iepirkuma
maisiņi, bet, ja nav sanācis to paņemt
līdzi, iegādātie ekoloģiskie plastmasas
maisiņi vēlāk tiek izmantoti kā atkritumu maisi. Domājot par veselību, Nagļu
ģimene izlēmusi par labu koka, nevis
plastmasas pakešu logiem.
Neviens Nagļu ģimenē nesmēķē un
nelieto alkoholu. Viņi uzturā lieto veselīgu pārtiku un priekšroku dod Latvijas
precēm, īpaši zemnieku ražotajām. Tāpat
visi aktīvi nodarbojas ar sportu. Vasarā
iecienīta ir peldēšana un braukšana ar
velosipēdu, kā arī pastaigas un skriešana,
bet ziemā – slēpošana, braukšana ar sniega dēli. «Tā kā vasarās labprāt peldam,
ja nelīst lietus, braucam uz pludmali ar
velosipēdiem. Tas ir gandrīz vai ultimāts,
jo pasaku, ka ar mašīnu nevedīšu,» smej
Normunds. Dēliem papildus ir vēl citas
nodarbības. Puiši apmeklē trenažieru
zāli un cilā svarus, Rihards apgūst sporta vingrošanas elementus, bet Roberts
– akrobātiku un nodarbojas ar tādiem
sporta veidiem, kuros tiek izmantots
tikai ķermenis, piemēram, le parkour
(pārvietošanās māksla pa pilsētu), capoeira (spēles, cīņas un dejas apvienojums)
un tricking (cīņas māksla ar akrobātikas
elementiem).
Ejot uz veikalu, līdzi tiek ņemts auduma maisiņš. Ja gadījies to aizmirst un
Izmācītu sodi
nākas nopirkt ekoloģisko plastmasas
Nagļu ģimene ir pārliecināta, ka cilmaisiņu, tas vēlāk tiek izmantots kā
vēkus no dabas piesārņošanas atturētu
atkritumu maiss.

skaustu gadījumus, kādus viņiem nereti
nācies novērot. «1. septembrī kāda māmiņa izkāpa no automašīnas tepat pie
6. vidusskolas. Iztina lielu puķu pušķi
un papīru iemeta grāvī. Tobrīd braucu
automašīnā un nevarēju apstāties, lai
aizrādītu. Redzētais mani nepatīkami
pārsteidza,» stāsta ģimenes galva. Roberts piebilst, ka cilvēku var pārmācīt
tikai tad, ja izdodas iedarboties uz viņa
sirdsapziņu.
Īpašu uzmanību Nagļu
ģimene
velta tuvējā
mežā ierīkotajai Veselības takai.
Pēc Riharda
iniciatīvas
Jelgavas
dome noslēgusi ieeju
mežā, bet
joprojām
netrūkst to,
kas piegružo
zaļo zonu.

Nagļu ģimene izmanto slēdžus, kas ļauj
regulēt gaismas intensitāti. Roberts
smej, ka tas ļauj ietaupīt, pat izmantojot neekonomisko viesistabas lampu
ar 16 spuldzēm.

Lai gan daudzi uzskata, ka
Jelgavā, attīstoties rūpniecībai, būtiski pasliktinās gaisa
kvalitāte, speciālisti uzsver
– šādam apgalvojumam
pamata nav. Mūsu pilsētā
ne tikai regulāri tiek stādīti
koki, kas būtiski attīra gaisu,
bet arī veikti gaisa kvalitātes
mērījumi – tie apliecina, ka
Jelgavā gaiss ir tīrs.
Līdzās tradicionālajai koku stādīšanai un apstādījumu atjaunošanai pilsētā kopš pagājušā gada septembra tiek
veikti gaisa kvalitātes mērījumi. Lai
rezultāti būtu objektīvāki, gaisa mērījumi Jelgavā tiek veikti vairākās vietās: pilsētas centrā – Hercoga Jēkaba
laukumā, daudzdzīvokļu namu kvartālā – pagalmā RAF dzīvojamā masīvā,
kā arī privātmāju rajonā – Aveņciemā.
Jelgavas pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Fēlikss Jasens laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norāda, ka,
iestājoties siltākam laikam, mērījumi
tiek veikti vēl vairākās vietās, piemēram, Lietuvas šosejā, Atmodas ielā un
Platones ielā, kur tuvumā ir dzelzceļš.
Protams, tā sauktajās pīķa stundās,
kad ir visintensīvākā satiksme, gaisa
piesārņojums pieaug, bet tik un tā tas
ir ievērojami mazāks par pieļaujamo.
Civilās aizsardzības speciālists uzsver,
ka būtiski ir vairāki fakti: «Pirmkārt,
pilsētas centrā rūpniecības nav, turklāt arī smagā transporta plūsma
tiek virzīta apkārt pilsētai. Otrkārt,
aparāti gaisa piesārņojumu fiksē ļoti
precīzi un tos nav iespējams apmānīt:
ja piesārņojums būtu nozīmīgs, aparāti
to uzrādītu. Treškārt, gaisa piesārņojuma mērījumi Jelgavā ir līdzīgi tiem,
ko vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā,
Liepājā, Ventspilī – veic stacionārie

aparāti.» F.Jasens gan pieļauj, ka
vasaras periodā dzīvojamos rajonos,
kuros ir grantēti ceļi, gaisā varētu būt
paaugstināts putekļu daudzums, bet
tam tiks pastiprināti sekots. Tomēr
civilās aizsardzības speciālists vēlreiz
uzsver – gaisa piesārņojuma mērījumi
liecina, ka gaisa kvalitāte Jelgavā ir
laba un atbilst normai.
Arī pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris
atzīst, ka bažām nav pamata. «Saskaņā
ar Jelgavas domes 2002. gada 11. aprīļa lēmumu ap pilsētu ir izveidota mežu
aizsargjosla kopplatībā 1901,7 hektāri.
Ministru kabineta normatīvi paredz,
ka ap pilsētu ar 10 000 – 100 000 iedzīvotājiem jābūt 1500 hektārus lielai
mežu aizsargjoslai,» skaidro P.Vēveris.
Viņš norāda, ka meži ir arī pilsētas
administratīvajās robežās, piemēram,
rūpnieciskajā zonā Aviācijas ielas un
Rubeņu ceļa rajonā. Pašvaldībai pieder
680,6 hektāri meža, bet valstij – 557,2.
Arī koki netiek bezmērķīgi izzāģēti
– šāds liktenis piemeklē tikai bīstamos
un slimos –, un ik gadu tie tiek stādīti
no jauna. «Vidēji ik gadu pilsētā iestādām 70 – 80 kokus, pērn iestādījām 78.
Savukārt šogad tiks atjaunoti pilsētas
apstādījumi Loka maģistrālē, sastādot
Holandes liepas, ko savulaik izraka
Brīvības bulvāra rekonstrukcijas laikā.
Kopumā šogad pilsētā plānots iedēstīt to pašu skaitu koku. Savu artavu
pilsētas apzaļumošanā šogad plāno
ieguldīt arī uzņēmums «Tele 2», 23.
aprīlī rīkotajā akcijā Alunāna parkā
iestādot sešus kociņus – divus Himalaju bērzus, divus sarkanos ozolus un
divas parastās zirgkastaņas. Šomēnes
paredzēts iestādīt arī ap 2000 bērziņu
meža atjaunošanai Platkājos.
Mežzinis uzskata, ka Jelgava ir gana
zaļa un vislabāk to var redzēt vasarā,
veģetatīvajā periodā, kad ir saplaukušas lapas.

sakoptība. Mums netālu no bērnudārza
ir dīķis. Vienreiz gājām tam garām un
ieraudzījām, ka hokejisti uz ledus atstājuši plastmasas pudeles. Bērni jau gribēja
doties tām pakaļ, bet es viņus atturēju,
jo ledus vairs nebija tik biezs un drošs,»
norāda audzinātāja. Aktīvākie plakāta
veidotāji Gundars un Laura Kaņepone
piebilst, ka dara to arī mājās – atsevišķi
tiek likts papīrs, plastmasas pudeles un
stikla pudeles. Pēc bērnu teiktā, to dara
visi ģimenes locekļi.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka bērnu plakātu konkurss
«Šķiro pa tīro Jelgavā!» notika «Latvijas
Zaļā punkta» Šķirošanas mēneša laikā.
Pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» Plakātu konkurss «Šķiro pa tīro Jelgavā!» apliecina, ka pat bērnudārznieki zina,
darbs bija viens no 42 plakātiem, kas tika ko nozīmē atkritumu šķirošana un ka izlietotās baterijas jāmet speciālās veikalos
izvietotās kastēs, jo tās ir kaitīgas.
iesniegti, un uzvarēja ar 21 balsi.

Videi draudzīgais maisiņš –
katram desmitajam pircējam
 Ilze Knusle-Jankevica

Rūpējoties par vidi, daudzi lielveikalu tīkli ierastos plastikāta
maisiņus nomainījuši pret dabai
draudzīgākiem papīra, auduma,
plastmasas, kam pievienota
īpašā EPI piedeva, maisiņiem,
kartona kastēm. Pircēju interese
par dabai draudzīgu alternatīvu
izmantošanu pēdējā gada laikā
ir ļoti palielinājusies.
Īpaši iecienīti ir auduma maisiņi, ko var
lietot ilgstoši. SIA «Rimi Latvia» Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Zane
Eniņa norāda: «Ja laikā, kad aptuveni
pirms gada «Rimi» veikalos ieviesām pirmos
auduma maisiņus, ar saviem iepirkumu
maisiņiem uz veikaliem nāca vidēji viens
procents no mūsu pircējiem, tad pašlaik
mūsu novērojumi liecina, ka videi draudzīgus maisiņus lieto katrs desmitais.»
Tāpat pircēji arvien vairāk izvēlas lietot
bioplastmasas maisiņus. «Maxima Latvija»
preses sekretārs Ivars Andiņš atzīst, ka
pēdējā pusgada laikā to cilvēku skaits, kas
tos izmanto, audzis par 81 procentu. «Pērn
decembrī pārdoti 98 tūkstoši bioplastmasas
maisiņu, kas ir ievērojami lielāks skaits
salīdzinājumā ar jūliju, kad pircēji iegādājās
tikai 55 tūkstošus,» tā I.Andiņš.
Tiesa, lielākoties iepirkumu somas un
maisiņus iespējams iegādāties par maksu
vai arī kādu no tiem pircējs saņem dāvanā, ja iztērē konkrētu naudas summu.

Piemēram, «Rimi» veikalos tie ir 25 lati
– iztērējot vairāk nekā 25 latus, pircējs var
izvēlēties un bez maksas saņemt praktisku
lielo iepirkumu somu sarkanā krāsā vai
kartona kasti.
Par to, ka videi draudzīgie maisiņi ir aktuāli, liecina kaut vai fakts, ka veikalos pieejams plašs to klāsts par dažādām cenām.
«Pircēji ļoti pozitīvi novērtē to, ka mūsu
piedāvātais dabai draudzīgo iepirkumu
somu klāsts ir plašs. Katrs interesents var
atrast sev piemērotāko,» norāda Z.Eniņa.
Arī bioplastmasas maisiņi mēdz būt dažādi.
Ir tādi, kas, pēc ražotāju teiktā, kompostkaudzē sadalās sešos mēnešos (biomaisiņi
«Kopā ar dabu») vai divos gados (maisiņi
ir ar EPI piedevu). «Maxima» nolēmusi
pārbaudīt ražotāju apgalvojumus – viņi
pagājušā gada jūlijā vienu biomaisiņu ielikuši slēgtā krūzē ar tīru «Venden» ūdeni.
«Tagad, aprīlī, daļa maisiņa pārvērtusies
želejā, bet uz atlikušās saaugušas tādas
mikrosēnītes, kādas citkārt vērojamas uz
pūstošiem augļiem un dārzeņiem. Tā kā
ūdenskrūzē vide ir daudz neitrālāka un mazāk dabiska, ir skaidrs, ka kompostkaudzē
vai zemē no maisiņa laikam vairs nebūtu
ne miņas,» atklāj I.Andiņš.
Daudzi veikali izskauduši mazos bezmaksas plastmasas maisiņus, bet dažos joprojām
ir nopērkami arī videi nedraudzīgie plastikāta maisiņi. Veikalu pārstāvji gan piebilst,
ka jau pavisam drīz tie tiks aizvietoti ar
dabai draudzīgākiem.
Lai gan arvien aug to pircēju skaits, kas
izmanto dabai draudzīgus maisiņus, tie tiek

Veikalos var iegādāties

«Rimi»
• papīra maisiņš – Ls 0,12
• kokvilnas auduma soma – Ls 0,59
• soma, kas izgatavota no atkārtoti pāstrādātiem izejmateriāliem, ar atstarojošām
malām, pelēka – Ls 0,79
• praktiska lielā iepirkumu soma, sarkana
– Ls 0,67
• kartona kaste – Ls 0,60
«Supernetto»
• lielā, daudzreiz lietojamā iepirkumu soma
– Ls 0,35
«Maxima»
• biomaisiņi «Kopā ar dabu» (biopolimēru)
– Ls 0,23
• maisiņi ir ar EPI piedevu – Ls 0,04
• audekla maisiņi – Ls 0,71
«Elvi»
• maisiņš ar okso-biodegredable piedevu
– Ls 0,05 – 0,10
• papīra iepirkumu maisiņš – Ls 0,13
• auduma iepirkumu soma – Ls 0,80 – 0,90
«IKI»
• daudzkārt lietojamās iepirkumu somas
– Ls 0,69

patērēti mazāk nekā bezmaksas plastmasas
maisiņi. Iespējams tāpēc, ka videi draudzīgais iepakojums jāpērk par naudu. «Mūsu
novērojumi liecina, ka kopējais maisiņu
patēriņš ir sarucis vairāk nekā 2,5 reizes.
Maksa par plastmasas maisiņu, kaut arī
tā ir simboliska, uzliek atbildību par šo
pirkumu, un cilvēks padomā, vai viņam tas
maisiņš vispār ir vajadzīgs. Turklāt daudz
biežāk maisiņus lieto atkārtoti,» norāda SIA
«ELVI grupa» sabiedrisko attiecību vadītāja
Vineta Grigāne.

Bērna veselība svarīgāka
 Ilze Knusle-Jankevica

Daļa jauno māmiņu saviem
bērniem vienreizlietojamo vietā
izvēlas ekoloģiskās autiņbiksītes,
bet ne vienmēr izvēli iespaido rūpes par vidi. Viņām pirmajā vietā
ir sava bērna veselība – arī tā ir
daļa no «zaļās» domāšanas.

«Jau tad, kad gaidīju bērniņu, zināju,
ka pamperi nav labi, jo tie neelpo, un īpaši
svarīgi tas ir puikam. Ja būtu iespējams,
es būtu atgriezusies pie vecajiem labajiem
autiņiem, bet beigās izvēlējos ekoloģiskās
autiņbiksītes, kas ļauj elpot bērna ādai,»
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» stāsta
jelgavniece Eva Lukjanska, gadu un desmit mēnešus vecā Gustava mamma. Par
to, ka tādējādi tiks saudzēta arī vide, viņa
aizdomājusies vēlāk. Lai gan Eva izlietotās autiņbikses metusi kopējā atkritumu
spainī, tomēr cerot, ka ekoloģiskās autiņbiksītes, kā liecina ražotāju un tirgotāju
informācija, tiešām sadalās, viņa centusies
tās nelikt polietilēna maisiņos. Lai gan
E.Lukjanska nav pārbaudījusi, vai ekoloģiskās autiņbiksītes tiešām sadalās, viņa
norāda, ka tās no parastajiem pamperiem
acīmredzami atšķiras. «Parastās autiņbikMobilā gaisa kontroles laboratorija Jelgavā darbojas kopš pagājušā gada sītes ir baltas, bet ekoloģiskās – apmēram
septembra. Šo mēnešu laikā nopietns gaisa piesārņojums mūsu pilsētā nav tādas kā ietinamais papīrs. Ja godīgi,
nesmukas pēc skata. Turklāt tās atšķiras
konstatēts.

pat pēc smaržas – ekoloģiskās autiņbiksītes nesmaržo pēc ķīmijas kā parastās,»
tā Gustava mamma. Tiesa, šīm labajām
autiņbiksītēm esot arī kāds trūkums – tās
nav piemērotas bērnam, kurš sāk aktīvi
kustēties. «Vecākam kļūstot, šīs biksītes
dēlam vienkārši vairs nevarēju uzvilkt,
tāpēc nācās pāriet uz pamperiem aktīviem
bērniem,» piebilst E.Lukjanska.
Gustava mammai ekoloģiskās autiņbiksītes vestas no Rīgas, bet tās var nopirkt arī
Jelgavā – veikalā «Saules dārzs», kas atrodas tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža».
Veikala pārdevēja Irēna Simaitīte laikrakstu
«Jelgavas Vēstnesis» informē, ka pie viņiem
nopērkamas trīs dažādu izmēru ekoloģiskās
autiņbiksītes. Vienas pakas cena ir 11,76

lati, bet autiņbiksīšu skaits svārstās no 48
mazāka izmēra pakā līdz 42 lielāka izmēra
pakā. Pārdevēja novērojusi, ka arvien vairāk
topošo māmiņu kā pirmās savas bērniņam
izvēlas tieši ekoloģiskās autiņbiksītes, turklāt tie vecāki, kas tās izmēģina, kļūst par
pastāvīgajiem klientiem. Pagaidām apjoms
gan nav liels – «Saules dārzā» nedēļā vidēji
tiek pārdotas trīs pakas videi draudzīgo
autiņbiksīšu.
Lai cik laba izvēle būtu ekoloģiskās autiņbiksītes, ne katra ģimene to var atļauties. Arī
E.Lukjanska norāda, ka videi un bērnam
draudzīgās autiņbiksītes ir krietni dārgākas
nekā parastās, un, ja viņa nesaņemtu māmiņalgu, diez vai varētu atļauties tās pirkt
savam bērnam.
Izvēloties
ekoloģiskās
autiņbiksītes, Gustava
mamma
Eva pirmām
kārtām
domājusi par
sava bērna
veselību un
tikai pēc tam
– par labumu, ko tās
dos videi.
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13. aprīlis, pirmdiena
LTV1
7.05 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.*
7.25 «Tako un trusītis».
Vācijas un Čehijas ģimenes filma. 1.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 2.» Vācijas seriāls. 752.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 60.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5045.sērija.
10.20 Latvijas Radio 2 «Dziesmu salidojums».*
13.00 «Urbi et Orbi (Pilsētai un pasaulei)».
Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.55 «De facto».*
14.35 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 33.sērija.
15.00 «Kas te? Es te!»*
15.35 «Tako un trusītis».
Vācijas un Čehijas ģimenes filma. 2.sērija.
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 752.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5046.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 59. un 60.sērija.
19.30 «Bekons, sviests un mana mamma».
Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.05 «Šeit un tagad».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 20.sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 141.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 Pirmais Baltijas iluzionistu festivāls.*
14.00 «Bezgalība». ASV biogrāfiska drāma. 1996.g.
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 141.sērija.
16.45 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle florbolā.
Finālā šogad vīriešiem tiekas
Cēsu CelTik/Lekrings un Talsi/Triobet.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «Akvanauti». Seriāls. 18.sērija.
19.55 «100 jūdzes Indijā».*
20.25 «Gadsimtos neatklātais. Lieldienu salas
noslēpumi». ASV dokumentāla filma.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Atgriezties rītdienā».
ASV daudzsēriju trilleris. 7.sērija.
22.35 «Krējums… saldais».
23.05 «24 stundas 2». Seriāls. 3.sērija.
23.50 NBA spēle.
Bostonas Celtics – Klīvlendas Cavaliers.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 10.sērija.
7.25 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 1.sērija.
7.55 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla progrmma. 47.sērija.
8.50 «Zorro un Skārleta». ASV animācijas filma. 2008.g.
10.35 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.05 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Honkongas un ASV piedzīvojumu filma.
15.50 «Olivers Tvists».
Lielbritānijas, Čehijas, Francijas, Itālijas drāma.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Lieldienu filma, skatītāju konkursa uzvarētāja».
23.15 «Dekamerons. Jaunavu teritorija».
Itālijas, Lielbritānijas, Francijas un
Luksemburgas piedzīvojumu komēdija.
1.05 «LNT ziņu Top 10».*
1.55 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums».
ASV mākslas filma.
3.30 «Džekija Čana pirmais trieciens».
ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
4.55 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
Dokumentāla programma. 5.sērija.

TV3
5.00 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 77.sērija.
6.40 «Bratz meitenes un dimanti». Animācijas filma.
7.55 «Peļu stāsti. Nakts briesmoņa noslēpums».
Animācijas filma.
9.15 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.00 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.

tv programma
10.35 «Mazulis». ASV, Austrālijas ģimenes komēdija.
12.15 «Manatu». Vācijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
14.00 «Dziedošie lāči». ASV ģimenes komēdija.
15.45 «Glābēji Dienvidamerikā». ASV komēdija.
17.35 «Dullais Boufingers». ASV komēdija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 18.sērija.
20.50 «Tīģeris un drakons».
Ķīnas, Honkongas un ASV spraiga sižeta filma.
23.05 «Nekā personīga». Raidījums.
23.50 «Dullais Boufingers». ASV komēdija. 1999.g.
1.35 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls 14.sērija.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 41.sērija.

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

22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Zebra».*
23.10 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas filma. 50.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 151.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 102.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 9.sērija
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 29.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 42.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 103.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Varavīksnes burvība». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.00 «Vīrieši kokos!». ASV seriāls. 21.sērija
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 15.sērija.
0.50 «Supernatural». ASV seriāls. 5 sērija.
1.40 «Holivudas grēki». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Sveicināti, esam jūsu jumts» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 42.sērija.

TV3

14. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 753.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 61.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5046.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Mans bērns ir…» Dokumentāla filma.
11.30 «Province»*.
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
12.45 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Klēts».* Folkloras programma.
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 34.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 753.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5047.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 61. un 62.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 10.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 21.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 142.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 485.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle florbolā.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 142.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 5.finālspēle.
Ja spēle nenotiek, tad – mākslas filma
«Lieliskie brāļi Beikeri». ASV melodrāma.
21.40 «Sporta studija». Tiešraide.
13. aprīlī plkst.10
TV3 raidijums
«Glābējkomanda
Cepums».

5.00 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 14.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 78.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
8.40 «Glābēji Dienvidamerikā». Mākslas filma.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 7.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
39.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 83.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 295. un 296.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 19. un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 19.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 13.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 21.sērija.
22.50 «Tabu». ASV mistikas trilleris. 2002.g.
0.25 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 15.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 42.sērija.

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

15. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 754.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 62.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5047.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Arktiskais drudzis». Dokumentāla filma.
11.40 «Zini vai mini!» TV spēle*.
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»

Ceturtdiena, 2009. gada 9. aprīlis

Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!*
12.45 «Jauna nedēļa».*
13.35 «Līdzās» (ar subt.).*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 35.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 754.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5048.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 63. un 64.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Laika jautājums». Dokumentāla filma.
22.10 «Kurš redzējis vārnu?» Dokumentāla filma.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 22.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 143.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.45 «Gadsimtos neatklātais.
Lieldienu salas noslēpumi». Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 486.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 143.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 19.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma.
21.00 «Pasaules daiļslidošanas zvaigznes».
Paraugdemonstrējumi.*
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 «Anekdošu klubs».*
23.05 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
23.50 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 22.sērija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas filma. 51.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 152.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 103.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Vācijas seriāls. 10.sērija
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 30.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 43.sērija.
17.55 LNT ziņas sešos.
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 104.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.00 «Rembo 4». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
23.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 16.sērija
0.15 «Supernatural». ASV seriāls. 6.sērija
1.10 «Gabrielas pamošanās». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.45 «Vēstneši». Kanādas un ASV mākslas filma.
4.10 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 43.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 295. un 296.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 79.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 8.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
40.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 16.sērija
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 84.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 297. un 298.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 20.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
21.50 «Indigo» (ar subt.). Krievijas fantastikas trilleris.
23.50 «Spiegiem jāmirst» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
0.50 «Kobra 5». Seriāls. 8.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 43.sērija.

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

16. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 755.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 63.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5048.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.35 «Laika jautājums». Dokumentāla filma.
11.27 «Kurš redzējis vārnu?» Dokumentāla filma.
12.00 «Zebra».* 12.15 «Province».*
12.45 «Dagestāna – zeme virs mākoņiem».
Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 36.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 755.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5049.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 65. un 66.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 55.sērija.
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas
daudzsēriju melodrāma. 5.sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 23.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 144.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Zidāna sapņu komanda». Dokumentāla filma.
12.15 «Japāna tuvplānā. Kultūras mantojums».
Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 487.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 144.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Anekdošu klubs».*
18.20 «112 hronika».
18.30 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Slovākija. Tiešraide.
21.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.45 «Ar makšķeri».
22.15 «Asiņainais dārgakmens». ASV trilleris.
23.45 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 23.sērija.
0.10 «Anekdošu klubs».*
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas filma. 52.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 153.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 3.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 104.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».

tv programma
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14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Seriāls. 11.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 31.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 44.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 105.(noslēguma) sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.05 «Klausītājs» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2004.g.
24.00 «Negaisa vārti» (ar subt.).
Krievijas kara filma. 1.daļa. 2006.g.
1.00 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.55 «Septītais prāts». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.45 «Rembo 4». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 44.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 297. un 298.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 80.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 9.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
41.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 17.sērija
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 85.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 299. un 300.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 21.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 5.sērija.
21.50 «Aizmirstības smiltis». ASV piedzīvojumu filma.
23.35 «Lasvegasa». Seriāls. 23.sērija.
0.30 «Kobra 5». Seriāls. 9.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 44.sērija.

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

17. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 756.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 64.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5049.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Šosejas ātrie eņģeļi». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 37.sērija.
15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 756.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5050.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 67. un 68.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».

22.05 «Zīme no debesīm». Austrijas melodrāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Zīme no debesīm». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 24.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 145.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.45 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 15.sērija
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 488.sērija.
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 145.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Anekdošu klubs».*
18.20 «112 hronika».
18.30 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Slovākija. Tiešraide.
21.20 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
21.45 «Zveja» (ar subt.).
22.15 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 9.sērija.
23.00 «Tīģera impērija». Francijas piedzīvojumu filma.
2.sērija.
0.40 «112 hronika».*
0.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 154.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 4.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 105.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Seriāls. 12.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 32.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 45.sērija.
17.55 LNT ziņas sešos.
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.30 «Īstvikas raganas». ASV komēdija. 1987.g.
23.45 «Cietsirdīgie ļaudis». ASV un Kanādas drāma.
1.50 «Iesācēju klase». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.55 «Klausītājs» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2004.g.
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.05 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 45.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 299. un 300.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 81.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 10.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
42.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 86.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 301. un 302.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 25. un
26.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Amerikāņu pīrāgs 2». ASV komēdija. 2001.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 20.sērija.
0.50 «Garāžu ķirurgs». Dokumentālā filma
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.daļa.

16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Glābēji. Kritiskā masa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.daļa.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs».
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
1.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

18. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 49. un 50.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 39.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zīme no debesīm». Austrijas melodrāma. 2008.g.
12.40 Latvijas meistarsacīkstes standartdejās.*
13.40 «Lielā mūzikas balva 2008». Nominantu koncerts.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 47. un 48.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Dagestāna – zeme virs mākoņiem».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Audēju un Vaļņu ielas.
19.00 «Kārkli pelēkie ziedi».
Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1961.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kāzu rīkotāja».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
23.10 Nakts ziņas.
23.15 R.Paula un kora «Kamēr...» koncerts.*
23.55 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.00 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 24.sērija.
13.25 «Krējums… saldais».*
14.00 Baltijas sieviešu basketbola līga. Pusfinālspēle.
SK Cēsis – Mariampoles Arvi.
16.00 «Zidāna sapņu komanda». Dokumentāla filma.
17.00 LMT Virslīgas spēle futbolā.
Liepājas metalurgs – Skonto.
19.00 «Pasaules daiļslidošanas zvaigznes».
Paraugdemonstrējumi.*
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 10.sērija.
21.15 «1000 jūdzes Indijā».
21.45 «Mērijas Braientas neticamais ceļojums».
Austrālijas un Lielbritānijas drāma. 1.sērija.
23.25 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 7.sērija.
0.10 «Bikini meitenes». Seriāls. 4.sērija.
0.40 «Emanuēla. Iekāres pasaule».

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 2.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 11.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 2.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 4.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Skubijs Dū un leģenda par vampīru».
ASV animācijas seriāls.
11.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Izmisīgi meklējot Suzannu».
ASV romantiska komēdija.
15.05 «Latvijas zelta talanti 2009».* TV šovs.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 19 sērija
19.00 «Prāta banka». Intelektuālā spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas.»
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 3.sērija.
22.10 «Tīģeris sniegā». Itālijas liriska komēdija. 2005.g.
0.20 «Melnā grāmata». Nīderlandes, Vācijas,
Beļģijas laikmeta drāma.
2.40 «Klikt». Erotiska filma. 2.sērija; SMS ar iepazīšanos.
4.05 «Īstvikas raganas». ASV mākslas filma.

9
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Bez tabu Lielās talkas speciālizlaidums».
10.05 «Simpsoni 18». Seriāls. 10.sērija.
10.30 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.05 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 18. un 19.sērija.
12.10 «Bez tabu Lielās talkas speciālizlaidums».
12.15 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
13.15 «Bez tabu Lielās talkas speciālizlaidums».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
15.20 «Bez tabu Lielās talkas speciālizlaidums».
15.30 «Amerikāņu pīrāgs 2». ASV komēdija.
17.25 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
19.20 «Bez tabu Lielās talkas speciālizlaidums».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija.
22.00 «Stārskijs un Hačs». ASV komēdija.
23.55 «Marija». Mākslas filma.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

19.aprīlis, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Neatklātā Brazīlija». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 49. un 50.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Šosejas ātrie eņģeļi». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». Sociālā līdzdzīvošana.
19.00 «Vienaudži».*
19.15 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 1989.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Māsas». ASV drāma.
23.25 Nakts ziņas.
23.30 «Ziemeļu puse».*
24.00 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.00 AB.lv finālspēle rokasbumbā.
16.00 Baltijas sieviešu basketbola līgas finālspēle.
Tiešraide.

18.00 «Tīģera impērija». Francijas piedzīvojumu filma.
2.sērija.
19.40 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 11.sērija
21.00 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 10.sērija.
21.45 «TV motors».*
22.15 NBA play-off spēle.
0.30 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 3.sērija.
6.50 «TV veikala skatlogs».
7.05 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 6.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Lieldienu filma, skatītāju konkursa uzvarētāja».*
12.45 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
13.40 «Svētā šķēpa noslēpums».
Vācijas, Francijas un Beļģijas drāma. 1.sērija.
15.30 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 3.sērija.
16.25 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Latvijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 20.sērija
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2009». TV šovs.
23.50 «Debesu bruņinieki».
Francijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
1.40 «Izmisīgi meklējot Suzannu». Romantiska komēdija.
3.25 «Lielā afēra». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
ASV izklaidējoša programma.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 83. un 84.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 33.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Seši kadri» (ar subt.). Raidījums.
9.50 F-1 Ķīnas Grand Prix izcīņa. Tiešraide.
12.00 «Superbingo». TV spēle.
12.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
14.00 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
15.50 «Pasaules neticamākie video 3».
Raidījums. 20.sērija.
16.35 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
17.35 «Atmaksa». ASV trilleris.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.35 «Alamo forts». ASV vesterns.
23.05 «Kapteiņa Korelli mandolīna». Lielbritānijas,
Francijas un ASV romantiska drāma.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.00 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.*
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viss par kino» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Ziņas. Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
Informatīvi analītisks raidījums. Vada V.Andrejevs.
20.40 «Jūrmaļina 2008». Latvijas humora raidījums.
22.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dok. raidījums.
23.20 «Benija Hila šovs» (krievu val.).
Lielbritānijas humora šovs.
23.55 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss; «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs»;* «SMS ar iepazīšanos».

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 301. un 302.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 82.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 32.sērija.

19. aprīlī plkst.14 TV5 filma «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst»
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paziņojumi un sludinājumi
Uzņēmumiem un
iedzīvotājiem!

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes
savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā
Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Ceturtdiena, 2009. gada 9. aprīlis

Aizsaulē aizgājuši

Meklē darbu

MIHAILS JEGOROVS
(dz. 1941. g.)
ILMĀRS ANDŽĀNS (dz. 1962. g.)
ĒRIKA DAUBURE (dz. 1926. g.)
GUNĀRS KALNBĒRZS
(dz. 1954. g.)
ĒRIKA MILDA BRAUNA
(dz. 1926. g.)
ANNA JEGOROVA
(dz. 1925. g.)
IVANS ŠĻOMKINS (dz. 1952. g.)
ELMĀRS GAILIS (dz. 1926. g.)
VILNIS LINDENBAUMS
(dz. 1936. g.)
SOFIJA OBOĻEVIČA
(dz. 1942. g.)
GUNA FIŅĶE (dz. 1942. g.)
NADEŽDA SLAVNOVA
(dz. 1939. g.)
JANĪNA DOBKEVIČA
(dz. 1940. g.)
NIKOLAJS KOVAĻOVS
(dz. 1933. g.)
JĀNIS KUKURĪTIS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 9.04. plkst.15 no Zanderu sēru nama uz Bērzu kapsētu.
VALENTĪNA KAĻINOVA
(dz. 1924. g.). Izvadīšana 9.04.
plkst.14 Zanderu kapsētā.
JUZEFA SPRUKSTE (dz. 1927. g.)
Izvadīšana 11.04. plkst.13 Bērzu
kapsētā.

Sieviete – jebkādu. Varu palīdzēt
mājsaimniecības darbos
vai pieskatīt bērnu.
Ir pieredze slimu cilvēku kopšanā.
Tālrunis 20099947.

23. aprīlī būsiet mīļi gaidīti
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā,
kur notiks Atvērto durvju diena.
Mūsu adrese: Jelgava, Zirgu iela 47A.
Sīkāka informācija – pa tālruni 63026313.
Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola

(Jelgava, Institūta iela 4)
paziņo, ka 2009. gada 12. maijā no plkst.9 līdz 14 skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija izglītojamiem
ar skoliozi un kustību traucējumiem uzņemšanai
no 1. līdz 9. klasei 2009./2010. m. g.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pieraksts uz komisiju
darba dienās no plkst.10 līdz 12 un no 13 līdz 15.
Tālrunis 63029514 (sekretāre).

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pūčuks»
uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Adrese: Stacijas iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63020137, 26337142.
JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
aicina absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas
90. gadadienas svinībām 2009. gada 25. aprīlī.
Svētku programma:
• no plkst.14 – dalībnieku reģistrācija,
• plkst.15 – aizlūgums Sv. Annas katedrālē,
• plkst.17 – svinīgais koncerts,
• plkst.20 – svētku balle.
Dalības maksa – Ls 7. Līdzi jāņem groziņi.
Informācija pa tālruni 63045548.

Kvalificēts elektriķis.
Varu palīdzēt celtniecībā,
mājsaimniecības darbos.
Tālrunis 20099947.
Sieviete (37 g.) – auklītes darbu.
Ir pieredze un rekomendācija.
Var piedāvāt arī veca cilvēka aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Auklītes vai pārdevējas darbu.
Tālrunis 26735071.
Pārdevēja vai krāvēja darbu.
Ir pieredze.
Tālrunis 27143030.
Elektriķa, santehniķa darbu.
Veicu visu veidu iekšdarbus,
kā arī sīkus mājas darbus.
Tālrunis 26044441.

Galdnieks (mēbeļu restaurators),
pieprotu visus galdniecības un
namdara darbus. Ir B un C 1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Var piedāvāt arī gabaldarbus.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 63027358; 29659962.
Būšu mīļa auklīte (38 g.) jūsu
bērniņam. Varu sakopt māju un
pagatavot ēdienu. Ir pieredze bērnu auklēšanā un rekomendācijas.
Tālrunis 26022007.

Piedāvā darbu
Autoservisu un autoveikalu tīkls
Jelgavā – pārdevējiem (-ām)
ar pieredzi rezerves
daļu tirdzniecībā.
Tālrunis 29553492.

SIA «Jelgavas tirgus»
paziņo, ka 12. aprīlī
Jelgavas tirgus
būs slēgts.

Sports

Ceturtdiena, 2009. gada 9. aprīlis

11

Mūsu junioriem – zelts
 Ilze Knusle-Jankevica

Ziniet, tas ir apmēram tā, ja uztaisītu
vienu komandu no Latvijas, Lietuvas
Izcīnot uzvaras visās spēlēs,
un Igaunijas labākajiem puišiem,» stās«Zemgale/BJSS» ieguva zelta
ta J.Vītols. Tomēr augumā pārākie poļi
medaļas Eiropas jaunatnes
nespēja sagādāt mūsējiem vilšanos. 2.
basketbola līgas (European
vietu turnīrā ieguva zviedru komanda
Youth Basketball League jeb
«KFUM Göteborg», bet 3. – «PomeraEYBL) U-14 turnīra 3. posmā,
nia ‘95».
kas nedēļas nogalē risinājās
Turnīra laikā tika noteikta «All
Jelgavā.
Stars» jeb zvaigžņu komanda, kurā iekļuva arī divi «Zemgale/BJSS» spēlētāji
«Lai gan visas komandas ir ļoti labas, – Kristaps Pļavnieks un Emīls Kiziks.
šoreiz arī paši labi nospēlējām. Kā jau Zvaigžņu komandas sastāvu noteikuši
tas zināms, viss sākas no aizsardzības. visu komandu treneri, aizpildot ankeUzbrukums ir tāds kā saldais ēdiens. tas. Par savas komandas spēlētājiem,
Protams, ja noturējām aizsardzību, ti- protams, balsot nav ļauts. «Domāju, ka
kām pie metieniem. «Zemgale/BJSS» spēļu rezultāti:
puiši to bija pelnījuMums ir iespēlētas «Zemgale/BJSS» – «Spars» – 81:39
ši, jo realizēja spēles
daudzas sadarbības, «Zemgale/BJSS» – «Ķeizarmežs» – 74:38 plānu un labi izpilko izdevās īstenot. «Zemgale/BJSS» – «UKS Komorov» – 68:34 dīja visus manus
Vairāk orientējā- «Zemgale/BJSS» – «Valmiera» – 49:30
norādījumus,» tā
mies uz komandas «Zemgale/BJSS» – «Pomerania ‘95» – 55:41 par savas komandas
spēli, nevis indivispēlētājiem saka
duālo meistarību,» tā par aizvadīto J.Vītols. K.Pļavnieks spēlē saspēles
turnīra noslēguma posmu saka mūsu vadītāja pozīcijā, bet E.Kiziks ir spēka
komandas treneris Jānis Vītols.
uzbrucējs un centra spēlētājs.
Mūsējiem bija jāspēlē piecas spēles
Eiropas jaunatnes basketbola līgas
ar pretiniekiem gan no Latvijas, gan turnīrs U-14 vecuma grupā (1995.
Polijas. Lai gan jelgavnieki visās spēlēs gadā dzimušie zēni) notika pirmo gadu.
guva pārliecinošas uzvaras, treneris Turnīra 3. posmā piedalījās astoņas konorāda, ka visgrūtāk gājis ar poļu mandas: «Zemgale/BJSS» no Jelgavas,
komandu «Pomerania ‘95». «Tā nav «Ķeizarmežs» no Rīgas, «VEF» no Rīpilsētas komanda, tā ir vesela apgabala gas, «KFUM Göteborg» no Zviedrijas,
– Gdaņskas – komanda. No apmēram «Spars» no Ventspils, «Valmiera» no «Zemgale/BJSS» spēka uzbrucēja un centra spēlētāja Emīla Kizika (no labās)
deviņiem miljoniem iedzīvotāju bija Valmieras, «UKS Komorov» un «Po- sniegumu novērtēja visu turnīrā spēlējošo komandu treneri, iebalsojot viņu
atlasīti vislabākie gara auguma puiši. merania ‘95» no Polijas.
Foto: Ivars Veiliņš
simboliskajā zvaigžņu komandā.

FK «Jelgava» izcīna
«Tepera» kausu
 Jānis Kovaļevskis

Turpinot gatavoties 1. līgas futbola čempionātam, svētdien,
5. aprīlī, FK «Jelgava» aizvadīja
pārbaudes turnīru Smiltenē,
viena apļa turnīrā tiekoties ar
Valmieras, Rēzeknes un divām
Smiltenes komandām. Izcīnot
trīs uzvaras četrās spēlēs, FK
«Jelgava» uzvarēja turnīrā un
izcīnīja «Tepera» kausu.
Turnīra reglaments paredzēja izspēlēt
apļa turnīru starp piecām komandām,
aizvadot katrā spēlē divus puslaikus pa
20 minūtēm. FK «Jelgava» šajā turnīrā
galvenokārt pārbaudīja tuvākos rezervistus, pastiprinot komandu ar
pieciem potenciālajiem pamatsastāva spēlētājiem (Valērijs Redjko,
Oļegs Ivaņica, Pāvels Bormakovs,
Aivars Ķeris un Vugars
Askerovs).
Pirmajā spēlē mūsu vienība tikās ar Smiltenes
komandu DK «Ieviņa»,
kuru pārstāvēja pagājušās
sezonas vājākā 1. līgas kluba «Abuls» spēlētāji. Jelgavnieku komandas galvenais treneris Dainis Kazakēvičs pēc turnīra
norādīja, ka spēle izvērtās visai
interesanta, jo smiltenieši pamanījās gūt divus vārtus, visas spēles laikā izveidojot tikai vienu
momentu, jo pirmos vārtus DK
«Ieviņa» guva pēc rupjas mūsu
rezerves vārtsarga Igora Grudina kļūdas. «Spēles gaitu
pilnībā kontrolējām, tomēr
nespējām realizēt vārtu gūšanas momentus, tādēļ nācās
atzīt pretinieku pārākumu ar
0:2,» tā D.Kazakēvičs. Turnīra
turpinājums jelgavniekiem
izdevās veiksmīgāks – 1:0 pret
Smiltenes BJSS/FK «Abuls»
(vārtus guva V.Redjko),
3:0 pret Valmieras FK
«Gauja», kuru bija
pastiprinājuši vairāki
spēlētāji no Valmieras 1. līgas kluba (vārtus guva A.Ķeris, S.Iļčišins), un 2:0 pret
virslīgas FK «Blāzma» dublieriem (vārtus

FK «Jelgava» komandas sastāvā «Tepera»
kausa izcīņā – Igors Grudins, Valērijs
Redjko, Oļegs Ivaņica, Jurijs Fjodorovs,
Gatis Mašals, Antons Kašins, Kristaps
Freimanis, Sergejs Červjakovs, Aleksandrs
Makarovs, Pāvels Bormakovs, Aivars Ķeris, Kirils Isakovs, Dāvis Gaigals, Sergejs
Iļčišins, Vugars Askerovs.

guva V.Redjko un V.Askerovs). 2. un 3.
vietu turnīrā izcīnīja FK «Blāzma» un DK
«Ieviņa». Savukārt noslēdza turnīra tabulu
Smiltenes BJSS/FK «Abuls» un Valmieras
FK «Gauja».
D.Kazakēvičs spriež, ka turnīrs bijusi
laba iespēja spēlēs pārliecināties par
komandas jauno spēlētāju sportisko kondīciju, īpaši labi sevi šoreiz apliecināja
1992. gadā dzimušais centra aizsargs G.Mašals, kurš pārī ar pieredzējušo V.Redjko, kas tika atzīts arī
par turnīra vērtīgāko spēlētāju,
demonstrēja stabilu sniegumu, aizvadot turnīru tikpat
kā bez kļūdām. «Šoreiz
mazāk uzmanības pievērsu kopējam komandas
sniegumam, jo svarīgāk
bija pārliecināties par konkrētu spēlētāju iespējām,
tādēļ ar sastāvu plaši variējām.» Daudz vārtu gūšanas momentu izveidoja arī
uzbrucējs V.Askerovs, kurš
FK «Jelgava» pievienojies
tikai šajā sezonā, pārnākot
no «Liepājs metalurga» otrās
komandas. Tomēr izšķirošajā
uzbrukuma fāzē šim spēlētājam pietrūka precizitātes.
«Iespējams, savu lomu nospēlēja pretinieku nenovērtēšana,»
uzsver D.Kazakēvičs.
Pēc šī pārbaudes turnīra
faktiski izkristalizējies 1. līgas
komandas pamatsastāvs, kas
tiks pieteikts čempionātam,
tomēr, ņemot vērā arī konkurentu interesi, D.Kazakēvičs
vēl nevēlējās atklāt visas kārtis.
Līdz čempionāta sākumam 1.
maijā, kad FK «Jelgava» tiksies
ar FS «Metta», plānots aizvadīt vēl trīs
pārbaudes spēles, pirmo no tām 11. aprīlī
pret FC «Skonto» dublieriem.

Pēdējā sezonas spēle – mājās
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 11. aprīlī, basketbola
klubs «Zemgale» aizvadīs pēdējo šīs sezonas spēli Latvijas
Basketbola līgas 1. divīzijā.
Mūsējo pretinieks būs BK
«Valmiera». Tā kā spēle notiks
Jelgavas Sporta hallē, līdzjutēju atbalstam būs īpaši liela
nozīme.
Lai gan zināms, ka BK «Zemgale» nav
iekļuvis Latvijas Basketbola līgas (LBL)
«Play-off» turnīrā, komanda negrasās padoties un cīnās godam. Savā priekšpēdējā
LBL 1. divīzijas spēlē BK «Zemgale» tikās
ar «Liepājas lauvām». Visai līdzīgā spēlē
mūsējiem šonedēļ izdevās izcīnīt uzvaru

ar rezultātu 70:68. Komandas treneris
Varis Krūmiņš uzsver, ka šī bijusi cīņa par
prestižu, kurā izdevies uzvarēt.
«Zemgale» negrasās padoties arī valmieriešiem, jo gaidāmā spēle būs ļoti
principiāla. Līdz šim jelgavnieki ar Valmieras komandu tikušies trīs reizes. Abās
spēlēs izbraukumā «Zemgale» zaudēja,
turklāt starpība bija vairāk nekā desmit
punktu. Mājas spēlē Jelgavas komandai
izdevās revanšēties un gūt uzvaru ar
deviņu punktu pārsvaru. Gaidāmā spēle
Jelgavā ir iespēja pierādīt, ka «Zemgale»
var līdzvērtīgi cīnīties ar komandu, kura
turnīra tabulā šobrīd ieņem 4. vietu (mūsējie ir 7. vietā).
LBL spēle «Zemgale» – «Valmiera»
notiks 11. aprīlī pulksten 19 Jelgavas
Sporta hallē.

Pierāda savu veiklību

Īsi
 BK «Zemgale/Juniors» kārtējā
LBL 2. divīzijas spēlē tikās ar SK
«Kandava» un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 96:78. Izcīnītais

panākums jaunajiem zemgaliešiem ir
sešpadsmitais šajā sezonā, kas LBL 2.
divīzijā viņiem dod 3. vietu trīspadsmit
komandu konkurencē. Rezultatīvākie
spēlētāji BK «Zemgale/Juniors»: J.Rozītis
(19 punkti, 13 atl.b.), L.Mizis (18 punkti), A.Justovičs un E.Tramdaks (katram
pa 15 punktiem). BK «Zemgale/Juniors»
LBL 2. divīzijā vēl jāaizvada divas spēles
– ar «Valmieru U-21» un «Līvāniem».

 Jauno sezonu uzsācis ātrumlaivu pilots jelgavnieks Uģis Gross.

Aizvadītās nedēļas nogalē Portimao,
Portugālē, notika sacensību pirmie divi
posmi. 1. posmā U.Gross, kurš šogad
startē komandā «Zepter» kopā ar itālieti
Gvido Kapelīni, izcīnīja 6. vietu, bet
viņa komandas biedrs palika desmitais.
Savukārt 2. posmā U.Gross nefinišēja
– lai gan brauciena gaitā viņš bija ticis
līdz 7. pozīcijai, dzinēja defekta dēļ
21. aplī izstājās. Kopumā pēc 2. posma
mūsu ūdensmotosportistam ieskaitīta
13. vieta, bet sacensību kopvērtējumā
U.Gross ieņem 11. vietu. Nākamie F1
uz ūdens sacensību posmi būs jūnija
sākumā Sanktpēterburgā (Krievijā) un
Lahti (Somijā).

 Nedēļas nogalē sadalīts tā
sauktais «mazo» medaļu komplekts Jelgavas pilsētas čempionātā basketbolā vīriešiem . Otrās

meistarības grupas finālcīņā ar divu
punktu pārsvaru (65:63) uzvaru izcīnīja un «mazo» zelta medaļu ieguva
«Kultūra», pieveicot komandu «Arheja
GS». Uzvarētāju komandas sastāvā spēlēja M.Buškevics, K.Boldiševics, I.Vanks,
I . D ī c m a n i s , I . A k e r m a n i s , J . Va n k s ,
G.Blumbahs, G.Freibergs, A . Kļava,
M.Cinis. Šīs grupas čempionāta kopvērtējumā 3. vieta komandai «LLU», 4.
vieta – «Domeko Hot», 5. vieta – «NDD»,
6. vieta – «Valtek». Pirmās meistarības
grupas 16 komandas tiksies astotdaļfinālā 12. aprīlī. Astoņas no komandām
tiks izslēgtas, bet astoņas turpinās
cīņu par čempiona titulu. Čempionāta
finālspēles notiks 24. aprīlī pulksten 18
Jelgavas Sporta hallē.

 Noskaidrotas komandas, kas
piedalīsies boulinga turnīra Jelgavas deju kolektīviem un koriem
«Nothing special 09», ko rīko
boulings «Crash», finālā. Finālisti
tika noskaidroti trīs turnīra kārtās. Pēc
3. kārtas vislabākos rezultātus uzrādīja
un finālā tiksies TDA «Diždancis» komandas «DD Džimbuga» (638 punkti)
un «DD Strike» (557 punkti), TDA «Liel
upe» komandas «Skaistuļi» (594 punkti)
un «Ņiprie» (511 punkti), kā arī TDA
«Jaunība» komanda «Plastilīns» (538
punkti). Kopumā turnīrā piedalījās 25
deju kolektīvu komandas.
Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

Pirmdien un otrdien Jelgavas Sporta hallē, kā ierasts, valdīja sportisks gars,
tikai šoreiz te darbojās nevis profesionālas komandas, bet gan desmit Jelgavas
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, sešu pilsētas skolu un vienas rajona
izglītības iestādes skolēni, kas cīnījās tradicionālajās sporta sacensībās «Lielā
balva». Pirmajā dienā sevi veiklībā pierādīja bērnudārznieki, un sportiskākā
jau ceturto reizi izrādījās bērnudārza «Vārpiņa» komanda, kas saņēma kausu,
diplomus un sporta inventāru, 2. vieta – «Pasaciņas» komandai, bet 3. vieta
– «Alfai». Viņi tika pie diplomiem un sporta inventāra. Savukārt otrdien hallē,
cīkstoties sumo tērpos, izejot lielo piepūšamo stafeti, rāpjoties klinšu sienā un
veicot citus uzdevumus, sportoja 5. – 12. klašu skolēni. 5. – 6. klašu grupā par
labākajiem atzīta 4. vidusskolas komanda, 2. vietā – 3. pamatskolas komanda.
Abas komandas papildu diplomiem saņēma arī iespēju bez maksas slidot. Arī 7.
– 9. klašu grupā uzvaras laurus plūca 4. vidusskolas komanda, aiz sevis atstājot
Spīdolas ģimnāzijas un Ozolnieku vidusskolas komandu, bet no vidusskolēniem
izveicīgākie izrādījās 1. ģimnāzijas sportotāji, 2. vieta spīdoliešiem, bet 3. vieta
– 4. vidusskolas komandai.
Foto: Ivars Veiliņš

 12. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts/«Swedbank»
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem
(Jelgavas Sporta hallē).
 18. aprīlī pulksten 10 un 19.
aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas
čempionāts/«Swedbank» kausa izcīņa
basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 23. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 3. kārta
(Kalnciema vidusskolā).
 24. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas
pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem. Spēles par 1.
– 4. vietu (Jelgavas Sporta hallē).
 25. aprīlī pulksten 10.30 – sporta
deju čempionāts. 2009. gada Latvijas
čempionāts 10 dejās un deju sacensības «Jelgavas pašvaldības kauss»
(Jelgavas Sporta hallē). Biļešu cena
– Ls 4,50.
 25. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2009», 6. kārta, un Sporta
servisa centra kausa izcīņa (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 26. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts volejbolā sievietēm un
vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).

12
Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Sandra Blūmane, ēdināšanas uzņēmuma «Silva» vadītāja:
«Es Jelgavā jūtos kā mājās, un ģimenes sajūta man ir viena no svarīgākajām
lietām, kas ļauj man justies labi un droši.
Man patīk tas, kas pilsētā ir noticis pēdējos gados – tā ir attīstījusies, neskatoties
uz vēl daudzajiem darāmajiem darbiņiem, kļuvusi zaļāka, tīrāka, modernāka,
kultūras dzīve tapusi krāsaināka. Šķiet,
ka arī jelgavnieki ir kļuvuši atvērtāki,
pašapzinīgāki un aizvien vairāk iemīl
savu Jelgavu. Kā var nemīlēt pilsētu,
kurā ir dzimuši tik daudz talantīgu un
izcilu personību, kaut vai mūsu pašu
prātnieki, aktieri, sportisti un vēl daudzi
citi! Esmu priecīga ikdienā satikt jaukus
un smaidīgus cilvēkus – savus kolēģus,
klientus, savus un bērnu skolotājus, audzinātājus, foršos kaimiņus, draugus un
vēl, un vēl... Esmu gandarīta, ka dzīvoju šeit un ka ar savu, savas ģimenes un
komandas darbu varam kādu iepriecināt un padarīt Jelgavu vēl skaistāku un
jaukāku. Es mīlu un lepojos ar šo pilsētu – tā ir mana. Priecīgas, saulainas un
ģimeniskas mums visiem Lieldienas!»

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 9. aprīlis

Lieldienās iešūposim
sauli un pavasari
Lieli un mazi
zaķi, krāsainas
olas, astoņas
šūpoles un vēl
daudz kas cits
jelgavniekus
svētdien no
pulksten 12
gaidīs Jelgavas
pils parkā, kur
norisināsies
tradicionālā
Lieldienu
pastaiga.
Foto: Ivars
Veiliņš

Kultūras pasākumi
 9. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās Jelgavas Kamerorķestris, kori «Zemgale», «Spīgana», «Vanema». Diriģents Aigars Meri, videoprojekcija – I.Apse,
K.Burāne, M.Eihe. Programmā: 1. daļā – S.Bārbers «Adagio», V.Kilars «Klavierkoncerts», solists Mārtiņš Zilberts. 2.daļā – R.Dubra oratorija «Cantus in Aeternum»,
solisti Ieva Ezeriete (soprāns), Gunta Davidčuka (soprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Armands Siliņš (baritons). Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 10. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
(Jelgavas Baptistu draudzē).
 11. aprīlī pulksten 17 – mūzikas vakars, uzstājas vijolniece Linda Auzāne
(Jelgavas Baptistu draudzē).
 12. aprīlī – Lieldienu dievkalpojumi. Pulksten 7 – rīta dievkalpojums ar jauniešu kora piedalīšanos, pulksten 11 – Kristus Augšāmcelšanās svētku svinēšanas
dievkalpojums ar kora kantāti «Uzvarētājs» (Jelgavas Baptistu draudzē).
 12. aprīlī no pulksten 12 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Šūpoles, olu
darbnīca, izstāde «Trusis un citi», vizināšanās ar bērīšiem. Piedalās folkloras kopa
«Dimzēns» un Jelgavas pilsētas dejotāji (Jelgavas pils parkā).
 12. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš sveic
mazos jelgavniekus (Jelgavas pils parkā).
 14. aprīlī pulksten 18 – Starptautiskās Dejas dienas pasākumu ietvaros laikmetīgās dejas meistarklases trīs atšķirīgas izrādes: «Settle» (horeogrāfe Fiona
Milvorda no Lielbritānijas), «Jāņu nakts» (horeogrāfs Andris Kačanovskis un
Monta Vandere), kā arī «Ņem manas acis» (horeogrāfe Elīna Breice). Iestudējumos piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas Modernās dejas horeogrāfijas nodaļas
studenti. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 19 – dziedošā grupa no Latgales «Baltie lāči». Andris
Baltacis, Armands Ozoliņš, Konstantīns Dzedzels un Aleksandrs Tamans. Biļešu
cena – Ls 5; 4 (kultūras namā).
 16. aprīlī pulksten 18 – koncerts. Karls Orfs «Carmina Burana». Piedalās valsts
akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Mati Turi
(tenors, Igaunija). Diriģents Andris Veismanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50.
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde L.Zorins «Varšavas
melodija» (krievu valodā). Režisors S.Golomazovs (Krievija). Lomās J.Terskihs un
D.Podoļako. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» 20 gadu jubilejas koncerts (2
daļās). Viesi: deju grupa «Ritms», deju studija «Benefice» u.c. Biļešu cena – Ls 3;
2; 1 (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 23. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde Dejs Vasermans
«Cilvēks no Lamanša». Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 24. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dejs Vasermans
«Cilvēks no Lamanša». Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 10.30 – sporta deju čempionāts, 2009. gada Latvijas
čempionāts 10 dejās un deju sacensības «Jelgavas pašvaldības kauss». Biļešu
cena – Ls 4,50 (Jelgavas Sporta hallē).
 25. aprīlī pulksten 19 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts. Biļešu cena –
Ls 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 16 – kora «Orfeu» (Rumānija) koncerts (Jelgavas Sv.Annas
katedrālē).
 27. aprīlī pulksten 14 – XIII Integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās Zemgalē»
(kultūras namā). Ieeja – bez maksas.
 28. aprīlī pulksten 13 – gatavojoties X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju
svētkiem, Jelgavas pilsētas skolēnu deju kolektīvu skate. Biļešu cena – Ls 0,50
(kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Mihails Bulgakovs «Suņa sirds».
Ekstraverta komēdija 2 daļās. Lauras Grozas dramatizējums. Lomās L.Subatnieks,
V.Liepiņš, I.Auziņš, D.Gaidelis, I. Ķuzule, L.Skujiņa, I.Balode, A.Grīns. (Izrādē
smēķē.) Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 19 – 5 gadu jubilejas koncerts. Harijs Ozols, Santa Zapacka
un Didzis Rijnieks. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 2. – 3. maijā – Stādu dienas (Jelgavas pils parkā).

Izstādes
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu
gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Aprīlī – I.Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstādes
(kultūras namā).
 Līdz 20. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 No 21. līdz 27. aprīlim – XIII Integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās Zemgalē» dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 1. maijam – izstāde «Dzeja uz foto» – dzejnieka Jāņa Damrozes dzeja un
dizaineres grāmatas «Sapņu meitene» autores Unas Šneideres foto. Izstādi iespējams
apskatīt darbdienās no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā).

 Ritma Gaidamoviča

Kopā ar ģimeni un draugiem iešūposim sauli un
pavasari – ar šādu devīzi,
līdzi ņemot trīs krāsotas
olas – sev, draugam un
mazajam jelgavniekam –,
labu garastāvokli un prieku, svētdien, 12. aprīlī,
no pulksten 12 līdz 16 uz
Jelgavas pils parku aicina tradicionālā Lieldienu
pastaiga. Pasākuma organizatori sola, ka te varēs
gan nokrāsot, gan ripināt
olas, kā arī tikties ar maziem un lieliem zaķiem,
šūpoties un vēl daudz ko
citu. Pastaigas laikā varēs
arī baudīt daudzpusīgu
kultūras programmu.
«Ģimenes, draugus, radus lieli
un mazi zaķi pils parkā gaidīs jau
no pusdienas laika, kad arī sāksies
lielākā rosība, ievērojot Lieldienu
tradīcijas. Lai vasarā nekostu odi,
arī šajās Lieldienās visiem jelgavniekiem piedāvāsim iespēju izšūpoties
astoņās pils parkā izvietotās šūpolēs
gan maziem, gan lieliem,» stāsta
viens no pasākuma organizatoriem
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu kluba pārstāvis Gints
Romulis.
Pulksten 12 ir tieši tas brīdis, kad
parkā sāks darboties dažādi Lieldienu zaķi – lielais Zilais zaķis, ar kuru
mazajiem un arī pārējiem interesentiem būs iespēja visā parka teritorijā
nofotografēties, Muzikālais zaķis,
kas atraktīvākos darboties gribētājus aicinās uz kopīgu dziedāšanu un
rotaļām, kā arī citi zaķi, kas piedāvās
piedalīties dažādās atrakcijās un
konkursos, kur balvās varēs nopelnīt
ne tikai krāsainas olas, bet arī pa
kādam gardam našķim.

Iespēja nokrāsot olas

Gints stāsta, ka tie, kuri vēl nebūs
paguvuši nokrāsot oliņas, to varēs
izdarīt pils parkā. «Olas un arī dažādus dekorus olu krāsošanai būsim
sagādājuši, taču arī paši krāsotāji var
droši ņemt līdzi savas olas, lai tās
ietērptu tik krāsainas, cik darinātāji
vēlējušies,» piebilst organizators. Nu
jau otro reizi Lieldienu pastaigas dalībnieki varēs darboties Olu pucēšanas
darbnīcā, kur kopā ar modes nama
«Tēma» pārstāvjiem būs iespēja ar
netradicionālām metodēm modīgi ietērpt līdzi paņemtās olas, lai arī tās uz
svētkiem būtu grezni sapostas.
Tāpat viņš piebilst, ka, sekojot
Lieldienu tradīcijām, neiztikt arī
bez olu ripināšanas. Tad varēs iegūt
kādu jaunu olu, taču jārēķinās arī
ar to, ka var palikt zaudētājos, tieši
tāpēc organizatori aicina nodrošināties ar kārtīgiem krājumiem. Būs
arī olu meklēšana, podu sišana.
«Savulaik tieši Lieldienās tika sisti
visi mājās ieplīsušie podi, lai izdzītu
dusmas, tāpēc arī mēs jelgavniekiem
piedāvāsim iespēju aizsietām acīm
sist māla podus,» tā Gints. Tāpat
bērni pils apkārtnē varēs darboties
«Zīmēšanas placī» – uzzīmēt kādu
mākslas darbu vai nu uz papīra, vai
kāda māla poda, vai arī asfalta. Šajā
gadā visiem aizraujošās aktivitātēs
piedalīties piedāvās arī Latvijas
Jauno zemnieku klubs, «Latvijas
zaļā karotīte» un sporta un tūrisma
centrs «Eži» no Valmieras.

Sveiks 141 mazo jelgavnieku

Tāpat ikviens Lieldienu pastaigas
dalībnieks varēs baudīt aģentūras
«Kultūra» sagatavoto koncertprogrammu. Šajā dienā brīvdabas sezonu
atklās un uzstāsies folkloras kopa
«Dimzēns», deju kolektīvs «Diždancis», «Kalves» vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Zelta smiltis», «Dālderis»,
«Laipa», «Jaunība», «Rota» un Ozol-

nieku deju kolektīvs.
Savukārt pulksten 13 Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
tradicionāli sveiks jaundzimušos jelgavniekus, par piemiņu dāvinot karotīti ar Jelgavas simboliku, tādējādi
uzņemot mazo jelgavnieku saimē.
Saņemt karotīti Lieldienu pastaigā
uzaicināts 141 mazulis, kas dzimis šā
gada janvārī, februārī un martā.

Rotaļu zaķiem pievienosies
arī dzīvi truši

Līdztekus aizraujošām atrakcijām
parkā būs apskatāma interesanta
izstāde «Trusis un citi», kurā Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija aicinās aplūkot dažādas trušu
šķirnes. Bet pie pils ikvienam būs
iespēja vizināties ar poniju. Protams,
visas dienas garumā gan bērni, gan
pieaugušie parkā varēs izšūpoties,
kā arī nofotografēties ar lieliem
un maziem, dzīviem un nedzīviem
zaķiem.
Visas aktivitātes Lieldienu pastaigā
iedzīvotājiem būs bez maksas, taču,
lai piedalītos atrakcijās, līdzi jāņem
vismaz trīs olas. Simboliska maksa
vien tiks iekasēta par vizināšanos ar
poniju – 50 santīmi.
«Tas ir ģimenes pasākums, un
mums šķiet: ja mazais būs laimīgs,
arī vecākiem būs prieks. Lieldienu
pastaiga patiešām ir pastaiga pretim pavasarim, smeļoties pozitīvas
emocijas, un iespēja svētkus pavadīt,
ievērojot Lieldienu tradīcijas. Aicinām
visus uz kārtīgu pavasara sagaidīšanu
kopā ar zaķiem un olām. Neatkarīgi
no laika apstākļiem viss notiks, taču
līdz svētdienai aicinām ikvienu turēt
īkšķus, lai mūsu pilsētā spīdētu saule
un visiem būtu priecīgs prāts,» aicinot
uz pasākumu, teic G.Romulis.
Lieldienu pastaigu tradicionāli
organizē aģentūra «Kultūra» sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Studentu klubu.

Arī Jelgavā sveiks Dejas dienu
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojoties Starptautiskajai
Dejas dienai, ko atzīmē 29.
aprīlī, tieši pēc Lieldienām,
14. aprīlī, pulksten 18 Jelgavas kultūras namā arī
jelgavnieki aicināti svinēt
Dejas dienu, noskatoties
Latvijas Kultūras akadēmijas Modernās dejas horeogrāfijas nodaļas studentu
un horeogrāfu sagatavotās
deju izrādes.

Organizatoru pārstāve Inese Auziņa
atklāj, ka šajā vakarā skatītājiem būs
iespēja vērot trīs atšķirīgas izrādes
– «Settle», kuras horeogrāfiju veidojusi Fiona Milvorda no Lielbritānijas,
«Jāņu nakts» – horeogrāfi Andris
Kačanovskis un Monta Vandere, kā arī
«Ņem manas acis» – horeogrāfe Elīna
Breice. «Ar šīm izrādēm esam uzsākuši arī tūri pa Latviju, tās jau parādītas
Rīgā, Ainažos, Valmierā, tagad viesosimies Jelgavā, bet vēl plānots piestāt
Tukumā un Daugavpilī. Mūsuprāt, šī
ir tā retā iespēja redzēt īstu mūsdienu

deju, kas veidota kādam konkrētam
skaņdarbam. Piemēram, izrādei «Jāņu
nakts» mūziku speciāli šim pasākumam uzrakstījušas Anta Eņģele un
Laima Jansone. Divas izrādes no šīm
ir ar komisku nokrāsu, tāpēc man
šķiet, ka te skatītāji varēs smelties
pozitīvas emocijas. Tā ir arī lieliska
iespēja redzēt studentu un horeogrāfu veikumu,» stāsta I.Auziņa. Visos
iestudējumos piedalās 20 Latvijas
Kultūras akadēmijas Modernās dejas
horeogrāfijas nodaļas studenti. Viena
izrāde ilgs aptuveni 30 minūtes.

