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Jaunieši saskata
arodizglītības priekšrocības

BEZMAKSAS

Jelgavnieki izsaka
līdzjūtību poļu tautai
 Kristīne Langenfelde

Vairāk nekā 200 jelgavnieku kultūras namā ar
savu parakstu apliecinājuši līdzjūtību poļu tautai, pieminot bojāgājušo
Valsts prezidentu Lehu
Kačiņski, viņa kundzi
Mariju un Polijas oficiālo
delegāciju. Jau šodien
līdzjūtības grāmata ar
mūsu pilsētnieku parakstiem tiks nogādāta
Polijas vēstniecībā Latvijā.
Līdzjūtības vēstuli Jelgavas
sadraudzības pilsētas Belostokas
mēram nosūtījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. «Jelgavnieki noliec galvu
sērās par šo nacionālo traģēdiju,
kas ir liels zaudējums visai Polijas
tautai,» vēstulē raksta A.Rāviņš.
Jau kopš pagājušās svētdienas
Latvijas Poļu organizācija dievkalpojumos piemin 10. aprīļa aviokatastrofā pie Krievijas rietumu
pilsētas Smoļenskas bojāgājušos.
Jelgavas nodaļa piemiņas dievkalpojumu poļu valodā rīko 18. aprīlī
pulksten 9 un 19. aprīlī pulksten
7.30 Romas katoļu katedrālē.
Latvijas Poļu savienības Jelgavas
nodaļas vadītāja Marija Kudrjavceva stāsta, ka biedrības biedri

Skolnieces no Jelgavas 5. vidusskolas Amatu vidusskolas Atvērto durvju dienā interesējās par tērpu un stila speciālista profesiju. Ar aizrautību
tika vērota gan tagadējo audzēkņu modes skate, kurā demonstrēja pašu šūtas kleitas, gan arī uzklausīts skolotājas Gaļinas Zvaigznones
stāstījums par darbu šūšanas klasē. Šobrīd skolā šo specialitāti apgūst 60 meitenes.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča
durvju dienas, kurās skolēni var ie- stāsta Artis Jarušauskis. Līdzīgās ties pieredzes apmaiņā un praksē.
pazīties ar iespējām mācīties tajās. domās ir arī Valsts ģimnāzijas 9. Skolēni apmeklēja arī darba klases,
«Man interesē tērpu stila
Amatu vidusskolā Atvērto durvju klases skolnieks Edgars Lipāns. lai redzētu mācību vidi.
speciālistes profesija.
dienas bija otrdien un trešdien. «Nemācīšos ģimnāzijā, labāk iešu
Amatu vidusskolas direktore
Kāpēc Amatu vidusskoInterese par skolu bija visai liela, uz kādu no amatu skolām. Mani Edīte Bišere stāsta, ka skolā viela? Uzskatu, ka iegūt
abās dienās skolu apmeklēja vairāk interesē tehniskas lietas, taču ne- sojušies gan pilsētas skolu bērni,
profesiju reizē ar vidējo
nekā 120 jaunieši. Tiesa, ne visi gribu nekur braukt, tāpēc izvērtēšu gan no Jelgavas novada un Ozolizglītību ir daudz izdevījau izlēmuši, ka rudenī te uzsāks abas Jelgavas skolas. Tomēr tepat niekiem. «Jau februārī mēs ar
gāk nekā mācīties vienmācības, taču lielai daļai ir skaidrs, uz vietas, nav lieki jātērē nauda prezentāciju bijām Jelgavas 1.
kārši vidusskolā. Uzreiz
ka pēc pamatskolas stāsies kādā no transportam,» teic Edgars. Sesa- ģimnāzijā, bet uz Valsts ģimnāziju
proti kaut ko praktisku,
profesionālajām vidusskolām – vēl vas pamatskolas skolniece Daina un 6. vidusskolu vēl dosimies, taču
tev ir arī vidējā izglītība,
tikai domā, kādu profesiju un kurā Sirsniņa atzīst, ka, viņasprāt, dārgā skolā gaidām arī tos interesentus,
vari strādāt vai izvēlēties
skolā izvēlēties. Iemesls, kāpēc augstākā izglītība nekur nepazudīs. kuri pie mums nepaspēja atnākt
otru ceļu un doties uz
izvēlas profesionālās izglītības sko- «Manuprāt, profesionālā vidussko- šajās dienās, lai uzzinātu par sev
augstskolu. Tas ir svalas, gan visiem ir viens – proti, nav la pat labāk sagatavo augstskolai saistošo profesiju,» tā direktore.
rīgi, jo man būs izvēle,
tikai vidusskolas atestāts, bet ap- nekā parastā vidusskola. Tāpat
Bet šodien, 15. aprīlī, un rīt, 16.
kādas nebūs tiem, kuri
gūta arī profesija. «Vienmēr esmu tādā vecumā mēs vēl nezinām aprīlī, uz Atvērto durvju dienām
mācīsies tikai vidusskodomājis, ka mācīšos arodskolā, lai dzīves mērķus, ar ko saistīt savu aicina Jelgavas Amatniecības
lā,» uzskata Jelgavas 5.
lieki nezaudētu gadus mācoties. Te nākotni. Te iegūsti profesiju, izdo- vidusskola. Arī tur tiks prezentēvidusskolas skolniece
es mācos, iegūstu profesiju un arī mā, vai to vēlies darīt savā dzīvē, tas visas mācību programmas un
Kristīne Pole, kura šoneatestātu par vidējo izglītību. Vidus- ja ne – ej pēc tam uz augstskolu un iespējas, ko piedāvā šī skola.
dēļ apmeklēja Jelgavas
skolā pavadu gandrīz tikpat daudz mācies ko citu. Rezultātā cilvēks ir
Ar Amatu vidusskolas piedāvāAmatu vidusskolas Atgadu, taču rezultātā darba tirgum tikai ieguvējs,» tā Daina. Uzrunātie tajām programmām var iepazīties
vērto durvju dienu.
gatavs neesmu. Jau zinu, ka mācī- devītklasnieki atzīst, ka svarīgi bijis arī Izglītības pārvaldes mājas lapā:
šos par frizieri. Mana draudzene uzklausīt arī jauniešu viedokli par http://jip.jelgava.lv, savukārt ar
Šonedēļ abās pilsētas profesionā- te mācās, stāstīja, ka ir ļoti intere- mācību procesu un ļoti saistošs Amatniecības vidusskolas piedāvālajās skolās – Amatu un Amatnie- santi. Arī es jau esmu izmēģinājis šķiet dzirdētais par sadarbību ar jumu – mājas lapā: www.jav.lv.
cības vidusskolās – notiek Atvērto roku šajā arodā, frizējot draugus,» Itāliju un Franciju, iespēju tur do-

ISSN 1691-4201

jau pagājušajā svētdienā tikušies
piemiņas brīdī Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojā. «Bet
brīvdienās Romas katoļu katedrālē
būs piemiņas dievkalpojums,»
informē vadītāja. Viņa atzīst, ka
skumjās paiet viss šis laiks, jo avārijā gājuši bojā arī vairāki cilvēki, ar
kuriem Jelgavai bijusi sadarbība.
«Katastrofā bojā gājis arī organizācijas, kas rīko nometnes mūsu
bērniem, direktors Juzefs Joņiecs,
ar kuru sadarbība bijusi vismaz 20
gadus. Mirušo vidū ir arī citi mūsu
draugi,» tā M.Kudrjavceva.
Pirmdien visā Latvijā bija izsludināta sēru diena. 96 cilvēki gāja
bojā sestdien nosēšanās laikā pie
Krievijas rietumu pilsētas Smoļenskas, nogāžoties lidmašīnai ar
Polijas prezidentu un vairākām
Polijas augstākajām amatpersonām. Lidmašīnā atradās oficiālā
delegācija, kas bija ceļā uz piemiņas
pasākumu Katiņas slaktiņa memoriālā pie Smoļenskas. Lidmašīna
nolaišanos veikusi biezā miglā un
dažus simtus metru pirms lidlauka
aizskārusi kokus, ietriekusies zemē
un eksplodējusi.
Polijas Valsts prezidenta bēru
dienā, 18. aprīlī, visā Latvijas teritorijā pulksten 12 izsludināts trīs minūšu ilgs klusuma brīdis. Pieminot
aviokatastrofā bojā gājušos, Latvijā
minētajā dienā tiks iedarbinātas arī
trauksmes sirēnas.

Ielu seguma uzturēšana un plānotie
remontdarbi
Pirmdien, 19. aprīlī, plkst.21
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33. kanālā, Baltkom kabeļtelevīzijas
TV 24 programmā) TIEŠRAIDE.
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks un JPPA «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns. Tālrunis TV studijā – 63094204.

Lai varētu veikt lietus kanalizācijas cauruļvadu remontu
braucamajā daļā, pirmdien, 19. aprīlī, no pulksten 8 līdz 17
tiks slēgta satiksme Uzvaras ielā posmā
no Dobeles ielas līdz Ausekļa ielai.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» iedzīvotājiem
atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Plūdu radītie zaudējumi – 62 tūkstoši latu
 Ritma Gaidamoviča
«Plūdu situācija ir pierādījusi,
ka pašvaldību kopīgi realizētais
drošības projekts devis rezultātus. Mūsu speciālisti ir daudz
mācījušies, apguvuši, un tas bija
redzams arī plūdu periodā. Katrs
zināja savus pienākumus, darbs
noritēja koordinēti. Šobrīd esam
jau aprēķinājuši plūdu radītos

zaudējumus – 62 tūkstoši latu, kas
tērēti no pašvaldības budžeta, bet
nākamais solis noteikti būs lūgums
valstij kompensēt plūdu radītos
izdevumus,» skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks.
Izvērtējot plūdu radītās sekas,
šonedēļ domē notika preses konference, kurā atbildīgie dienesti
informēja par savu darbu, paveikto

seku novēršanā, atbildīgo dienestu
darbu plūdu laikā, kā arī par tām
lietām, kas vēl tiks darītas.
Šobrīd pašvaldība jau ir aprēķinājusi plūdu radītos zaudējumus.
Izdevumi par veiktajiem pretplūdu un plūdu seku likvidēšanas
pasākumiem no pašvaldības budžeta kopumā aplēsti apmēram
62 tūkstošu latu apmērā. Aģentūra
«Pilsētsaimniecība» caurteku no-

sprostošanu, ceļa barjeru un zīmju
uzstādīšanu, sūkņu nomu, ūdens
sūknēšanu no applūdušajām teritorijām organizējusi par nepilniem
32 tūkstošiem latu, vairāku ielu
izskalojumu likvidēšanas darbus
– par 12 tūkstošiem latu. Veikti arī
applūdušo asfaltēto ielu remontdarbi, ielu iegruvumu likvidēšana
un citi darbi.
(Turpinājums 3.lpp.)

Līdz 19. aprīlim
nobalso par savu favorītu portālā
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viedokļi

Apkopojot statistiku, līdz pagājušā gada nogalei
Latvijā ievērojami auga rūpniecības apjoms.
Iespējams, tieši reaģējot uz šiem pozitīvajiem
rādītājiem, valdība paziņoja, ka Latvijas ekonomiku glābs eksports. Tomēr Latvijas Krājbankas
Investīciju pārvaldes galvenā analītiķe Olga
Ertuganova, kura bija ieradusies Jelgavā, lai ar
mūsu pilsētas uzņēmējiem pārrunātu ekonomisko situāciju valstī, ir pārliecināta, ka
eksporta stimulēšana un pievienošanās
eirozonai Latviju no krīzes neizvedīs, jo
arī pasaules ekonomika vēl nav atkopusies. Tāpēc vispirms būtu jāsakārto
iekšējais tirgus. Analītiķe uzsver, ka
sākt varētu ar importa aizstāšanu, bet
pret kreditēšanu vajadzētu izturēties
nopietnāk un atbildīgāk, jo jau tā dzīvojam uz parāda un jauni aizņēmumi
situāciju var tikai pasliktināt. Tāpat
jārisina bezdarba jautājumi, ko iekšējā deflācija tikai padziļina – uzņēmumi
savu konkurētspēju palielina uz darbinieku algu un strādājošo skaita rēķina,
bet vajadzētu pārskatīt arī cenu politiku, jo dažos sektoros tās vēl palikušas
tādas pašas kā pirms krīzes. Uzņēmēji tik piesardzīgi ir tāpēc, ka nezina, ar
ko rēķināties un ko gaidīt – pārāk biežās un nepārdomātās izmaiņas nodokļu
politikā rada neuzticēšanos valdībai. Tomēr eksperte uzskata, ka šobrīd nav
īstais laiks veikt izmaiņas nodokļu politikā, jo tās tik un tā cenā neatspoguļosies un arī ekonomiku nestimulēs. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro,
vai mūsu pilsētas uzņēmēji ar analītiķi ir vienisprātis vai tomēr saskata citus
risinājumus, kā sildīt ekonomiku un iziet no krīzes.

Jāsamazina nodokļi –
slogs ir pārāk liels
Druvis Kalniņš, kluba
«Tonuss» īpašnieks:
«Vienīgā izeja ir, cik iespējams, samazināt nodokļus, jo
labuma no tā, ka tos pacēla,
nebija nevienam. Šobrīd nodokļi ir pārāk lieli un neatbilstoši ieņēmumiem, arī fiksētie
pakalpojumi, piemēram, gāze,
elektrība, ir nesamaksājami.
Uzņēmēji bija spiesti atlaist
cilvēkus, samazināt algas – cieta iedzīvotāji, un arī plānotie
ienākumi valsts budžetā, domāju, nepildījās kā plānots.
Vēl viens mīnuss ir tas, ka tieši
lielā nodokļu sloga dēļ uzņēmēji
ne tikai ir atmetuši domu par
attīstību, bet pat apsver domu
pārcelt uzņēmējdarbību uz
citām valstīm vai pārtraukt
pavisam. Šādas runas esmu
dzirdējis arī no tiem, kam nav
kredītsaistību un parādu, un
tas, manuprāt, par neko labu
neliecina – tiem, kuriem ir
kredīts bankā, tas savā ziņā
ir arī stimuls meklēt peļņas
iespējas, jo aizņēmums tik un
tā jāatdod.
Tāpat arī ar iedzīvotājiem –
lielāka summa aiziet nodokļos,
viss kļūst dārgāks un arvien
mazāk naudas paliek, ko tērēt.
Mans naktsklubs ir kā indikators un parāda visu, kas notiek
sabiedrībā. Tāpēc arī izklaides
jomā cenu korekcija ir notikusi
– ieejas maksa ir minimāla vai
tās nav vispār, arī dzērienu
cenas kritušās. Tagad jāstrādā
uz to, lai pie mums nāk daudz
cilvēku, būtu apgrozījums, jo,
kaut arī viņi tērē maz, kaut ko
nopelnīt sanāk. Apmeklētāju
mums ir vairāk nekā pagājušajā
gadā, arī pasākumu kvalitāte ir
augusi, bet cenas kritušās, tāpēc vēl esam virs ūdens, bet tas
ir panākts ar milzīgām pūlēm
un nepareizi zemām cenām.
Tomēr pacelt tās nevaram, jo,
ja neviens pie mums nenāks,
darbs jābeidz.
Pilnībā nepiekrītu analītiķes
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Eksporta veicināšana – tukšas
runas; jāiegulda siltināšanā
Māris Bušs, SIA «Flora»
valdes priekšsēdētājs:
«Pilnīgi piekrītu tam, ka
valstiskā līmenī jāorientējas
uz iekšējo tirgu un jāsāk
ar importa aizstāšanu, bet
nezinu, vai manā jomā no tā
tuvākajā laikā būs liela jēga,
jo mūsu produkcijai – koka
logiem un durvīm – Latvijas
tirgū noieta nav: te ir ļoti
maza pirktspēja, nav iekšējā patēriņa. Nedomāju, ka
t u v ā k o d e s m it g a d u l a i k ā
situācija būtiski uzlabosies,
tāpēc, ja gribam izdzīvot,
esam spiesti meklēt citas
iespējas. Uzņēmums nupat
saņēma sertifikātu, kas ļauj
produkciju tirgot Eiropas Savienībā, un pirmais tirgus, uz
kuru skatāmies, ir Vācija, jo
ražojam vācu tipa logus. Lai
ieietu jaunā tirgū, paiet vismaz gads, tāpēc, visticamāk,
pirmo eksporta kravu šogad
vēl nenosūtīsim.
Latvijā tikai runā par to,
ka jārada darba vietas, bet kā
uzņēmums var radīt papildu
darba vietas, ja nespēj realizēt savu produkciju? Klasisks
piemērs, kā to izdarīt, ir
Vācija – tur valdība ieguldīja
miljardu eiro, lai atpirktu

no iedzīvotājiem vecās automašīnas; viņi pirka jaunas,
palielinājās pieprasījums, kas
savukārt radīja papildu darba
vietas autorūpniecībā. Līdzīgi
notiek arī Krievijā, tikai tur
valdība par veco automašīnu
maksā, ja tās vietā pērk žiguli. Tādējādi tiek panākts,
ka pieaug žiguļu ražošanas
apjoms. Protams, Latvijā nav
autorūpniecības, ko stimulēt,
bet pēc analoga mehānisma
varētu iedarbināt, piemēram,
ēku siltināšanu. Valdībai būtu

jāizdara tā, lai cilvēkiem ēku
siltināšana izmaksātu pēc
iespējas lētāk, kaut vai privātmāju īpašniekiem jāatmaksā
20 procenti no summas, kas
iztērēta par materiālu iegādi.
Līdz ar to būtu darbs celtniekiem, logu un durvju ražotājiem, jumiķiem un citiem un
tā ķēdīte aizietu.
Ja godīgi, man nav īsti
skaidrs, ko mūsu valdība saprot ar frāzi «jārada jaunas
darba vietas». Man radies
priekšstats, ka politiķi ar to
saprot rūpnīcu un cehu būvēšanu, kas it kā dotu darbu
cilvēkiem. Viņi ir aizmirsuši
pašu galveno – ja nav tirgus,
nebūs arī darba vietu, jo visu
nosaka pieprasījums. Tāpēc
vēlreiz gribu uzsvērt, ka jāsāk
ar vietējā tirgus sakārtošanu,
stimulējot importa aizstāšanu ar vietējiem ražojumiem,
tad arī viss cits pakāpeniski
sakārtosies.
Domāju, tas ir vienīgais,
kas mūs var glābt. Ne eiro ieviešana, ne izmaiņas nodokļu
politikā šobrīd neko nedos.
Jāpanāk, lai Latvijas iedzīvotājiem nebūtu jāpērk poļu
āboli, bet viņi varētu iegādāties vietējos, latviešu.»

Izjūt visas Eiropas krīzi
viedoklim, ka nodokļu politikā
tuvākajā laikā nevajadzētu
veikt izmaiņas, jo tieši nodokļu
slogs ir viens no galvenajiem
aspektiem, kāpēc šobrīd esam
apstājušies un nedomājam
attīstīties. Kaut gan mums ir
visas iespējas, jo tirgus pusē
piebūve vēl nav pabeigta, atlikuši iekšdarbi. Patiesībā tas ir
kā akmens kaklā, jo aizdevums,
ko paņēmām bankā, lai to uzbūvētu, tik un tā jāatmaksā, kaut
ēka ir tukša un labumu nekādu
mums nedod, bet ņemt jaunu
kredītu, lai iesākto pabeigtu,
– pārāk liels risks. Tikai tad,
ja es zinātu, ka tas atpelnīsies,
piekristu uzņemties jaunas kredītsaistības. Tas tomēr nav tik
vienkārši – lai klubu atvērtu,
vajag darbiniekus, jāmaksā komunālie maksājumi un daudz
kas cits, tā ka parēķinot nemaz
nav izdevīgi kaut ko darīt. Pie
mums nav reāli nopelnīt to, kas
jāatdod bankai.
Mūsu biznesā situācija uzlabosies tad, kad uzlabosies
kopējā situācija valstī. Tad, kad
vidusmēra cilvēki varēs atlicināt vienu latu, lai atnāktu uz
klubu, pēc laika vēl vienu, bet
tad vēl arī iztērēt. Tāpēc uzskatu, ka jāmaina visa nodokļu
politika, jo izmaiņas atsevišķos
nodokļos efektu nedos.»

Allija Dubova, SIA
«KKR» izpilddirektore:
« Pē d ē j ā g a d a l a i k ā n e pārtraukti domājam, kā samazināt produkcijas cenu,
nesamazinot štata vietas.
Vispirms jau optimizējam ražošanas procesus, cenšamies
dārgākās izejvielas aizstāt ar
tādas pašas kvalitātes, bet
lētākām, uzlabojam tehnoloģiskos procesus. Darbiniekus
atlaidām tikai tad, ja optimizācijas procesā secinājām, ka
var apvienot vairākus amatus
vai bez kāda vispār iztikt,
tomēr praktiski pēdējos trīs
gadus strādājošo skaits mūsu
uzņēmumā ir nemainīgs un
turas pie trīs simtiem. Atalgojums gan pēdējā gada laikā
strādājošajiem saruka apmēram par pieciem procentiem,
bet slodze tikai palielinājās.
Ja agrāk darbiniekiem varēja palielināt slodzi, uzlikt
papildu pienākumus un arī
atalgojumu, tad tagad ir otrādi – darba apjoms aug, bet
alga – ne.
Optimizācija mums ļauj
samazināt produkcijas – apģērbu un rotaļlietu – cenu,
tāpēc īsti nepiekrītu ekspertes teiktajam, ka apģērbu un
apavu tirdzniecība ir viena
no jomām, kurā nav notikusi
cenu korekcija, un tās ir tādas
pašas kā pirms krīzes. Ja tas
tā arī ir, tad tas ir tirgotāju
uzcenojums, jo ražotāji šobrīd
grib tikai strādāt un peļņa

viņiem palikusi tā kā otrajā
plānā. Turklāt šūšana kā tāda
nav lielu peļņu nesoša.
Kā jau teicu, arvien vairāk
dārgās izejvielas cenšamies
aizstāt ar tādas pašas kvalitātes, bet lētākām, piemēram,
rāvējslēdzējus, diegus, aksesuārus, audumus neiepērkam Latvijā, bet meklējam
citās valstīs. Tomēr ne visas
izejvielas varam aizstāt, jo
jādomā par produkcijas kvalitāti, īpaši tāpēc, ka gandrīz
visu saražoto eksportējam
– Latvijā paliek nepilns procents. Lai gan firmas veikalā
Jelgavā cilvēki iepērkas mazāk, to tomēr neslēgsim, jo
iedzīvotāji ir jāpieradina pie
mūsu brenda.
Situācija Latvijā nav no

vieglajām, tomēr izjūtam arī
pārējo Eiropas valstu ekonomikas nestabilitāti. Vairākas
tekstilrūpnīcas Francijā un
Itālijā, kurās iepirkām audumus, ver ciet, tāpēc izejvielas nākas meklēt Turcijā,
Ķīnā. Tas atstāj iespaidu uz
mūsu produkcijas kvalitāti.
Ja situācija neuzlabosies,
būs jāmeklē citi risinājumi,
piemēram, jāveido citādākas
kolekcijas, varbūt jāpievēršas
jauniešu un sieviešu apģērbiem.
Kas attiecas uz kreditēšanu, varu pateikt vienu – ja nebūs pieejami kredīti, neviens
uzņēmums nevarēs strādāt.
Ne jau tāpēc, ka nevarēs iegūt
vieglu naudu un to neapdomīgi iztērēt. Kredīts ir nepieciešams, lai nodrošinātu ražošanas procesus laikā, kamēr
klients nav norēķinājies par
preci. Šobrīd apmaksas termiņš ir 120 – 180 dienas, tas
ir ilgs posms. Piemēram, mēs
decembrī piegādājām preci,
bet tikai tagad ienāk nauda
– pirmais maksājums, bet no
marta mēs jau strādājam pie
jaunās kolekcijas. Ja nebūtu
pieejami kredītresursi, to
būtu grūti nodrošināt. Bet
mums ir jāstrādā, jāsaglabā
darba vietas un jānoturas
tirgū.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

Vai šogad plānojat paši audzēt sev nepieciešamo mazdārziņā?

Nāksies šķirties no mauriņa savā dārzā
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Gribētu jau, bet nav kur
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Nē, tas prasa vairāk pūļu nekā dod reālu labumu
Rušināšanās dārzā nav domāta man
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Vai jūs ieteiktu
jauniešiem apgūt
arodizglītību?
Skaidrīte, pārdevēja:
– Es laikam
mudinātu vispirms pabeigt
vidusskolu un
tad iestāties
kādā no augstskolām. Pēc
vidusskolas jaunieši zina un jau ir
nolēmuši, ar ko saistīt nākotni. Zinu,
ka ļoti daudzi, kuri, nezinādami, ko
vēlas, sākuši mācīties arodskolā un
apguvuši profesiju, taču pēc tam
savā profesijā nestrādā.
Gundega,
projektu vadītāja:
– Jā, arī mana
meita mācās
arodvidusskolā. Tā jaunietim ir iespēja
vienlaicīgi iegūt gan vidējo izglītību, gan apgūt
profesiju. Tikai ir jāatrod tiešām laba
skola. Manuprāt, pēc šādas skolas
absolvēšanas pat ir iespēja daudz
vienkāršāk iestāties augstskolā, jo ir
jau pamats. Piemēram, no Bulduru
tehnikuma var vienkāršāk iestāties
LLU un LU.
Inta, pensionēta ekonomiste:
– Manuprāt,
pašlaik ir pārāk daudz to
jauniešu, kas
mācās vai jau
beiguši augstskolu, taču tajā pašā laikā trūkst
labu mūrnieku, skursteņslauķu un
citu profesiju pārstāvju. Tas, šķiet, ir
viens no iemesliem, kāpēc uzskatu,
ka arods ir pirmajā vietā. Vismaz
cilvēks pēc tam prot kaut ko darīt.
Valdis, pensionārs:
– Pašreizējā
situācijā nav
vajadzības ne
pēc arodskolu
beidzējiem, ne
pēc augstskolu
absolventiem,
jo tāpat darba nav ne vieniem, ne
otriem. Taču ko prasa darba devējs?
Protams, vispirms pieredzi un tad
papīrus. Tad jau sanāk, ka labāk
mācīties arodskolā. Arī pats esmu
tādā mācījies.
Klinta, studente:
– Es skolēnus
mudinātu izvēlēties kādu
no profesionālajām vidusskolām.
Arī pati esmu
apguvusi ēdināšanas speciālista
profesiju, tāpēc no pieredzes
varu teikt, ka tas ir izdevīgāk.
Man patika. Augstskola nekur
neaizbēgs – ja gribēs, tajā var
iestāties pēc tam.
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Metiens – 28000 eks.
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Nedēļas jautājums

Jā, kā jau katru gadu

Pilsētnieks vērtē

Savu viedokli paud –

www.

.lv

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Jelgavā bērni PII rindā
nav jāpārreģistrē
 Ritma Gaidamoviča

Daudzviet medijos izskan
ziņas, ka šomēnes vairākās Latvijas pilsētās vecāki aicināti pārreģistrēt
bērnus rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi.
Arī pie Jelgavas Izglītības
pārvaldes speciālistiem
ik dienas vēršas vecāki,
jautājot, vai tas ir jādara.
Izglītības pārvalde informē – ja vecāki bērnus ir
reģistrējuši pašvaldības
vienotajā reģistrā, pārreģistrācija nav jāveic.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka šis jautājums šomēnes
kļuvis ļoti aktuāls. «Vecāki zvana un
interesējas, vai arī viņiem bērns ir
jāpārreģistrē, jo pēc vecās kārtības
tas parasti bija jādara aprīlī. Šāda
sistēma vēl ir saglabājusies Rīgā,
un tā plašsaziņas līdzekļos izplata
informāciju, aicinot vecākus neaizmirst to izdarīt, tāpēc arī mūsu
vecāki uztraucas. Taču es gribu
nomierināt vecākus, jo, ja viņi savu
atvasi ir reģistrējuši pašvaldības vienotajā pirmsskolas izglītības iestāžu
reģistrā, pārreģistrācija šogad nav

jāveic,» stāsta S.Joma. Visi iepriekš
reģistrētie pieteikumi ir spēkā, un
speciālisti strādā pēc šiem datiem.
«Mēs turpinām strādāt, un tās
ģimenes, kuras gribēja, lai mazulis
bērnudārza gaitas uzsāk jau šajā
mācību gadā, bet piedāvājumu
nesaņēma, iespējams, to saņems
nākamajā mācību gadā,» stāsta
S.Joma.
Plānots, ka maijā notiks pamatkomplektācija un vietu piešķiršana
pašvaldības bērnudārzos jaunajam
mācību gadam. «Jau maija trešajā
nedēļā tās ģimenes, kurām rindas
kārtībā pienāksies vieta, saņems
vēstuli ar konkrētu piedāvājumu.
Tomēr jāatceras, ka pamatnosacījums bērna pozīcijai vienotajā
reģistrā jeb rindā ir pirmreizējais
reģistrācijas datums, kas nosaka
bērna kārtas numuru,» tā S.Joma.
Viņa atklāj, ka šobrīd vienotajā
rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzos gaida kopumā 2110 bērni,
kuri dzimuši no 2005. līdz 2010.
gadam. No tiem 533 ir bērni, kuru
vecāki kā vēlamo mācību uzsākšanas gadu bija izvēlējušies šo, bet
vietu nedabūja. Savukārt nākamais
kā vēlamais mācību uzsākšanas
gads uzrādīts 849 bērniem. Tas
nozīmē, ka 2010./2011. mācību
gadā uz vietu bērnudārzā pretendē
1382 bērni.

Apkure atslēgta jau 29 ēkām
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestājoties siltākam laikam, pamazām pilsētā
ēkām tiek atslēgta apkure – «Fortum Jelgava»
informē, ka otrdien pēc
apsaimniekotāju lūguma siltums bija atslēgts
jau 26 dzīvojamām mājām un trīs iestādēm.
Siltumapgādes uzņēmuma komunikāciju vadītāja Guntra Matisa
norāda, ka apkure tiek atslēgta,
pamatojoties uz ēkas apsaimniekotāja rakstisku iesniegumu. Namu
apsaimniekotāja SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis
apstiprina, ka arvien vairāk māju
vecāko informē par vēlmi atslēgt
apkuri. Viņaprāt, šādā veidā iedzīvotāji cenšas ieekonomēt līdzekļus,
turklāt ārā vairs nav tik auksts.
Ja agrāk apkure tika atslēgta, ja

vismaz trīs dienas pēc kārtas gaisa
temperatūra bija virs plus astoņiem grādiem, tad tagad to izlemj
vienīgi dzīvokļu īpašnieki. Tomēr
J.Vidžis piebilst, ka tad, kad laiks
kļūs patiesi silts, JNĪP lūgs atslēgt
apkuri visām mājām, arī tad, ja
iesniegums no mājas vecākā vai
pārvaldnieka vēl nebūs saņemts.
G.Matisa prognozē – ja laiks
saglabāsies tikpat pavasarīgs, tuvākajā laikā apkure tiks atslēgta
lielākajai daļai pilsētas. Viņa piebilst, ka Jelgavā 96 procentiem ēku
ir automatizēti siltuma mezgli, kas
nodrošina apkures temperatūras
regulēšanu atkarībā no āra gaisa
temperatūras. «Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties virs desmit
grādiem, apkure automātiski tiek
atslēgta, tādējādi nepieļaujot ēkas
pārkaršanu. Savukārt āra gaisa
temperatūrai pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas, tādējādi
nodrošinot komfortu nakts un rīta
stundās,» skaidro G.Matisa.

Slēdz 16
mikroautobusu reisus

2009. gadā Jelgavas
pilsētā pedagogu
mērķstipendijās tika
izmaksāti 49 900 lati,
bet šogad šim mērķim
piešķirtā kvota ir 215
595 lati.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško
informē, ka jau pagājušā gada
novembrī Jelgavas Izglītības
pārvalde uzsāka Eiropas Sociālā
fonda projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos»
īstenošanu. Projekta 1. atlases
kārtā tika atbalstīti 257 Jelgavas
pilsētas pedagogi, kas saņēma
stipendijas par dalību dažādās
aktivitātēs. 223 pilsētas pedagogi
saņēma stipendiju par dalību
projekta 3. aktivitātē – pedagogu
novērtēšanas sistēmas ieviešana
un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu
profesionālās karjeras attīstību.

Mērķstipendijas apmērs vienam
pedagogam ir 100 lati mēnesī, to
saņem četrus mēnešus. Projekta
ietvaros vienam pedagogam
kopējais mērķstipendijas piešķīrums šajā aktivitātē nepārsniedz
astoņu mēnešu periodu.
«Stipendijas 100 latu apjomā
saņēma arī tie 29 pedagogi,
kas izmantoja iespēju iegūt papildu kvalifikāciju, lai skolā
varētu pasniegt arī citus mācību
priekšmetus vai uzlabot savas
zināšanas un prasmes darbam
ar bērniem,» skaidro E.Mikiško.
22 pedagogi apguva Latvijas
Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultātes tālākizglītības programmu «Pedagoģiskā
procesa raksturīgākās iezīmes
darbā ar bērniem, kuriem ir
garīgās attīstības traucējumi,
psihiskās attīstības aizture un
mācīšanās traucējumi», viens
pedagogs tālākizglītības programmu «Pedagoģiskais process
un tā raksturīgākās iezīmes»,
viens pedagogs Ekonomikas un
vadības fakultātes tālākizglītības

Īsi
 Par Eiropas Komisijas līdzekļiem
iegādātās pārtikas pakas netiks
dalītas Jelgavas baptistu draudzē,
kā iepriekš ziņots. Tās trūcīgajiem
jelgavniekiem uzņēmusies izsniegt
Jelgavas Vasarsvētku draudze Jāņa
Asara ielā 8, blakus Ozolskvēram. Jau
šodien, 15. aprīlī, trūcīgās personas,
līdzi ņemot izziņu par derīgu trūcīgā
statusu, no pulksten 9 līdz 12 šeit
varēs izņemt Eiropas pakas. Vasarsvētku draudze informē, ka nākamais
pievedums būs 21. aprīlī, bet pakas
tiks dalītas 22. aprīlī no pulksten 9 līdz
12. Jāpiebilst, ka viena ģimene mēnesī
var saņem tikai vienu Eiropas piešķirto
pārtikas paku.
 Turpinot pērn aizsākto tradīciju,
pilsētas sakopšanā piedalīsies arī Jelgavas Skolēnu dome. Tās aktīvisti un
pieaicinātie skolēni talkot iecerējuši
svētdien, 18. aprīlī, no pulksten 10
aiz tirdzniecības centra «Valdeka»
– Vecajā ceļā 5. «Mēs vēlamies, lai
jaunieši iesaistītos tīrīšanā un nepiemēslotu dabu, jo paši vien te dzīvojam,» tā
Skolēnu domes priekšsēdētāja vietniece
Jeļena Gorbaceviča. Lai talkošana būtu
interesantāka un ražīgāka, Jelgavas
Skolēnu dome aicina tajā piedalīties
visus aktīvos skolēnus, jo īpaši skolu
pašpārvaldes. Jāpiebilst, ka aktīvākajām
skolām tiks piešķirtas balvas.

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīkojumu jau no nākamās nedēļas uz Rīgu un atpakaļ kursēs
kopumā par sešpadsmit reisiem mazāk. Lai kaut nedaudz atvieglotu pasažieru nokļūšanu Rīgā
un arī Jelgavā ar mikroautobusu, Jelgavas Autobusu parkam izdevies panākt, ka atsevišķos  28. aprīlī pulksten 10 Jelgavas
Foto: Ivars Veiliņš reģionālajā Pieaugušo izglītības
reisos par 5 – 15 minūtēm mainīts atiešanas laiks.
 Sintija Čepanone

Sākot ar pirmdienu,
19. aprīli, pasažieriem, kuri ikdienā, lai
nokļūtu uz Rīgu un
atpakaļ, izmanto SIA
«Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) mikroautobusus, jārēķinās
ar izmaiņām – Autotransporta direkcija
pieņēmusi lēmumu
slēgt 16 mikroautobusu reisus, kas kursē maršrutā Jelgava
– Rīga un atpakaļ.
Jāuzsver, ka atsevišķos reisos šajos maršrutos mainīti reisu
izpildes laiki.
Autotransporta direkcijas
nostāja ir strikta – pasažieri
jāpiesaista dzelzceļam, tādēļ
mērķtiecīgi tiek slēgti tie
autobusu reisi, kuros paralēli
kursē vilciens. Jau līdz šim
vairākus lielos autobusus
saskaņā ar pasūtītāja – Autotransporta direkcijas – prasību
vajadzēja aizstāt ar mikroautobusiem, taču no 19. aprīļa

Šogad pilsētas pedagogu
mērķstipendijām – 215 595 lati
 Kristīne Langenfelde

3

programmu «Ekonomikas mācīšanās pamati vispārizglītojošās
skolās», divi izglītības speciālisti
– Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas tālākizglītības programmu «Vairāku vienas
tematiskās jomas priekšmetu
mācīšana 5. – 6. klasē» un viens
pedagogs Mūzikas akadēmijā
apgūst tālākizglītības programmu «Pūšaminstrumentu spēle»
(saksofona spēle). Viens pedagogs arī saņem stipendiju 100
latu apmērā un izmanto iespēju
pārkvalificēties darbam citā
profesijā.
Kā stāsta E.Mikiško, otrajā
atlases kārtā, ko Jelgavas Izglītības pārvalde organizēja šogad
februārī, tika saņemti 167 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu
pedagogu pieteikumi. Jelgavas
pilsētas Pedagogu atlases komisija nolēma atbalstīt stipendijas
piešķiršanu 123 pedagogiem: 2.
aktivitātē – 40 pedagogiem, 3.
aktivitātē – 83 pedagogiem.
Nākamo pedagogu atlasi plānots veikt 2010. gada augustā.

maršrutā Jelgava – Rīga un
Rīga – Jelgava kursēs vēl par
sešpadsmit mikroautobusiem
mazāk.
«Šajā gadījumā mēs esam
bezspēcīgi – kaut arī jau kopš
februāra vairākkārt vērsāmies
Autotransporta direkcijā ar
lūgumu rast risinājumu, lai
pasažieru ērtību dēļ reisus
tomēr saglabātu, tas diemžēl
rezultātu nav devis. Norādot
uz ekonomisko situāciju valstī
un nepieciešamību pasažierus
piesaistīt dzelzceļa satiksmei,
direkcija ne tikai noteica slēgt
sešpadsmit reisus, bet arī norādīja, kuri konkrēti jāslēdz,»
stāsta JAP komercdirektore
Viktorija Ļubļinska, piebilstot, ka tas ir Autotransporta
direkcijas lēmums un tā ir
atbildīga par visiem starppilsētu reģionālajiem pārvadājumiem.
Tādējādi jau no pirmdienas
maršrutā Jelgava – Rīga nekursēs astoņi mikroautobusi,
kas līdz šim izpildes dienās
no Jelgavas izbrauca pulksten
6.50; 7.50; 9.35; 15.55; 17.45;
18.10; 19.35 un 20.25, kā arī
astoņi mikroautobusi maršru-

tā Rīga – Jelgava, kas no galvaspilsētas izbrauca pulksten
7.55; 9.10; 10.55; 17.10; 19.10;
19.20; 20.40 un 21.30.
Tiesa gan – lai kaut nedaudz
atvieglotu pasažieru iespējas
izmantot mikroautobusus,
JAP pie pasūtītāja vērsās ar
iesniegumu, lūdzot ļaut par
dažām minūtēm mainīt atsevišķu mikroautobusu atiešanas laiku. Tādējādi par 5 – 15
minūtēm izbraukšanas laiki
grozīti 12 reisiem no Jelgavas
autoostas un 14 reisiem no Rīgas Starptautiskās autoostas.
V.Ļubļinska norāda, ka pasažieru pārvadātājs reisu slēgšanas procesu diemžēl ietekmēt
nevar, jo JAP ir tikai izpildītājs, bet pasūtītājs, kas šajā
gadījumā ir Autotransporta direkcija, diktē visu – gan cenas,
gan kustību sarakstus, gan
pieturas. Jebkura pārvadātāja
rīcība, kas nav saskaņota ar
direkciju, draud ar licences
atņemšanu.
Ar pilnu mikroautobusu
kustības grafiku, kas būs spēkā no 19. aprīļa, iespējams iepazīties JAP mājas lapā: www.
jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».

centrā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Eiropas
Komisiju (Eiropas Biznesa atbalsta
tīklu – EEN) rīko bezmaksas semināru «Eiropas Savienības piedāvātais
atbalsts uzņēmējiem». Pieteikties
semināram var līdz 26. aprīlim.
Zemgales NVO mājas lapā pieejamā
informācija liecina, ka semināra mērķis
ir sniegt Latvijas uzņēmējiem informāciju par tām Eiropas Savienības
programmām un iniciatīvām, kuru
gaitā uzņēmēji var iesniegt projektus
un saņemt Eiropas līdzfinansējumu.
Zemgales NVO centrs aicina seminārā
piedalīties arī nevalstiskās organizācijas, jo lielu daļu no iespējām var izmantot arī nevalstiskajā sektorā strādājošie.
Informācija par semināru atrodama
mājas lapā: www.zemgalei.lv, kurā arī
var elektroniski aizpildīt pieteikuma
anketu un iepazīties ar pasākuma
programmu.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas ūdens»
informē
Sakarā ar gadskārtējo ūdensvadu
profilaksi no 19. līdz 23. aprīlim
notiks ūdens piegādes sistēmas
dezinfekcija.
«Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

Plūdu radītie zaudējumi – 62 tūkstoši latu
(No 1.lpp.)
Kopumā šie pasākumi no Jelgavas pilsētas budžeta prasījuši
59 637, 61 latu. Bet Pašvaldības
policija glābšanas darbiem nepieciešamā inventāra iegādei – laivām,
garajiem zābakiem, glābšanas vestēm, prožektoriem un citām lietām
– saņēmusi 2400 latu.
V.Ļevčenoks uzsver, ka noteikti
sevi ir attaisnojusi apvienotā Civilās aizsardzības (CA) komisija,
kurā darbojas pilsētas, Jelgavas
un Ozolnieku novada speciālisti.
«Lielupe un mazās upes skar ne
tikai mūs, bet arī abus šos novadus,
un mums bija jāzina, kas notiek
gan pilsētas lejas daļā, gan augšdaļā, lai prognozētu, kā rīkoties.
Koordinēta darbība attaisnojās,»
uzsver V.Ļevčenoks. «Mēs esam
tikuši galā ar visiem starpgadījumiem, no pagrabiem ir izsūknēts
ūdens. «Pilsētsaimniecība», nešķirojot, vai tā ir pašvaldības zeme vai
privātīpašums, ir iztīrījusi grāvjus
un caurtekas, ko daļa iedzīvotāju
nebija izdarījuši. Galvenais, ka
nav piedzīvots neviens starpgadījums ar elektrību,» piebilst domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš

atzīst, ka šī noteikti bijusi kārtīga
mācību stunda jauno māju īpašniekiem. «Cilvēki elektrības skapjus
parasti vēlas novietot prom no
acīm, taču šī situācija ļāva apjaust,
ka tie ir jāliek tur, kur tiem jābūt,
lai nerastos problēmas plūdu laikā.
Tāpat tas noteikti liks padomāt, ka
jāņem vērā norādījumi, cik augstiem ir jābūt māju pamatiem,» tā
A.Rāviņš.
Pašvaldības CA galvenais speciālists Felikss Jasens neslēpj, ka
atsevišķās situācijās plūdu periodā
traucējusi cilvēku rīcība. «Mūsu
mērķis bija cilvēkus no apdraudētajām teritorijām dabūt laukā sausām kājām, domājot, lai viņi laicīgi
atstātu mājas. Taču dzīvē viss bija
citādāk – iedzīvotāji līdz pēdējam
nepiekrita evakuēties. Ceru, ka
pēc šīs skaudrās mācības attieksme
mainīsies,» tā F.Jasens.
Visi atbildīgie dienesti atzina,
ka darbā palīdzējušas izstrādātās
plūdu kartes pie dažādiem ūdens
līmeņiem. «Tās rādīja, kas draud,
ja ūdens ceļas, un uzreiz sapratām,
kā rīkoties. Nemaz nebija jābrauc
uz objektiem, jo jau zinājām, kur
kas applūdis, un uzreiz varējām

rīkoties,» tā F.Jasens.
A.Rāviņš atzīst, ka galvenā problēma, kas traucējusi darbus, bijusi
neiztīrītā Lielupes gultne pie grīvas.
«Tā jau ir problēma, kuru Jelgava
aktualizējusi 20 gadus, bet valsts
tā arī nav atrisinājusi. Domāju, ka
šis gads pierāda, ka beidzot darbs
jāpaveic. Mēs nesēdēsim, rokas klēpī salikuši, bet atgādināsim par to
valdībai,» vēlreiz uzsver A.Rāviņš.
V.Ļevčenoks stāsta, ka šobrīd jau
tiek strādāts pie drošības projekta
2. kārtas, kurā plānots izveidot
Krīzes vadības centru Sarmas
ielā 4. Tieši no šī centra ikdienā
tiks koordinēti visi dienesti. «Tas
noteikti atvieglos arī darbu krīzes
situācijās, piemēram, plūdos, jo
tieši no šejienes tiks koordinēti
visi pārējie dienesti. Jā, paldies,
šajā reizē mums ļoti labi noderēja
Pašvaldības policijas Dežūrdaļa un
ugunsdzēsēju iecirknis,» piebilst
V.Ļevčenoks.
A.Rāviņš izsaka pateicību visiem
iesaistītajiem dienestiem par operatīvu un precīzu darbību, savstarpējo sadarbību plūdu situācijā pilsētā
un iedzīvotājiem par izpratni un
sadarbību plūdu laikā.
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Koeficienta apmēru
ietekmē fiksētais ūdens zudums mājā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumu Nr.4/1

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2010. GADA 25. FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2010. GADĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 15. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
trešo un ceturto daļu
				
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa
atvieglojums

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam,
kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu, kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu un kuriem nav I vai II šķiras mantinieku
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas)
personas vai ģimenes statusam
2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā
uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2008. gadā, izņemot zemes
un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)
2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas
infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām
un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas
pilsētas pašvaldībai, ar nosacījumu, ka ieguldījuma summa ir ne
mazāka par Ls 100 000 un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar
pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu apjoma
2.6. kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir
kapitāldaļas, par piederošajiem sporta objektiem
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar
infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas
darbi, kas ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu,
ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības
iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci

70 % apmērā

50 % apmērā

90 % apmērā
90 % apmērā

90 % apmērā

«Man interesē jautājums, kas skar ūdens
piegādi daudzstāvu māju dzīvokļos. Mājas
Raiņa ielā 9 apsaimniekotājs ir SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP).
No šīs pārvaldes katru mēnesi saņemu
rēķinu par pakalpojumiem, kurā uzrādīts
patērētais ūdens daudzums dzīvoklī. Piemēram, manam dzīvoklim par 2010. gada
janvāri: aukstā ūdens skaitītājs – (1,27 +
21% PVN) x (1 + 1 x 0,74) kubikmetri; par
februāri – (1,24 + 21% PVN) x (1 + 1 x 0,83)
kubikmetri. Bez jebkāda paskaidrojuma,
kā un no kurienes izveidojušies šie koeficienti – 0,74 (janvārī) un 0,83 (februārī),
kas palielina izlietotā ūdens daudzumu
dažkārt pat divas reizes,» vēstulē «Jelgavas
Vēstnesim» raksta pensionārs Viktors, kurš
dzīvo Raiņa ielā 9. Viņš vēlas zināt, vai šie
koeficienti ir identiski visos daudzstāvu
nama dzīvokļos vai tomēr atšķiras, un lūdz
noskaidrot, kā šis koeficients veidojas un
kas to nosaka.
Apmaksas kārtību mājās, kuras nav
pārņemtas, nosaka MK noteikumi Nr.1013
«Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu», taču JNĪP tos piedāvā izmantot arī mājām, kas noslēgušas
pilnvarojuma līgumu, līdz brīdim, kamēr
dzīvokļu īpašnieki nepieņem citu ūdens sadales metodiku. JNĪP valdes loceklis Juris

Vidžis skaidro, ka
koeficienta apmēru ietekmē vairāki
faktori, piemēram,
vai visos dzīvokļos uzstādīti ūdens
skaitītāji, vai tie ir
verificēti un precīzi,
kad un cik precīzi
nolasīti individuālo
skaitītāju rādījumi.
«Koeficients tiek
aprēķināts, ņemot
vērā starpību starp
mājas ievadā uzskaitīto ūdeni un
dzīvokļu īpašnieku uzrādīto, tādējādi
dažādos namos tas atšķiras,» tā J.Vidžis.
Ja koeficients tomēr šķiet pārāk augsts,
JNĪP speciālisti pārbauda, vai nav radusies
ūdens noplūde, taču arī paši iedzīvotāji aicināti pārliecināties, vai kaimiņi godprātīgi
nolasa individuālā skaitītāja rādījumus
un arī maksā par reāli patērēto ūdens
daudzumu. Ja kādam dzīvokļa īpašniekam
radušās aizdomas, ka kāds cits iedzīvotājs
par ūdeni maksā mazāk nekā reāli patērē,
JNĪP valdes loceklis to aicina darīt zināmu.
«Tad šo jautājumu risināsim sadarbībā ar
dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu, piemēram, mājā organizēsim pārbaudes, lai
pārliecinātos, vai ūdens skaitītāji dzīvokļos
ir atbilstošas precizitātes, vai uzskaitītais

Foto: Ivars Veiliņš
ūdens atbilst patērētajam,» tā J.Vidžis.
Tiesa gan – Raiņa ielas 9. namā situācija
ir cita. Proti, JNĪP speciālisti, izvērtējot
lielos ūdens zudumus mājā, veica pārbaudi
un konstatēja noplūdi no aukstā ūdens guļvada, kas atrodas pagrabā un ir nolietojies.
«Šis guļvads atšķirībā no citām mājām
iebūvēts zemgrīdas kanālos un aizdarīts,
taču noplūdi speciālistiem tomēr izdevās
fiksēt. Pašlaik sadarbībā ar Raiņa ielas 9
dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu šī
problēma tiek risināta, un jau tuvākajā
laikā guļvadu nomainīsim. Turklāt tas
tiks izbūvēts pie griestiem, lai turpmāk
līdzīgas situācijas varētu konstatēt agrāk,»
tā J.Vidžis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Simtlatniekus» iespēju robežās kontrolē
90 % apmērā
50 % apmērā

90 % apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2., 2.3. apakšpunktos piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
taksācijas gadam pārsniedz Ls 15;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2. un 2.3. punktā minētos nodokļa
maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m.;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.4., 2.7. apakšpunktos, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, ievērojot likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta ceturtās daļas
nosacījumus ar šādiem nosacījumiem:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā
īpašumā, kas ir reģistrēts Zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā
iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss,
kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu
piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.
6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1. punktu);
6.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju,
uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.2. punktu);
6.3. pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» izziņu par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.3. punktu);
6.4. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. punktu);
6.5. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5. punktu).
7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
7.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas);
7.3. gada pārskata ar revidenta atzinumu kopiju;
7.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5. punktu);
7.5. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (attiecas uz 2.8.
punktu).
8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivēto
atteikumu pieņem Jelgavas pilsētas dome.

«Dzīvoju Loka maģistrālē un pa logu
katru dienu vēroju, kā viena sieviete kopā
ar trīs vīriešiem «tīra», cik saprotu, Loka
maģistrāles autobusu pieturas. Atnāk,
pastāv, papļāpā, sieviete ar slotu padzenā
putekļus, vīrieši – papīpē, neko nedarot,
un, lēnām pastaigājoties, iet tālāk, kaut
gan Loka maģistrāle ir tik piemēslota,
ka nevar uz pieturu aiziet,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta jelgavniece Malvīne.
Viņa neslēpj, ka sāp sirds, skatoties, kā
tiek izniekota valsts nauda. «Kāpēc cilvēkiem ir tāda attieksme pret darbu? Vai tad
simts lati nav nauda?» par cilvēkiem, kuri
strādā, saņemot 100 latu lielu stipendiju,
jautā kundze.

«Arī pie mums ir vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuri pamanījuši,
ka cilvēki, kuri pilsētas labiekārtošanas darbos iesaistīti par simts
latu stipendiju, dažkārt strādā ne
visai apzinīgi, taču mēs iespēju
robežās gādājam par to, lai viņi
tomēr visu paveiktu godprātīgi,»
atzīst pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns. Viņš skaidro, ka aprīlī
«Pilsētsaimniecībā» par simts latu
stipendiju nodarbināti 372 cilvēki,
līdz ar to katra «Pilsētsaimniecības» speciālista jeb darba vadītāja
uzraudzībā ir 30 – 35 pilsētas

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumu Nr.4/2

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. FEBRUĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-3
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43. punktu
GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.119 «PAR
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 «Par pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm» (apstiprināti ar Jelgavas domes 23.03.2006. lēmumu Nr.5/14) (turpmāk tekstā
– noteikumi) šādus grozījumus:
izteikt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
«2.1. Jelgavas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts
Ls 2,50 (divi lati piecdesmit santīmi) dienā, un tas tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam,
kuras bērns dzīvo audžuģimenē.»;
papildināt noteikumu 3.1.3. punktu aiz vārda «Jelgavas» ar vārdu «pilsētas»;
izteikt noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:
«3.2. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 3.1. punktā minēto dokumentu saņemšanas,
ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, izvērtē pieprasītā pabalsta nepieciešamību bērna apģērba un mīkstā inventāra
iegādei un lemj par pabalsta piešķiršanu.»;
svītrot noteikumu 3.3. punktu;
svītrot noteikumu 3.4. punktu;
izteikt noteikumu 3.5. punktu šādā redakcijā:
«3.5. Ja bērns ievietots ģimenē uz laiku ilgāku par 6 mēnešiem, tad JSLP pēc audžuģimenes
iesnieguma saņemšanas piešķir pabalstu apģērba un apavu iegādei iepriekšminētajā kārtībā.»;
izteikt noteikumu 3.7. punktu šādā redakcijā:
«3.7. Ja audžuģimenē ievietotais bērns mācās vispārizglītojošajā skolā vai apgūst obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības iegūšanai un, ja pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, nepārtraukti sekmīgi turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, JSLP piešķir pabalstu skolas piederumu iegādei Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi» noteiktajā apmērā un pabalstu bērna ēdināšanai, kura apmērs nepārsniedz Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
noteikto.»;
izteikt noteikumu 5.2. punktu jaunā redakcijā:
«5.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē»;
papildināt noteikumu 5.3. punktu aiz vārda «Jelgavas» ar vārdu «pilsētas».

sakārtošanā strādājošo. «Katram
stāvēt klāt un uzraudzīt viņa darbu
visas dienas garumā mēs nevaram
atļauties, tādēļ arī rodas situācijas, kad nodarbinātie to izmanto
ļaunprātīgi un nestrādā, taču mūsu
darba vadītāji iespēju robežās viņus
kontrolē un uzrauga, lai darbs tiktu
paveikts,» tā A.Baļčūns, akcentējot,
ka ik dienas katram «simtlatniekam» tiek norādīts uzdevums, kas
dienas laikā jāizdara. Ja darbs nav
paveikts, viņam par to jāatbild. Un,
ja attieksme pret darbu nemainās,
tad sadarbība tiek pārtraukta.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamais
īpašums, garāžu ēkas ar kadastra
apzīmējumu 09000010389001
Mātera ielā 46, Jelgavā, 174/1223
domājamās daļas (garāža Nr.2).
1. Privatizācijas metode un paņēmiens
– pārdošana izsolē uz nomaksu ar pirmpirkuma tiesībām kopīpašniekam.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 1360 (viens
tūkstotis trīs simti sešdesmit lati).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkšanas termiņš – desmit gadi.
5. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu).
Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa
vienam solim.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6%
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
7. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas,
t.i., Ls 136.
8. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
9. Izsole notiks 2010. gada 3. jūlijā plkst.10
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā, tālrunis
63005522.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas
domē, 302. kabinetā, līdz 2010. gada 29.
jūnijam plkst.16 pirmdienās no plkst.13
līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz
12 un no 13 līdz 17, izņemot piektdienu.
Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām
pa tālruni 63005514, 22020014.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 15. aprīlis
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Sāk ar zaudējumu

Interkross Jelgavā populārs

Volejbola čempionāts klāt

Invalīdus aicina sportot

FK «Jelgava» aizvadījis pirmo spēli
virslīgā
un ar 1:2
piekāpās
FK «Ventspils». Vārtus guva Vladislavs Kozlovs. «Spēli aizvadījām labi – pret šādu titulētu pretinieku
nospēlēt līdzīgi nav viegli. Prieks, ka pēc
gūtajiem vārtiem neiesēdāmies aizsardzībā, bet turpinājām spēlēt futbolu, nevis
sitām prom bumbu,» tā treneris Dainis
Kazakevičs. Nākamā virslīgas spēle Rīgas
Olimpiskajā sporta centrā – 18. aprīlī
pulksten 18 pret «Skonto».

Jelgavā notika interkrosa sacensības «Mītavas pavasara kauss interkrosā 2010».
Tās notika jau trešo gadu, bet šoreiz
atsaucība bija lielāka nekā iepriekšējos
gados – piedalījās desmit komandas.
Pieaugušo grupā astoņu komandu konkurencē uzvarēja «Ultra megatrons» no
Brankām, bet junioru grupā – Aizupes pamatskolas komanda «Lielais zilais». Pirmo
reizi interkrosa sacensības Jelgavā notika
2008. gadā, toreiz tajās piedalījās astoņas
komandas, bet pagājušajā gadā – sešas.
Sacensības organizē Latvijas Lakrosa federācija un Jelgavas lakrosa klubs «Mītava».
Interkross ir lakrosam līdzīgs sporta veids,
bet galvenās atšķirības ir tās, ka interkross
ir bezkontaktu sporta veids, turklāt te var
piedalīties jauktas komandas.

Sestdien, 18.
aprīlī, Sporta
hallē notiks
Sporta servisa
centra rīkotais
Jelgavas atklātais čempionāts volejbolā
sievietēm un
vīriešiem. Komandas var pieteikties līdz
tās pašas dienas pulksten 10. Sīkāka
informācija pie Valda Ilmera pa tālruni
29269718. Pagājušajā gadā čempionātā
piedalījās sešas vīriešu un divas sieviešu
komandas. Vīriešu grupā nepārspēti
palika Ozolnieku volejbolisti, bet sieviešu
grupā savā starpā sacentās divas Jelgavas
rajona Sporta centra komandas.

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta
federācija aicina atsaukties jauniešus
ar kustību traucējumiem, bez garīgās
atpalicības, kuri spēj patstāvīgi pārvietoties (nav riteņkrēslā), izmēģināt spēkus
vieglatlētikas disciplīnās un kandidēt uz
vietu Latvijas jauniešu izlasē. Izlase 24.
jūnijā dosies uz Čehiju, kur piedalīsies
Eiropas sporta spēlēs. Atlases sacensības
notiks 24. aprīlī pulksten 11 Rīgas Sporta
manēžā. Sacensību programma: 60 metru skrējiens, tāllēkšana un lodes grūšana.
Pieteikumus var sūtīt uz e-pastu: lbjisf@
mailbox.jelgava.lv līdz 20. aprīlim (jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads,
disciplīnas, kurās sportists piedalīsies).
Papildu informācija pa tālruni 29203488
(Aija) vai 28713002 (Ruta).

Neskaidrības LBL nemazina mūsējo
apņēmību spēlēt
 Ilze Knusle-Jankevica

Tomēr nav ļaunuma bez labuma – pēc
tam, kad aizgāja «zvaigznes», daži spēlētāji
Basketbola klubs «Zemgale»
sāka spēlēt labāk. Treneris uzteic Jēkabu
šosezon minimālos mērķus ir
Rozīti, Kalvi Krūmiņu un Armandu Seņizpildījis – Baltijas Basketbola
kānu. Tomēr citi cerības nav attaisnojuši,
līgā (BBL) vieta saglabāta, bet
bet vēl kādam patraucējusi trauma. «No
Latvijas Basketbola līgā (LBL)
Andra Justoviča gaidīju vairāk, taču viņam
dažas reizes iekosts lielajiem.
piemīt dažas īpašības, īpaši neuzņēmīNu iestājies tāds kā neziņas peba, kas traucē laukumā būt drošākam,
riods – vēl nav zināms, vai nābezkaunīgākam un vairāk uzdrīkstēties.
kamsezon BBL vispār pastāvēs,
Komandas kapteiņa Edgara Krūmiņa
arī LBL augstāko divīziju gaida
sniegums bija kā pa viļņiem – viņš aizvaSezonas pēdējās spēles BK «Zemgale» aizvadīja pret
pārmaiņas, bet pats galvenais
dīja atsevišķas superlabas spēles, bet citās
Ventspils komandu – izslēgšanas spēļu sērijā ar 2:0
jautājums – kāda Jelgavā būs
neparādīja neko. Arī Ilmārs Bergmanis
Foto: Krišjānis Grantiņš
pārāki bija kurzemnieki.
basketbola komanda, kas to
sāka labi, bet beigas – ne tik labas. Savutrenēs un kādi būs tās mērķi.
kārt Salvim Mētram un Jānim Bambim interesi izrādījuši tādi klubi kā «VEF» un viņaprāt, sasniegums ir tas, ka komanda
spēj pastāvēt un spēlēt augstākajā līgā, par
patraucēja trauma – Salvis sāka ļoti labi, «Ventspils».
ko lielā mērā jāpateicas pašvaldībai.
Šis gads Jelgavas basketbola klubam bet pleca trauma viņu izsita no ierindas,
Jārisina arī trenera jautājums. Līgums
bijis gana raibs – būtiski samazināts savukārt Jānis spēlēt nevarēs vēl vismaz Komanda būs
BK «Zemgale» valdes priekšsēdētājs Jā- ar V.Krūmiņu beidzas 31. maijā, bet kluba
finansējums, komandā iesaistījās vairāki trīs mēnešus,» norāda treneris.
nis Bacāns uzsver, ka basketbola komanda vadība ir gatava viņam izteikt jaunu piedāLatvijā pazīstami basketbolisti, centra
Jelgavā būs, tikai pagaidām nav skaidrs, vājumu. «Mazsvarīgi nav arī tas, ka Varis
spēlētājs Jānis Bambis guva nopietnu Jāiesaista jaunie
traumu, piedzīvoto emociju gamma mijās
Pāris spēles «Zemgales» sastāvā aiz- vai tā spēlēs augstākajā divīzijā vai 1. līgā ir ievēlēts par mūsu pilsētas Treneru padono cerības līdz apziņai pirms spēles, ka vadīja arī U-16 komandas līderis un – tas atkarīgs no tā, kādas tieši izmaiņas mes vadītāju, un tas nozīmē, ka Jelgavas
vinnēt tāpat nav iespējams.
valstsvienības kandidāts, trenera Pētera būs LBL. Līdzšinējais formāts mūsu klubu jaunatnes basketbols ir viņa pakļautībā,»
Lagzdiņa audzēknis Česlavs Mateikovičs. neapmierina, jo līgā spēlē komandas, kuru tā J.Bacāns, piebilstot, ka apzinās, ka tāda
Lieliskais četrinieks
V.Krūmiņš atklāj, ka sarunas ar viņu jau budžeti un līdz ar to arī spēlētāju meista- līmeņa speciālistu būs grūti noturēt.
Jāpiebilst, ka V.Krūmiņš šobrīd devies
Negaidīts pavērsiens bija tas, ka «Zem- ir sāktas un, iespējams, nākamajā sezonā rība nav samērojami, turklāt, ja ir sešas
uz Cēsīm, lai sieviešu komandai palīdzētu
gales» rindas papildināja tādi Latvijā viņš spēlēs komandā. Savā vecuma grupā komandas, spēļu prakses ir pārāk maz.
V.Krūmiņš uzskata – vislielākais trū- pabeigt sezonu. Vasarā V.Krūmiņš trenēs
pazīstami basketbolisti kā Māris Gulbis, Č.Mateikovičs spēlē kā centra spēlētājs,
Salvis Mētra, Kaspars Cipruss un Akselis bet BK «Zemgale» treneris uzskata, ka kums ir tas, ka kluba budžets neļāva U-20 izlasi, kura no 8. līdz 20. jūlijam pieVairogs. Komandas galvenais treneris viņš drīzāk ir 3. vai 4. pozīcijas spēlētājs piesaistīt labus spēlētājus, līdz ar to nebija dalīsies čempionātā Horvātijā. Viņš norāda
Varis Krūmiņš atzīst, ka spēlētāju piesais- un tieši šādā ampluā varētu arī spēlēt sportisko rezultātu. Jau tradicionāli vislie- – ja BK «Zemgale» piedāvās palikt, viņš to
tīšana uz īsu laiku ir koks ar diviem galiem lielajā basketbolā. «Tas ir jaunatnes līgas lākās grūtības «Zemgalei» bija tieši ar garo nopietni apsvērs, jo, no vienas puses, viņš
– vairāk vai mazāk, bet vietējie spēlētāji no lielākais mīnuss – tiklīdz puisis garāks, galu – zem groza nācās spēlēt J.Rozītim, Jelgavā ir iedzīvojies un viņam te patīk,
tā cieš, jo viņiem samazinās spēles laiks, tā liek zem groza. Ja viņš neizstiepsies kaut gan viņu nevar likt vienos svara kau- turklāt darba te ir daudz, bet, no otras
bet skatītāji to novērtē. «Vienīgajā mājas un apstāsies pie diviem metriem, lielajā sos ar tādiem centriem kā Rolands Zaķis, puses, trenerim nav interesanti strādāt
ar komandu, kura necīnās par augstiem
spēlē pret Liepāju, kad laukumā izgāja visi basketbolā tādam zem groza nav ko darīt. K.Cipruss vai J.Bambis.
Kluba valdes priekšsēdētājs norāda, ka mērķiem. «Lai gan pagaidām vēl ir daudz
četri šie spēlētāji, tribīnes bija pilnas. Savu- Bērnus pabāž zem groza, un viņi zaudē
kārt sezonas pēdējā spēlē pret «Ventspili», tehniku, bet vēlāk to atgūt ir tikpat kā nākamgad situācija joprojām būs smaga neatbildētu jautājumu, Jelgavā, pilsētā ar
neskatoties uz viņu zvaigžņoto sastāvu, neiespējami. Piemēram, ārējam spēlētā- – šobrīd izskatās, ka kluba nākamā gada senām basketbola tradīcijām, basketbols ir
skatītāju nebija, jo te nebija intrigas,» tā jam ir būtiski prast pārvaldīt bumbu un budžets būs vēl mazāks nekā šogad. Tomēr, jāspēlē,» piebilst treneris.
treneris.
driblēt, bet centra spēlētājiem tas nav
Trīs no šiem spēlētājiem sezonas vidū jādara,» stāsta V.Krūmiņš. Viņaprāt, JelPPII «Pūčuks»
pēkšņi mainīja klubu. Lai gan tas bija gavā problēmu ar jaunajiem spēlētājiem
Privātā pirmsskolas
saskaņā ar pušu vienošanos, V.Krūmiņš nebūs, tikai jādomā, kā nodrošināt, lai viņi
gaida bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuizglītības iestāde «Pīlādzītis»
mam. Papildus ikdienas nodarbībām
uzskata, ka nākotnē tomēr būtu jāpiedo- no sporta skolas nonāk lielajā komandā.
ir bezmaksas tautiskās dejas. Tiek uzmā pie līgumu formas, paredzot vēlāko Tomēr šobrīd primārais ir šos talantīgos
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
ņemti bērni, kuri dzimuši 2004./2005.
termiņu, kad spēlētājs var mainīt klubu. jauniešus noturēt. Arī par Č.Mateikoviču
gadā sagatavošanai skolai. Mācības
vecuma grupās ar latviešu un
notiks katru dienu no pulksten 9 līdz
krievu valodas apmācību.
13. Maksa – 25 Ls/mēnesī.
Līdzjūtība
Vasaras mēnešos bērni vecumā no 3
Piedāvājam regulāras nodarbības, inlīdz 11 gadiem tiks mīļi gaidīti
dividuālu pieeju, radošus pasniedzējus
«Pūčuka vasaras darbnīcā».
Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs izsaka visdziļāko līdzjūtību Latvijas Poļu savieSīkāka
informācija
mājas
lapā:
nības Jelgavas nodaļai un visiem poļiem sakarā ar Polijas prezidenta Leha Kačiņska un
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
oficiālās delegācijas traģisko bojāeju.

Šajā sāpju brīdī esam kopā ar Jums!

www.pucuks.lv.

Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas
Jelgavas pilsētas dome lūdz pieteikties personas, kurām ir autoevakuators un asfaltēts,
nožogots un apsargājams stāvlaukums, ne mazāk kā 1000 kvadrātmetru platībā, un
kuras vēlas piedalīties aptaujā, lai veiktu transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu uz
stāvlaukumu un to uzglabāšanu Jelgavas pilsētā.
Interesentus lūdzam līdz 2010. gada 22. aprīlim iesniegt savus rakstveida piedāvājumus
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā, 131. kabinetā, Lielajā
ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 (pusdienas pārtraukums no plkst.12
līdz 12.30).
Ar pretendentu, kurš atbildīs visām iepriekš minētajām prasībām un kura piedāvātā cena
par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanas 1 kilometru un uzglabāšanas 1 stundu
būs viszemākā, Jelgavas pilsētas dome slēgs pakalpojuma līgumu par tiesībām veikt
transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu un uzglabāšanu.

Datums

APRĪLĪ

Kursi

15.04. - 29.04.

Ugunsdrošība

15.04. - 17.06.

Ugunsdrošība un aizsardzība

19.04. - 24.05.

Fotomākslas darbnīca. Portrets. Klusā daba

27.04. - 03.06.

Lietvedība

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

Sporta pasākumi
 15. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis»
orientēšanās sacensību seriāls «Alnis
2010», 1. kārta (Tērvetē).
 15. aprīlī pulksten 18.30 – 2010.
gada Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem, fināls (Sporta hallē).
 17. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības novusā «Veselības
dienas 2010», 3. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 17. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem, fināls (Sporta hallē).
 18. aprīlī pulksten 10 – 2010. gada
Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
volejbolā vīriešiem un sievietēm (Sporta
hallē).
 22. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis»
orientēšanās sacensību seriāls «Alnis
2010», 2. kārta (Kalnciema vidusskolā).
 24. aprīlī pulksten 11.30 – Jelgavas
pilsētas meistarsacīkstes džudo 1999.
gadā dzimušajiem un jaunākiem (6.
vidusskolā).
 25. aprīlī pulksten 12.30 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem, 2. grupas fināls (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 29. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis»
orientēšanās sacensību seriāls «Alnis
2010», 3. kārta (Mežciemā, pie Nikolaja
kapiem).
Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4, paziņo,
ka 2010. gada 28. aprīlī un 12. maijā
skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un kustību
traucējumiem
uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2010./2011.m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pieraksts uz komisiju
pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

Meklē darbu
Meklēju darbu ar dzīvošanu uz vietas.
Esmu celtnieks, bet protu arī citus saimniecības darbus. Tālrunis 28264143.
Sieviete meklē darbu. Varu apkopt vecu cilvēku, pieskatīt bērnus. Tālrunis 20059275.
Friziere – individuāli, pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Meklē darbu siltumnīcās, vēlāk – lauku
darbos, vecu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
Tālrunis 27819339.
Sieviete (38) meklē auklītes vai veca
cilvēka, slimnieka aprūpētājas darbu. Ir
pieredze. Var piedāvāt arī citus darbus.
Tālrunis 25935092.
Kvalificēts santehniķis – apkure, ūdensapgāde, kanalizācija. Tālrunis 29681585.

Aizsaulē aizgājuši
INDULIS JAUNOŠĀNS (dz. 1938. g.)
PELOGIJA BOBARIKO (dz. 1922. g.)
SILVIJA ELKSNE (dz. 1941. g.)
STEFĀNIJA SPRŪGA (dz. 1932. g.)
ŅINA KOVAĻENKOVA (dz. 1931. g.)
MARTA BATRAKA (dz. 1926. g.)
KĀRLIS BUŠS (dz. 1918. g.)
ŅINA KARASJOVA (dz. 1950. g.)
KĀRLIS ZIGFRĪDS VĪKSNIŅŠ (dz. 1928. g.)
JEFROSINIJA KARAPUTA (dz. 1947. g.)
ŽANIS GAILIS (dz. 1946. g.)
STASIJA STAŠUĻONOKA (dz. 1948. g.)
ALEKSANDRA ČABAKA (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
ANASTASIJA KUĻEŠOVA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 16.04. plkst.15 Bērzu kapsētā.

6
19. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 983.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 114. un 115.sērija.
10.30 Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa un
dzīvesbiedres Līvijas Klausovas oficiālā vizīte
Latvijas Republikā.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Florida». Dokumentāla filma.
12.00 «De facto».*
12.40 «Ielas garumā».*
13.30 «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
15.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 114.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 983.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5298.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 116. un 117.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa un
dzīvesbiedres Līvijas Klausovas oficiālā vizīte
Latvijas Republikā.*
23.30 «Šeit un tagad».
0.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. ¼ finālspēle. Somija – Čehija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 66. (noslēguma) sērija.
10.45 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
10.50 «Manas piecas sievas». Komēdija. 2000.g.
12.35 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Kanāda. 2005.g.
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 66. (noslēguma) sērija.
16.45 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
16.50 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 7.sērija.
20.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
21.30 «Tavs auto».
22.00 «Basketbola spēļu apskats».
22.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
23.15 «Krējums… saldais».
23.45 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 17.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 49.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 50.sērija.
10.05 «Mīlas testaments». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
13.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 164.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 88.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 109.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 4.sērija.
23.35 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.35 «Nikita». ASV seriāls. 44.sērija.
1.35 LNT ziņu Top 10.
2.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.20 «Rembo 4». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 209.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 28.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 103.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 61.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 13.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 23.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.50 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 6.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 45.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 44.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 108.sērija.

tv programma
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 179.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 11.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 24.sērija.
1.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 19.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

20. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 984.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 116. un 117.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5298.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.30 «Sargājiet bērnus!»*
14.00 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pilsētas. Alūksne.*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 984.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5299.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 118. un 119.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 28.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Pusfinālspēle. ASV – Somija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 7.sērija.
12.00 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 7.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 8.sērija.
20.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 2.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
23.45 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 18.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 50.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 51.sērija.
10.05 «Jūtu dzelmē». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 44.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 165.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 89.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 110.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».

19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mežrožu ieleja: Mīlas kūleņi». Melodrāma. 2008.g.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Pasaules pokera turnīrs». 82.sērija.
1.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Hārta karš». ASV kara drāma. 2002.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 7.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 210.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 104.sērija.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kašmira mafija». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 14.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 24.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 46.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 45.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 109.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 39.
un 40.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 180.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 10.sērija.
22.55 «Matildes Diksonas rēgs». Trilleris. 2003.g.
0.35 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 3». ASV
seriāls. 20. un 21.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

21. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 985.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 118. un 119.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5299.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 115.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 985.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5300.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 120. un 121.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.00 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 8.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».

Ceturtdiena, 2010. gada 15. aprīlis
17.10 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija. Tiešraide.
21.55 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
22.00 «Ziemeļu puse».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «TV motors».
23.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
0.15 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 52.sērija.
10.05 «Mīlas buras». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 45.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 166.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 90.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes
šovs. 2.sērija.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Aizstāvis». Piedzīvojumu komēdija. 1985.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.20 «Pasaules pokera turnīrs». 83.sērija.
3.55 «Super Deiva ekstrēmie piedzīvojumi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1985.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 211.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 105.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 12.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 15.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 1.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 47.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 46.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 110.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 41.
un 42.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 181.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Aklās vistiņas» (ar subt.). Komēdija. 2005.g.
0.15 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 16.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

22. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 986.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 120. un 121.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5300.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 12. un 13.sērija.

14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 116.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 986.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5301.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 122. un 123.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 13.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*
0.05 «LTV portretu izlase». Keramiķis Imants Klīdzējs.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
11.35 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
12.00 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 9.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.05 «Eksperiments». TV spēle.
17.35 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija. Tiešraide.
21.55 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
22.00 «Ar makšķeri».
22.30 «Meli un krāpšana». Trilleris. 2004.g.
23.55 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 53.sērija.
10.05 «Kornvolas debesis». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 46.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 167.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 91.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.50 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
1.55 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.50 «Ar vēju runājošie». ASV laikmeta drāma. 2002.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 212.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 31.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 106.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 16.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 2.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 9.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 48.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 47.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 111.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 43.
un 44.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 182.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 4.sērija.
22.00 «Zvaigžņu kuģa kareivji». ASV fantastikas spraiga
sižeta filma. 1997.g.
0.30 «Kinomānija».
1.05 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 1.sērija.
1.55 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 9.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).

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

23. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 122. un 123.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5301.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Zelta suns». Dokumentāla filma.
14.40 «100.pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 117.sērija.
15.35 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 7.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5302.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 124. un 125.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 15.sērija
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 7. un 8.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.10 «Lietus meža sardzē». Dokumentāla filma.
12.05 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 10. (noslēguma) sērija.
12.35 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 10. (noslēguma) sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 32.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 6.sērija.
22.45 «Vistlera». Seriāls. 21.sērija.
23.35 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 54.sērija.
10.05 «Nakts karaliene». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 47.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 168.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 92.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.
23.40 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
0.10 «Zāģis 3». ASV šausmu filma. 2006.g.
2.05 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
4.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 213.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 32.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 107.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 17.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 3.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 10.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 49.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 48.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 112.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 45.
un 46.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 38.sērija.
24.00 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
0.25 «Jackass filma». Dokumentāla komēdija. 2002.g.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

24. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.10 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 13.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 Lielā talka.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 15.sērija.
12.00 Lielā talka.
12.15 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. Turpinājums.
13.00 Lielā talka.
13.15 «Sargājiet bērnus!»
13.45 «100.panta preses klubs».*
14.00 Lielā talka.
14.15 «100.panta preses klubs». Turpinājums.*
15.00 Lielā talka.
15.15 «Lielā mūzikas balva 2009». 2.daļa.*
17.15 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 12.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma. 3.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Vogelfrei». Latvijas mākslas filma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Krējums… saldais».*
13.30 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
14.00 Latvijas meistarsacīkšu finālspēle volejbolā.
5.spēle. Tiešraide.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 27.sērija.
16.50 «Kļūt par zvaigzni» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
18.25 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
18.55 «Rudens valsis» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
20.45 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 2008.g. 1. un 2.sērija.
21.40 «Slepkavība draugu lokā». Piedzīvojumu drāma. 2001.g.
23.10 «Bikini meitenes». Seriāls. 12. un 13.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.15 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 45.sērija.

6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 34.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.25 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
8.55 «Rīta mikslis».
9.25 «Dzīve ir skaista».
10.00 Tautas balss speciālizlaidums. «Lielā talka».
10.10 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
12.00 Tautas balss speciālizlaidums. «Lielā talka».
12.10 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
13.50 Tautas balss speciālizlaidums. «Lielā talka».
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 Tautas balss speciālizlaidums. «Lielā talka».
15.20 «Žandarms precas». Piedzīvojumu komēdija.
17.15 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
18.50 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
ASV realitātes šovs. 29.sērija.
19.15 Tautas balss speciālizlaidums. «Lielā talka».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Jaunavu teritorija». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
23.10 «Tumsa». Šausmu filma. 2005.g.
1.05 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.05 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.
4.05 «Aizstāvis». Piedzīvojumu komēdija. 1985.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 214.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 33.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls.
2.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 7.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.50 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «Lielā talka».
10.25 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 179. un 180. sērija.
11.35 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Lielā talka».
12.45 «Kinomānija». Raidījums.
13.25 «Televeikala skatlogs».
13.40 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 38.sērija.
15.40 «Lielā talka».
15.50 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
17.35 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
19.20 «Bez tabu. Lielās talkas speciālizlaidums».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Bruņinieka stāsts». Piedzīvojumu filma. 2001.g
23.05 «Iepazīstieties, Džo Bleks». Fantastikas filma. 1998.g.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Benito Musolini» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Paklusē!» (latviešu val., ar subt. krievu val.).
Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
19.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Kāzas Maļinovkā» (ar subt.). Muzikāla komēdija. 1967.g.
23.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.10 «Erotiskie stāsti. Kārdinājums». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

25. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot. Bērnu un jauniešu
simfonisko orķestru skate.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kanāda». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvfilma.
3.sērija Saindētā spalva.
17.00 «Zelta suns». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.55 Laika ziņas.
21.00 «Hovardsenda». Romantiska drāma. 1992.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Ziemeļu puse».
0.10 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 28.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs»
(krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
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10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Eksperiments». TV spēle.*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Somija. 2006.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 28.sērija.
16.50 «Basketbola spēļu apskats».*
17.20 «Rudens valsis» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
19.05 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 3.sērija.
19.35 «Kļūt par zvaigzni» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
21.10 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 14.sērija.
21.55 «Kur ir Freds?» Vācijas komēdija. 2006.g.
23.45 «Slepkavība draugu lokā». Piedzīvojumu drāma. 2001.g.

LNT
6.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 46.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Melnādainā princese». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
12.45 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 4.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.20 «Pasažieris nr. 57». ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
0.55 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.00 «Tumsa». Šausmu filma. 2005.g.
3.40 «Žandarms precas». Piedzīvojumu komēdija. 1968.g.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 33.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 12.sērija.

5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 215.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 34.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 8.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 181. un 182.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Senā pasaule 10». ASV animācijas filma. 2003.g.
14.10 «Bruņinieka stāsts». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.00 «Kobra 11». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». 3.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
22.40 «Daži labi vīri». ASV trilleris. 1992.g.
1.25 «Arlabunakti un visu labu!» Vēsturiska drāma. 2005.g.
2.55 «Divpadsmit jūdzes». ASV drāma. 2003.g.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.10 «Saldā sieviete» (ar subt.). Melodrāma. 1976.g.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Erotiskie stāsti. Izmanīgais mīlnieks». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

Jelgavas Amatniecības vidusskolā
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001,
tālrunis 63025605, 63025628

Pašvaldības iestāde «Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde» atkārtoti aicina
darbā sociālo darbinieku darbam ar
pieaugušām personām.

INFORMĀCIJAS DIENAS

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darba jomā pēdējo 3 gadu
laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pieaugušām personām;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā
pieaugušām personām.

15. aprīlī no plkst.9 līdz 16
16. aprīlī no plkst.9 līdz 14
Uzņemšana ar pamatizglītību šādās
kvalifikācijās:
• sekretārs,
• viesmīlības
pakalpojumu speciālists,
• apdares darbu tehniķis,
• automehāniķis,
• mēbeļu galdnieks,
• datorsistēmu tehniķis,
• autoatslēdznieks.
Uzņemšana ar vidējo izglītību šādās
kvalifikācijās:
• viesmīlis,
• autoatslēdznieks.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz
e-pastu: soc@soc.jelgava.lv līdz 30. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 63007524.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē
neapbūvēts zemesgabals Dambja ielā 17A, Jelgavā, kadastra apzīmējums
09000020011, platība 318 m².
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 1908 (viens tūkstotis deviņi simti astoņi lati).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkšanas termiņš – desmit gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību
tiesību pāreju pircējam.
5. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
7. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 190.
8. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
9. Izsole notiks 2010. gada 3. jūlijā plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Informācijas
aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz
2010. gada 29. jūnijam plkst.16 pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17, izņemot piektdienu. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām pa
tālruni 63005514, 22020014.

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

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

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

Piedalās: Ž.Siksna, A.Kukuvas, V.Lapčenoks U.Roze, aktieris J.Skanis un K.Krievkalna instrumentālās grupas mūziķi. Programmā I.Kalniņa, R.Paula un A.Kukuvasa dziesmas.
Biļešu cenas: Ls 3; 2,50; 2.
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 15. aprīlī pulksten 17 – IV kursa absolventu koncerts. Ieeja – bez maksas (Mūzikas
vidusskolas Koncertzālē).
 15. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Grupa «Keksi» & A.Šuminskas muzikālais skudrupūznis. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 16. aprīlī pulksten 18 – aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa «Guns» 10
gadu jubilejas koncerts. Ansambļa vadītāja Guna Jumiķe. Koncerta programmā – nopietnas, jautras, liriskas un ugunīgas dziesmas, gluži kā pašas ansambļa dalībnieces.
Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 16 – Pilsētas koru skate. Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolā).
 17. aprīlī pulksten 17 – SIA «Velis-A» salonmūzikas ansambļa «Arco» pavasara
koncerts. Piedalās Anda Kalēja, Aelita Dumpe (vijole), Ginta Zīģele (flauta), Indris Egle
(oboja), Alvils Cedriņš (baritons), Edīte Bergmane un Evija Lagzdiņa (soprāni), Jānis
Kupčs (tenors). Koncertmeistari Edgars Šķerbergs, Māris Treijs, Sergejs Savičs. Skaņu
režisors Gatis Priekulis. Ieeja koncertā – pret brīvprātīgu ziedojumu katedrālei (Jelgavas
Romas katoļu katedrālē).
 17. aprīlī pulksten 19 – «Labvēlīgā tipa» koncerts. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5
(kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna teātra pirmizrāde Džons Patriks «Dīvainā
misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova, asistente K.Zotova. Scenogrāfs E.Kalnenieks. Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 15 – SIA «Velis-A» salonmūzikas ansambļa «Arco» pavasara
koncerts. Ieeja koncertā – pret brīvprātīgu ziedojumu katedrālei (Svētas Annas katedrālē).
 20. aprīlī pulksten 16 – mazo vokālistu konkursa «Jelgavas cālis 2010» pusfināls.
Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras nama Mazajā zālē).
 22. un 23. aprīlī – «Mehu dienas 2010» ar devīzi «Tur mana laime, kur mehu
saime». 22. aprīlī pulksten 10 – Mehu tehnikas parāde pa Lielo ielu, no pulksten 12
– sporta kompleksā «Rullītis» veiklības tests, atspoles brauciens, «Drag meetings», mašīnu iestumšana, riepu pumpēšana, šķēršļu josla, ķerras stumšana un citas aktivitātes.
23. aprīlī no pulksten 10 – sporta kompleksā «Rullītis» orientēšanās, laika aplis, zelta
divritenis ar personīgajiem divriteņiem, virves vilkšana, mašīnu «Tūnings», izdzīvošanas
sacensības, reversais kartings, konstruēšana, cope un citas lietas. Pulksten 23 – «Mehu
dienu 2010» afterparty ar grupu «Apvedceļš» (klubā «Jelgavas krekli»).
 23. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Biļana Srbļanoviča «Siseņi». Traģikomēdija 2 cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās R.Kalniņa, I.Auziņš vai A.Robežnieks,
A.Skrastiņš, K.Zadovska, N.Geidmane, M.Martinsone vai I.Briķe, H.Spanovskis,
J.Strenga, J.Bartkevičs, A.Siliņš, O.Dreģe. Izrādē smēķē! Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5
(kultūras namā).

Izstādes
 No 8. aprīļa – pilsētas fotokluba «Buclera gars» fotogrāfiju izstāde (kultūras
namā).
 Līdz 30. aprīlim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Vidū» (kultūras namā).
 Līdz 18. aprīlim – Gunta Eniņa fotoizstāde «Dabas pieminekļi Latvijas ainavā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Aprīlī – Jelgavas keramiķu Valdas Semanes, Undīnes Stepkas, Sarmītes Zuteres
darbu izstāde (Mākslas skolas Izstāžu zālē).
 Aprīlī – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža»).
 Līdz 30. aprīlim – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

«Spīgo» viesojas Šauļos
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot sadarbību starp skolām, Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo» ar
koncertu pagājušajā nedēļā
viesojies Šauļu «Juventos»
skolā. Paredzēts, ka jau septembrī 4. vidusskolas pedagogi varēs doties uz metodisko
semināru Šauļos. Vizītes laikā
Jelgavas Mākslinieku organizācijas vadītājs Māris Brancis
un aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics ticies
ar Šauļu galerijas vadību, lai
pārrunātu darba jautājumus
par tradicionālo Šauļu, Jelgavas un Pērnavas izstādi, kurai
šogad jānotiek Šauļos.
Jelgavas 4. vidusskolas direktors Agris Celms stāsta, ka sadarbība ar Šauļu
«Juventos» skolu, kura arī ir ar mūzikas
novirzienu, veidojusies jau ļoti sen un šī
jau bija trešā reize, kad 4. vidusskolas
delegācija tur viesojās. Tiesa, pēdējo reizi
jelgavnieki tur bija 1999. gadā. ««Spīgo»
diriģente Līga Celma ir izveidojusi jaunu
koncertprogrammu, kurā ir trīs vai pat
četri lietuviešu komponistu skaņdarbi,
tieši tāpēc nolēmām šo programmu parādīt mūsu lietuviešu draugiem, lai novērtē.
Pēc koncerta viņi atzina, ka tiešām ir
labi. Vēl patīkamāk, ka dažas dziesmas
ir lietuviešu valodā,» teic A.Celms.

Šim braucienam būs arī turpinājums.
Proti, 4. vidusskola saņēmusi uzaicinājumu septembrī doties uz «Juventos»
skolas ikgadējo metodisko semināru.
«Tur demonstrēs, kā viņi vada stundas,
būs atklātās stundas, teorētiskās apmācības un vēl daudz kas cits. Domājams,
ka no mūsu skolas piedalīsies vismaz seši
pedagogi,» tā A.Celms. Viņš arī min, ka
sadraudzības skola ar atbildes koncertu
Jelgavā solījusi ierasties novembrī.
Ražīgs brauciens bijis ne tikai skolas
komandai – tas apvienots ar vēl kādu
notikumu kultūras jomā. Jau vairākus
gadus Jelgava, Šauļi un Pērnava rīko
kopīgas mākslinieku izstādes. Šogad
pienākusi Šauļu kārta, tāpēc izstādei
jānotiek pie viņiem. Un tas bija viens
no iemesliem, kāpēc M.Brancis un
M.Buškevics tikās ar galerijas vadību.
«Norunājām, ka arī izstāde notiks septembrī. Šobrīd ir doma, ka no Jelgavas
puses mēs varētu parādīt keramiku un
pasteļu gleznas. M.Brancis ierosināja,
ka varētu vest Edvīna Kalnenieka
pasteļus,» teic M.Buškevics. Plānots, ka
jūnija sākumā mākslinieki varētu doties
uz Šauļiem, lai apskatītu galerijas telpas
un izvērtētu, cik daudz darbu tur varēs
eksponēt. «Domāju, ka brauciens tik
tiešām ir izdevies, un sadarbība starp
mūsu pilsētām kultūras jomā turpinās. Šoreiz esam atjaunojuši kontaktu
starp abām muzikālajām skolām, kā arī
vienojušies par nākamo izstādi,» atzīst
M.Buškevics.

Ceturtdiena, 2010. gada 15. aprīlis

Mūzika vienā eksemplārā
Pozitīvu un dzīvesprieka pilnu
koncertu kultūras namā 21.
aprīlī pulksten
17.30 piedāvās
ne tikai Jelgavas Mūzikas
skolas bigbends
kopā ar Aneti
Kotoviču, bet
arī Jelgavas
Kamerorķestris, marimbas
speciālisti Harijs
Gūtmanis un
Reinis Ašmanis, kā arī citi
Mūzikas skolas
audzēkņi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Lai vienkopus redzētu Jelgavas Kamerorķestri, Jelgavas
Mūzikas vidusskolas bigbendu, mazos bundziniekus
no «Drums Clinic», Aneti
Kotoviču un citus solistus,
21. aprīlī pulksten 17.30
jādodas uz Jelgavas kultūras
namu. Tur kolektīvi un solisti
solās sniegt dzīvespriecīgu
koncertu. «Viss sāksies ar
klasisko programmu, kam
sekos svinga klasika, bet
noslēgumā saulītē izcelsim
Latvijas mazo džeza ģēniju
– Gunāru Rozenbergu ar Latvijas džezu,» teic diriģents
Raitis Ašmanis.

sastāva dalībnieki. «Pozitīva sadarbība
izveidojusies ar Aneti, un šobrīd tā jau
ir tādā līmenī, ka varam piedalīties
konkursos. Viņai labi sanāk! Džezs ir
smalks žanrs, taču Anete dodas pareizā
virzienā. Parasti džezā ir tā, ka vislabāko sniegumu piedzīvo 60 gadu vecumā,
tā kā Anetei vēl ir kur augt. Šajā žanrā
iespējas ir neierobežotas, nav kā Everestam – konkrēts metrs virsotnē, un
viss,» ar smaidu nosaka R.Ašmanis.
Viņš izsaka prieku par to, ka Anete ir
mūsu pašu soliste, jelgavniece. «Mums
ir bijusi sadarbība ar Ievu Kerēvicu,
Daigu Pīrāgs, Intaru Busuli, taču
Anete ir mūsu «produkts»,» uzsver
R.Ašmanis.

Būs arī marimbas solo

Pēc nopietnā Jelgavas Kamerorķestra un Sintijas snieguma vaļu ļaus
džeza mūzikai. «Spēlēsim konkursa
programmu, taču tas nenozīmē, ka tā
būs neinteresanta,» piebilst diriģents.
Viņš atklāj, ka organizatori nejauši
likuši manīt – ir jārada kaut kas savs.
Tieši tāpēc šeit skanēs, kā R.Ašmanis
teic, Latvijas mazā džeza ģēnija Gunāra Rozenberga skaņdarbi. «Pērn Peru
uzspēlējām, publikai ļoti patika, tāpēc
domāju, ka arī pašmāju skatītājiem
koncerts būs tīkams,» tā R.Ašmanis.
Arī Anetei sagatavotas populāras džeza
melodijas – Džordža Gešvila «Apskauju
tevi», Luija Armstronga «Brīnišķīgā
pasaule» un citas. Tāpat iecerēts arī
mazo šovmenu Harija un Reiņa marimbas solo. «Reinis spēlēs klasisko
melodiju popūriju, bet Harijs – rumāņu
virtuozo skaņdarbu «Hora Staccato»,»
stāsta R.Ašmanis.

Vēl nesen R.Ašmanis ar mazajiem
bundziniekiem no «Drums Clinic» un
A.Kotoviču devās uz Franciju, taču
pirms tam savu programmu prezentēja Jelgavā, bet Aigars Meri piedāvāja
Lieldienu koncertu. Jau 21. aprīlī abi
meistari kopā ar saviem kolektīviem
jelgavniekiem sniegs jaunu baudījumu.
Proti, koncerta sākumā A.Meri kopā
ar māksliniekiem iecerējis Henriha
Mikolaja Gurecka klavierkoncerta
pirmatskaņojumu Latvijā. Klavieru
solo spēlēs talantīgā jelgavniece Sintija Šteinkopfa, kura ne vienam vien
pilsētas kolektīvam spēlējusi pavadījumu un uzstājusies ar solo. Tam sekos
R.Ašmaņa svinga programma. Izrādās,
ka arī šī programma nav gatavota tāpat
vien – jau no 5. līdz 9. maijam mūsu
Jelgavas Mūzikas skolas bigbends
un A.Kotoviča dodas uz Vāciju, kur
piedalīsies Svinga mūzikas bigbendu Izcelsies ar unikalitāti
konkursā.
«Man ir klasiskās mūzikas izglītība,
taču sirdī esmu džezists. Tieši šī mūAnete ir Jelgavas «produkts»
zika man šķiet aktuāla un svaiga. Tai
R.Ašmanis stāsta, ka koncertā uz- piemīt īpašība, kas nav nevienai citai
stāsies arī skolas combo sastāvs jeb – improvizācija. Tu nevari paredzēt,
pilna ritma grupa plus četri pūtēji, kā kā sāksi un kā beigsi. Mēs spēlējam
arī pieaicinātie viesi Harijs Gūtmanis tā, kā jūtam. Tieši tāpēc tā ir unikāla
un Reinis Ašmanis, kuri mums pazīs- mūzika, jo tiek atskaņota vienā ektami kā «Drums Clinic» paplašinātā semplārā, tādēļ jelgavnieki to noteikti

BJMK «Age of Stones»
23. aprīlī pulksten 20 Bērnu un jauniešu mūzikas klubā (BJMK) Dobeles ielā 68 savu jauno, nu jau otro,
albumu «Slaido blondīņu cirks»
prezentēs grupa «Age of Stones»,
kuras līderis Niks jau vairākus gadus ir jelgavnieks. Koncertā tiks
izpildītas gan dziesmas no jaunā
albuma, gan arī «Age of Stones»
daiļrades pazinējiem labi zināmās.
Albums vēsta par cilvēku attiecību neloģiskumu, kā arī par labi
pārdomāto aprēķinu, ar kuru mēs
saskaramies gan globālā mērogā,
gan savā personīgā dzīvē. Albumā
ir 12 dziesmas latviešu valodā. Ieeja pasākumā – pret ziedojumiem
BJMK.

Santai un Mārim šokolāde un
1000 eiro
Noslēdzies šovs
«Dejo ar zvaigzni 3». Diemžēl
jelgavniekam
Mārim Pūcem
un Santai Didžus
neizdevās plūkt uzvaras laurus, taču viņi
ieņēmuši trešo vietu. Par to pāris saņēma
īpašu statuju un sešus kilogramus «Karunas» šokolādes. Viņiem tika arī «Oriflame»
simpātijas balva – 1000 eiro. «Rezultāts ir
labs. Kad pirmo reizi ieraudzījām balsojumu, nolēmām, ka jādejo skaisti un bez
sacensību satraukuma. Mēs tiecāmies uz
to, lai iekļūtu finālā, un mums izdevās. Tas
bija labi pavadīts laiks,» atzīst Māris.
Foto: no TV 3 publicitātes materiāliem

dzirdēs mazliet citādāku nekā vācieši,»
teic R.Ašmanis, piebilstot, ka tiek spēlēts šeit un tagad. Tiesa, džezu varot
spēlēt tikai tad, ja apgūta klasiskā
mūzika. «Es gan negribu piekrist apgalvojumam, ka viss, kas ir «garām»,
ir džezs. Tā ir vieglā mūzika, taču arī
te vajadzīga meistarība, jo ir improvizācija – mūziķu saruna, savu sakāmo
atklājot ar instrumentu palīdzību,»
teic R.Ašmanis.

Rādīs labāko

«Pavasara darbi vēl tā pa īstam nav
sākušies, tāpēc ir pēdējais laiks pagūt
uz kādu koncertu. Maijā jau vairāk
domāsim par svaigu gaisu, dārzu un
gurķīšiem, tāpēc pašlaik vēl varam
baudīt kvalitatīvu mūziku. Atbalstīsim savējos, jo mēs rādām labāko, kas
mums ir,» tā R.Ašmanis, aicinot uz
Mūzikas skolas audzēkņu koncertu.
Viņš šo koncertu salīdzina ar olimpiskajām spēlēm. «Ja spēlēs piedalās
atsevišķi sportisti, ir labi, taču, ja valsti
pārstāv vesela komanda, ir izcili. Tieši
tāpēc mēs arī būsim vesela komanda
uz skatuves šeit, Jelgavā, un vēlāk arī
Vācijā. Jāpiebilst, ka mēs vienīgie tur
pārstāvēsim Latviju,» tā R.Ašmanis.
Biļešu cena – 50 santīmi.

Parole: «Ašmaņa skola»

Viņš arī stāsta, ka rudenī iecerējis
Jelgavā koncertu ar lielo Jelgavas bigbendu. «Nebija jau māksla savākt visus
arī uz šo koncertu, taču es gribu dot
iespēju jaunajiem, kuri nāk no Jelgavas
Mūzikas skolas. Puišiem tas ir milzīgs
darbs, jo stundās šie jaunieši spēlē
klasisko mūziku, bet džezs ir papildu
nodarbība. Taču, ja vēlas sasniegt labus
rezultātus, tas ir jādara. Ne velti vecie
jeb «spicie» džeki maniem jaunajiem
saka: «Ja nemācīsies pie Ašmaņa, neko
nesasniegsi!»,» nosmaida R.Ašmanis.
Kā nu ne – izrādās, ka diezgan cienījamās grupās parole ir «Ašmaņa
skola». Piemēram, grupā «Keksi» puse
ir R.Ašmaņa audzēkņi, arī «Labvēlīgā
tipa» puse grupas ir Jelgavas bigbenda
bijušie un esošie dalībnieki.

Viss par sieriem
Līdz 6. maijam Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas lasītavā aplūkojama
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ceļojošā izstāde «Grāmatas par sieru». Izstāde aptver pēdējo desmit
gadu laikā izdotās grāmatas un
žurnālu rakstus latviešu, krievu un
angļu valodā, sniedzot ieskatu siera attīstības vēsturē un izplatības
ģeogrāfijā. «Grāmatas iepazīstina
ar tehnoloģiskajiem procesiem
piena pārstrādē, sieru iedalījumu
un tā ražotājiem, iemāca atrast
savu sieru, pazīt, uzglabāt to, kā
arī piedāvā dažādas receptes sieru
un tā ēdienu pagatavošanai,» informē bibliotēkas direktores vietniece
Dzintra Punga.

