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Pilsētā sarūk auto skaits
Ivans Ivanovs savai mašīnai tehnisko apskati nav izgājis
– viņam iedota «slimības lapa» un mēneša laikā jānovērš
vairākas nepilnības. «Ko darīt? Būs jāremontē,» atzīst šoferis,
piebilstot, ka auto lieto ikdienā un brauc uz darbu lidostā.
Šobrīd mēnesī viņš «nobrauc» ap 100 latiem, arī viņš ir viens
no tiem, kas sācis domāt, kā ieekonomēt – esošo mašīnu
Foto: Ivars Veiliņš
pārtaisīt uz gāzi vai pirkt jaunu.
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Nomaksāti 64,9
procenti mājokļa nodokļa
 Ilze Knusle-Jankevica

ka ikvienam iedzīvotājam, kuram
pieder nekustamais īpašums – dzīNoslēdzies pirmais nevoklis vai privātmāja –, jāmaksā
kustamā īpašuma noNĪN, ko veido divas daļas: nodoklis
dokļa (NĪN) maksāšanas
par mājokli un nodoklis par tam
termiņš. Apkopojot dapiegulošo zemi. I.Krīgere norāda,
tus, pašvaldība secina,
ka vislabāk situācija būs redzama
ka mājokļa nodoklis ir
pēc trešā maksājuma termiņa – 15.
nomaksāts 64,9 procenaugusta. «Liela daļa mājokļa nodoktu apmērā no summas,
ļa maksātāju ir dzīvokļu īpašnieki,
ko šogad plānots iekasēt.
kuriem maksājums gadā ir 10 lati.
Nodokli var nomaksāt
Tā tomēr nav tik liela summa, un
vēl līdz gada beigām,
daudzi to samaksā uzreiz. Bet tie,
bet jau tagad var teikt,
kam maksājums ir lielāks, izmanto
ka iedzīvotāji to uztver
iespēju maksājumu sadalīt pa daapzinīgi un neatstāj visu
ļām,» skaidro I.Krīgere.
uz pēdējo brīdi.
NĪN var maksāt pa daļām. Pirmais maksājuma termiņš bija 31.
Pašvaldības Finanšu nodaļas marts. Nākamie termiņi ir 16. maijs,
vadītāja Ināra Krīgere skaidro, 15. augusts un 15. novembris.

Iepirkuma procedūra
nav labvēlīga pasūtītājiem
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Automašīnu skaits Jelgavas ielās samazinās – CSDD
dati liecina, ka gada laikā fiziskām personām piederošo
vieglo automašīnu skaits sarucis teju par 6000. «Daudzi
pērn vecos transporta līdzekļus norakstīja, lai nebūtu
jāmaksā nodokļi, bet atlikusī daļa vairs nevar atļauties
to, ko varēja tā sauktajos treknajos gados, jo kredītu saņemt nevar, daļu automašīnu atsavina bankas un līzinga
kompānijas, tāpat nevar nepieminēt augstās degvielas
cenas,» tā auto samazināšanos pilsētā skaidro CSDD
Jelgavas nodaļas priekšniece Evita Šalājeva.
Uz šā gada 1. janvāri Jelgavā
reģistrētas 16 039 fiziskām personām piederošas vieglās automašīnas, kas ir par 5891 mazāk
nekā pirms gada. Lai gan skaitlis
ir ievērojams, ceļu policistu darba
apjoms nav mainījies. «Avāriju
skaits šā gada trīs mēnešos ir tāds
pats kā pērn šajā laika periodā,
bet tās ir smagākas un vairāk
cieš cilvēki,» norāda Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes

Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Aivars
Putniņš, piebilstot, ka ielās parādās arvien vecākas automašīnas,
kas arī rada apdraudējumu gan
gājēju, gan pašu autovadītāju drošībai. Piemēram, šogad sastādīti
111 protokoli par braukšanu bez
tehniskās apskates.
Pie tāda paša secinājuma nonākuši arī CSDD darbinieki,
kuri veic automašīnu tehnisko

apskati. Pēc viņu novērojumiem,
automašīnas kļuvušas vecākas,
ir sliktākā tehniskā stāvoklī,
jaušama esot tendence, ka tiek
izkustināti pat tādi spēkrati, kuri
kādu laiku nostāvējuši dīkā – ja
labajos laikos iegādāto glauno
auto nācies pārdot vai atdot bankai, nekas cits neatliek. Tāpat
tiek taupīts uz mašīnas remonta
un lieki uz servisu tā braukta
netiek – arvien biežāk tiek izmantota shēma: aizbrauc uz tehnisko
apskati, pēc diagnostikas novērš
būtiskākos bojājumus, lai varētu
braukt, un viss. Arī uzrunātie autovadītāji atzīst, ka liekas naudas,
ko ieguldīt mašīnas remontā, nav
un ir jau jāsāk pārdomāt, kur un
vai vispār braukt. «Uz riepām
un apdrošināšanu netaupu, jo tā
tomēr ir drošība, bet jāsāk domāt,
kur braukt. Ikdienā braucu ar
darba auto, bet tuvojas vasara,
tāpēc nāksies pārskatīt plānotos

Fiziskām personām piederoši
transporta līdzekļi Jelgavā
Datums
Kopā
Tostarp
		
vieglais
		
transports
01.01.2009. 26 204 22 380
01.01.2010. 25 743 21 930
01.01.2011. 18 366 16 039
Avots: CSDD

atpūtas braucienus – nevarēsim atļauties ceļot tik daudz kā
iepriekšējos gadus,» tā šoferis
Artūrs Solovjovs.
To, ka mašīnas tiek nobrauktas
līdz pēdējam un labotas tikai galējas nepieciešamības gadījumā,
novērojuši arī autoservisu darbinieki. «Pirmkārt, arvien vairāk
autovadītāju izvēlas lietotas
riepas – ja agrāk lietotas riepas
Šobrīd SIA «Būvprojektu vadīiegādājās apmēram puse klientu, ba» strādā Jelgavas 1. speciālajā
tad tagad tie ir 80 procenti.
internātpamatskolā – tur norit
Turpinājums 3.lpp.
infrastruktūras uzlabošanas darbi.
Skolas direktore Inese Bandeniece
atzīst, ka atsevišķus darbus firma
nav veikusi kvalitatīvi un nācies
labot, piemēram, jumtu un grīdas
trīs kooperatīvi – «Trikāta KS», segumu. Tāpat uzņēmums nav
«Piena partneri KS» un «Dzēse». spējis nodrošināt termiņu ievēroProjektu plānots realizēt divās šanu un nepieciešamo strādnieku
kārtās, pirmo pabeidzot 2012. skaitu objektā, tomēr pašvaldība
gada janvārī, bet otro – līdz 2012. nevar ierobežot tā piedalīšanos citos
gada vasarai, kad paredzēts sākt konkursos. Ja pretendents atbilst
ražošanu. Kā pirmo iecerēts ražot izvirzītajām prasībām un tehniskais
ar filtrācijas metodi iebiezinātu piedāvājums ir atbilstošs konkursa
pienu, pēc tam – sierus. Jaunajā nolikuma tehniskajai specifikācijai,
rūpnīcā plānots vienā ražošanas nav pamata pretendentu noraidīt.
maiņā pārstrādāt 250 – 300 tonV.Ļevčenoks skaidro, ka saskaņā
nas piena, sieru ražošanas jauda ar esošo likumdošanu, pat laužot
mēnesī būs 500 – 600 tonnas. līgumu, jaunu uzņēmumu bez
Līdz ar projekta īstenošanu mūsu konkursa vietā ņemt nedrīkst. Tas
pilsētā tiks radītas 50 – 60 darba savukārt nozīmē laiku un iespēju
vietas. Jaunā rūpnīca atradīsies neiekļauties termiņos, kas Eiropas
Langervaldes ielā 7.
projektos ir ļoti būtisks pārkāpums.

Piena rūpnīca būs; projekts akceptēts
 Ilze Knusle-Jankevica

Lauku atbalsta dienests akceptējis projektu, kas
paredz Jelgavā uzbūvēt piena pārstrādes rūpnīcu.
«Gaidot atzinumu, nesēdējām, rokas klēpī salikuši.
Jau ir noslēdzies iepirkums par iekārtu piegādi –
esam noskaidrojuši, kur, ko un par cik iegādāsimies.
Šobrīd notiek darbs pie ražotnes projektēšanas,
bet drīzumā sāksim meklēt būvniekus, lai jau jūnijā
jūlijā varētu uzsākt celtniecības darbus,» stāsta SIA
«Latvijas piens» pārstāvis Māris Petrēvics.
Projekta kopējās izmaksas tiek
lēstas 10 miljonu latu apmērā.
Iesniegtais un apstiprinātais projekts paredz 2,9 miljonu piesaisti
no Eiropas struktūrfondiem, bet

atlikusī daļa jāmeklē pašiem. «Jau
esam sākuši uzkrāt līdzekļus – šogad plānojam sakrāt miljonu latu –,
kā arī ar banku parakstīts nodoma
protokols par kredīta piešķiršanu,»

atklāj M.Petrēvics. Viņaprāt, viens
no plusiem ir valsts galvojums, pret
ko īpaši iebilduši projekta pretinieki – jau esošo piena pārstrādes
uzņēmumu pārstāvji. «Domāju,
ka konkurentu aktivitāte apliecina
tikai to, ka esam uz pareizā ceļa,
un, lai gan konkurenti skandina,
ka uzņēmuma formai nav nozīmes,
uzskatu, ka ir ļoti liela atšķirība tajā,
vai uzņēmums pieder vienam miljonāram vai 600 zemniekiem, kā tas
būs mūsu gadījumā,» tā uzņēmuma
pārstāvis.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka jauno rūpnīcu cels
SIA «Latvijas piens», ko veido

Noslēdzies iepirkums par
sociālās dzīvojamās mājas Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšanu.
Konkursā uzvarējusi SIA
«Būvprojektu vadība»,
ar kuru sadarbība pašvaldībai bija jau pērn.
Pašvaldības Iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs
Vilis Ļevčenoks atzīst, ka
pašvaldība ar uzņēmuma
darba organizāciju un
izpildes termiņu ievērošanu nav apmierināta, taču
šī sadarbības pieredze
nedrīkst tikt vērtēta, izvēloties pretendentu jaunā iepirkumā. Savukārt
atbildīgās institūcijas to
neuzskata par valstiska
mēroga problēmu, vainu
noveļ uz pasūtītāju darbinieku neprofesionalitāti
un izmaiņas likumdošanā
veikt neplāno.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)
atzīst, ka pasūtītāji visādi cenšas
izvairīties no līgumu slēgšanas
ar pretendentiem, kas iepriekš
strādājuši nekvalitatīvi, tomēr tā
esot konkurences ierobežošana un
uzņēmumiem ir tiesības to apstrīdēt, ko viņi arī dara. «Lai kopējā
situācija uzlabotos, nepieciešams
kvalitatīvi veikt iepirkumu, ko
rīkotu pieredzējuši un kompetenti
iepirkumu speciālisti, tāpat līguma
nosacījumiem jābūt tādiem, lai
uzņēmumu, kurš nespēj pienācīgi
izpildīt līguma saistības, atturētu
no piedalīšanās iepirkumā,» norāda
IUB Metodoloģijas departamenta
vecākā referente Elīna Virtmane.
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi,
Jelgavas pašvaldība šogad līgumos
iestrādā sankcijas ne tikai par to, ja
darbi nav laikā beigti, bet arī par to,
ja tie laikus nav sākti, kā arī ja objektā netiek nodrošināti darba izpildes
grafikā norādītie darbinieki.
Problēma ir tā, ka, laužot līgumu,
jārīko jauns konkurss, kam reti
pietiek laika, tāpēc pasūtītājam ir
problēmas ar tiem, kuri piedāvā
zemas cenas, tādējādi kropļojot
konkurenci, bet reāli nav spējīgi
veikt pasūtījumu par pašu noteikto
cenu. V.Ļevčenoks uzskata, ka viens
no risinājumiem būtu tā saucamais
«melnais saraksts», kurā iekļautos
uzņēmumus varētu izslēgt no dalības citos konkursos.
Arī Ekonomikas ministrija (EM)
ievērojusi tendenci, ka reizēm ir apgrūtināta lielu iepirkumu veikšana,
kuru rezultāti bieži tiek apstrīdēti
un iepirkumu procedūra ieilgst
vai vispār tiek pārtraukta. Tomēr
ministrija vaino pasūtītāja kompetenci un kā iespējamo risinājumu
min pasūtītāja tiesības uzvarētāju
izraudzīties nevis pēc zemākās
cenas, bet pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma. V.Ļevčenoks
oponē – pašvaldība ir izmantojusi
šo metodi tā saucamajos «zaļās»
siltināšanas iepirkumos, bet, tā kā
ikvienu izvirzīto kritēriju iespējams
apstrīdēt, bez pārsūdzībām tik un
tā neiztikt.
Turpinājums 3.lpp.
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Lielo projektu klupšanas
akmens – iepirkumi
 Jānis Kovaļevskis

«Iepirkumu tendences
apliecina, ka šogad ielu
infrastruktūras būvniecības izmaksas, salīdzinot
ar iepriekšējiem diviem
gadiem, varētu pieaugt
pat uz pusi. Tas saistīts
gan ar to, ka uzņēmēji ir
izsmēluši savas rezerves
un vairs nav gatavi piedāvāt dempinga cenas,
gan ar to, ka augušas
cenas būvmateriāliem,
degvielai un elektrībai.
Tādēļ jārēķinās, ka atsevišķos projektos nāksies
veikt korekcijas,» spriež
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Viens no šķēršļiem raitai projektu
realizācijai ir smagnējās iepirkumu
procedūras, jo uzņēmēji aktīvi izmanto savas tiesības pārsūdzēt gan
pasūtītāja prasības, gan pieņemtos
lēmumus. Par to, cik gatava ir
aģentūra šogad plānoto projektu
realizācijai un kā sokas ar ikdienas
darbiem teritorijas apsaimniekošanā, «Jelgavas Vēstnesis» jautā aģentūras direktoram A.Baļčūnam.
Šogad pilsētā iecerēti vērienīgi ielu rekonstrukcijas darbi,
turpināsies Dobeles šosejas
izbūve, tiks uzsākta Raiņa ielas
un Čakstes bulvāra rekonstrukcija, kā arī saimnieciskās
kanalizācijas kolektoru un ielas
seguma atjaunošana Garozas
ielā. Vai darbs pie šiem projektiem rit pēc plāna?
Pie lielajiem projektiem strādājam
ciešā sadarbībā ar pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldi.
Dobeles šosejas rekonstrukcija norit
pēc plāna, un te mums ir bažas tikai
par apbraucamo ceļu asfaltēšanu, jo
ūdenssaimniecības attīstības projektā plānots mainīt komunikācijas
6. līnijā. Ņemot vērā, ka šie darbi
varētu iekavēties, nav pārliecības, ka
šogad pagūsim noasfaltēt arī šo ielu.
Papildu sarežģījumus ar satiksmes
organizāciju varētu radīt arī bijušās
ādu fabrikas «Kosmoss» šķidro
atkritumu dīķu sanācijas projekta
realizācija, jo būvdarbu gaitā palielināsies satiksmes intensitāte 4.,
5. un 6. līnijā. Savukārt Raiņa ielas
un Čakstes bulvāra rekonstrukcijas
projektu realizācijas gaita būs atkarīga no tā, cik raiti noslēgsies iepirkumu procedūras. Ja viss noritēs bez
aizķeršanās, darbi Raiņa ielā varētu
sākties maija vidū. Garozas ielas
rekonstrukcijas un komunikāciju
izbūves projekta realizāciju jau esam
uzsākuši, tomēr, ņemot vērā, ka pa
šo ielu iet maģistrālais ūdensvads,
esam cieši saistīti ar ūdenssaimniecības attīstības projekta ieviešanu, jo
darbu gaitā uz rekonstrukcijas laiku
paredzēts izbūvēt arī ūdensvada apvadu, lai neapdraudētu ūdens piegādi pilsētai. Šī projekta termiņš ir 31.
augusts, tādēļ esam vienojušies, ka
nepieciešamības gadījumā būvnieki
strādās vairākās maiņās.
Viens no klupšanas akmeņiem ir iepirkumu procedūras.
Kādi tam ir iemesli?
Iepirkumu likums ir orientēts uz
to, lai maksimāli paplašinātu konkurenci, tomēr šādā veidā ne vienmēr
iespējams iegūt labāko rezultātu.
Mūsu prasības ir visai striktas, jo
līdzšinējā pieredze apliecina, ka šoseju būvnieki ne vienmēr var sekmīgi

JPPA «Pilsētsaimniecība»

Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns uzsver, ka
peldētava pie pērn izbūvētās
Lielupes promenādes tiks
iekārtota līdz 15. maijam.

Dibināta: 2002. gadā
Darbinieku skaits: 57 (tajā skaitā 22 kapu
saimniecībā)
Plānotais budžets 2011. gadā: 2,12 miljoni
latu (kopā ar Autoceļu fondu)
Lielākie projekti 2011. gadā:
•«Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas atjaunošana
cukura rūpniecības skartajā teritorijā»
– Ls 509 935*
• «Raiņa ielas rekonstrukcija» – Ls 2,4 milj.*
• «Čakstes bulvāra 1. kārtas rekonstrukcija»
– Ls 5,1 milj.*
• «Dobeles šosejas rekonstrukcija» –
Ls 3,8 milj.*
Pašvaldības operatīvās informācijas centrs:
tālrunis 8787, karte.pilsetsaimnieciba.lv
* plānotās būvdarbu izmaksas bez PVN

strādāt arī pilsētas apstākļos, kur
jārēķinās gan ar satiksmes plūsmu,
gan dažādām komunikācijām. Bieži
vien šīs prasības tiek apstrīdētas.
Līdz ar to faktiskais projekta realizācijas laiks samazinās, jo ne vienmēr
iespējams pagarināt projekta realizācijas termiņus.

Samērā bieži nākas saskarties ar situācijām, kad ūdensvada komunikāciju plīsumu
dēļ jāveic remontdarbi arī
rekonstruētajās ielās. Vai ir
kādi mehānismi, kā nākotnē
varētu izvairīties no šādām
nebūšanām?
Jāuzlabo sadarbība ar tīklu uzturētājiem, jo ne vienmēr komunikāciju stāvoklis tiek rūpīgi pārbaudīts
pirms ielas seguma atjaunošanas.
Tomēr jāņem vērā arī tas, ka ne
vienmēr ir iespēja atjaunot gan ielas
segumu, gan apakšzemes komunikācijas, tad nu nākas izšķirties
– nedarīt neko vai tomēr izmantot
iespēju un atjaunot vismaz ielas
segumu.

Viens no pavasara sezonas
tradicionālajiem darbiem ir
bedrīšu lāpīšana pilsētas ielās.
Kāda situācija ir šogad?
Avārijas bedru remonts notiek
jau kopš janvāra, un trīs mēnešu
laikā esam salabojuši asfaltbetona
segumu 1820 kvadrātmetru platībā.
Situācija, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, ir uzlabojusies, un kopumā
uz rekonstruēto ielu rēķina bedrīšu
kopējais apjoms
Arvien biesamazinājies.
žāk uzvirmo
Pēdējās nedēļas
diskusijas par
laikā saistībā ar
ielu rekonsnokrišņiem un
trukcijas darmitro pamatni
bu kvalitāti.
bedrītes ielās ar
Pērn par pronolietotu asfaltbejekta līdzektona segumu gan
ļiem esat ieveidojas vairāk,
gādājušies arī
tādēļ darbus veikaprīkojumu,
sim intensīvākā
lai veiktu ielu
režīmā. Atbilstoši
rekonstrukciplānam šogad paredzēts veikt asfalta jas darbu kvalitātes mērījumus.
bedrīšu remontu 15 000 kvadrāt- Vai šos tehniskos līdzekļus
metru platībā.
izmantojat arī ikdienā?
Pamatā problēmas ar darbu
Ņemot vērā samazināto fi- kvalitāti veidojas tajos gadījumos,
nansējumu, nu jau kādu laiku kad darbus veic uzņēmumi, kuriem
esat atteikušies no vienlaidus nav pieredzes līdzīgu darbu veikšanā
seguma posmu atjaunošanas. pilsētas ielās. Tā tas bija arī gadījumā
Vai ir ieceres pie tā atgriez- ar ielu rekonstrukciju ap Zemgales
ties?
Olimpisko centru. Mūsu prasības
Tā ir iespēja ātri un par samērī- pret būvuzraugiem ir augstas,
giem līdzekļiem iegūt salīdzinoši kontrolējam arī viņu darbu un vikvalitatīvu ielu segumu, tomēr sus asfalta paraugus marķējam un
šobrīd līdzekļus investīcijām varam glabājam, lai domstarpību gadījumā
piesaistīt tikai no ES fondiem. Diem- varētu veikt ekspertīzes. Nodoto
žēl neviena no programmām nav objektu garantijas laiks ir trīs gadi.
paredzēta šādiem mērķiem. Iepriekš Tas ir periods, kura laikā regulāri
pašvaldība vienlaidus seguma atjau- apsekojam ekspluatācijā nodotos
nošanu finansēja no aizņēmuma objektus un veicam kontrolmērījulīdzekļiem, bet nu arī šī iespēja ir mus. Ja darbi veikti nekvalitatīvi,
liegta, jo valsts ieviestie taupības pa- tas atklājas garantijas periodā.
sākumi pašvaldībām ļauj aizņemties Kopumā gan nevarētu piekrist, ka
tikai ES projektu realizācijai. Šogad Jelgavā ielu rekonstrukcijas projekgan 30 tūkstošus latu esam atlici- tos būtu pieļautas kādas būtiskas
nājuši no ceļu fonda, lai noasfaltētu paviršības.
atlikušo K.Barona ielas posmu no
Vecpilsētas ielas līdz bērnudārzam
Pagājušā gada nogalē sāka
«Zvaigznīte». Vēl jau jāņem vērā, strādāt aģentūras struktūrvieka virknē gadījumu ielu asfaltēšanu nība «Pašvaldības operatīvās
nevaram plānot arī tādēļ, ka tajās informācijas centrs» (POIC).
tuvākajos gados paredzēta komu- Vai šajā centrā ieguldītie līdzeknikāciju nomaiņa. Piemēram, Lielā ļi ir uzlabojuši ikdienas darbu
iela jau sen būtu noasfaltēta, ja vien un kā veidojas sadarbība ar
tur nebūtu jāveic ūdenssaimniecības iedzīvotājiem?
komunikāciju atjaunošanas darbi.
POIC izveide sevi pilnībā attaisno-

Ceļu fonda līdzekļi
šogad plānoti 543,7
tūkstošu latu apmērā,
kas salīdzinājumā ar
2008. gadu ir samazināti trīs reizes.

nonākuši pie secinājuma, ka privātās un publiskās partnerības principa ieviešana ielu apgaismojuma
tīklu apsaimniekošanā privātajam
partnerim būtu izdevīga tad, ja gaismekļus aprīkotu ar kustības sensoFoto: Ivars Veiliņš riem un tie ieslēgtos vien tad, ja pa
ielu vai ietvi kāds pārvietotos. Šobrīd
jusi, jo jau šobrīd mūsu sadarbība ar gan tas nav aktuāli, jo valsts ir liegusi
tīklu uzturētājiem un operatīvajiem pašvaldībām iesaistīties šāda veida
dienestiem ir uzlabojusies. Līdz ar to projektos līdz 2013. gadam.
mums ir iespēja operatīvi reaģēt daAprīļa sākumā stājušies spēžādās situācijās. Nesenais gadījums
ar amonjaka izgarojumiem dzelzceļa kā jaunie elektroenerģijas
stacijā apliecina, ka darbs pie drošī- tarifi. Cik liels sadārdzinājums
bas jautājumiem jāturpina. Viena no varētu būt pilsētai un vai šie
idejām šajā jomā saistīta ar drošības līdzekļi ir ieplānoti aģentūras
sensoru uzstādīšanu stacijas teri- budžetā?
Kopējais sadārdzinājums varētu
torijā, lai mērītu gaisa sastāvu un
saņemtu informāciju par šāda veida būt ap 35 tūkstošiem latu. Tā kā
bīstamo vielu noplūdēm. Lai gan šie līdzekļi nav plānoti budžetā,
POIC jau šobrīd darbojas sekmīgi, meklēsim iespējas, kā ietaupīt. To
daudz kas vēl būs jāpilnveido, kaut darīsim vasaras periodā, samazinot
vai veidojot atgriezenisko saiti ar apgaismojuma intensitāti atsevišķās
iedzīvotājiem. Šobrīd strādājam pie ielās, centīsimies vēlāk ieslēgt un
tā, lai ar īsziņas starpniecību varētu agrāk atslēgt apgaismojumu, tomēr
informēt iedzīvotājus par pieteiktās drošības apsvērumu dēļ pilnībā to
problēmas virzību. Pašlaik tam var neatslēgsim nevienā ielā.
izsekot tikai elektroniski ar interakPagājušajā gadā tika izbūvēts
tīvās kartes (karte.pilsetsaimnieciba.
Lielupes aizsargdambis jeb
lv) starpniecību.
promenāde, kurā šogad plānots
Par kādiem jautājumiem iekārtot arī peldētavu. Kā veiiedzīvotāji visbiežāk vēršas cas ar šī objekta sagatavošanu
vasaras sezonai?
POIC?
Peldētava jāiekārto līdz 15. maiJautājumiem ir sezonāls raksturs – ja vēl janvārī un februārī jam. Kopējās projekta izmaksas gan
aktuālākās problēmas bija sais- pārsniedz sākotnēji plānotās, tādēļ
tītas ar piesnigušajām ielām, tad to realizēsim divos gados. Tomēr
tagad iedzīvotāji aktīvi informē viss nepieciešamais, lai jelgavnieki
par avārijas bedrēm uz ielām un jau šogad varētu izmantot peldvieapplūdušiem grāvjiem. Salīdzinoši tu, tiks nodrošināts. Uzstādīsim
daudz pieteikumu saņemam arī tualetes un pārģērbšanās kabīnes,
par ielu apgaismojumu un ar māju glābšanas dienestam nepieciešamo
apsaimniekošanu saistītiem jautā- infrastruktūru, kā arī norobežosim
jumiem. Ja pieteiktās problēmas peldvietu ar bojām.
risinājums nav mūsu kompetencē,
Aģentūra atbild arī par tā
tad informējam atbildīgos dienestus
vai apsaimniekotāju. Vēlos pateik- saukto simtlatnieku iesaistīšaties iedzīvotājiem par sadarbību, jo nu pilsētas sakopšanas darbos.
pārsvarā visi pieteikumi ir pamatoti, Vai šādā veidā izdevies ieekonotādēļ iespēju robežās cenšamies rast mēt budžeta līdzekļus?
Programma krīzes periodā nodrorisinājumu katrai problēmai.
šina vismaz minimālus ienākumus
Valsts policija uzsver, ka viens cilvēkiem, kuri palikuši bez darba.
no būtiskākajiem noziedzību Tai ir savi plusi un, protams, arī
veicinošajiem faktoriem ir ne- mīnusi, tomēr ar simtlatnieku palīpilnīgais ielu apgaismojums. Kā dzību esam paveikuši arī tādus darjūs raksturotu situāciju ar ielu bus, kuriem citos apstākļos diezin
apgaismojumu pilsētā un vai vai būtu iespēja pieķerties. Pilsēta
turpinās darbs pie idejas par ir kļuvusi tīrāka. Konkrētus ietauprivātās un publiskās partne- pījumus no šīs programmas gan
rības principa ieviešanu ielu neesam aprēķinājuši, bet skaidrs,
apgaismojuma infrastruktūras ka šādā veidā esam kompensējuši
budžeta deficītu saistībā ar teritoriapsaimniekošanā?
Kopš pārņēmām ielu apgais- jas uzturēšanu. Vidēji nodarbinām
mojuma komunikācijas no VAS 300 cilvēkus, kurus ikdienā uzrauga
«Latvenergo» 2006. gadā, esam vienpadsmit darbu vadītāji, tādēļ
veikuši būtiskus uzlabojumus. brīžiem rodas iespaids, ka simtlatIr nomainītas visas kvēlspuldzes nieku darbu neviens nekontrolē.
pret ekonomiskajām dzīvsudraba Taču iespēju robežās darbu uzrauga
vai nātrija lampām. Veikta tīklu arī štata darbinieki. Jāņem vērā,
inventarizācija un daudz dažādu ka programmā piesakās arī cilvēki,
remontdarbu, sākot no gaismas kuri nav motivēti strādāt, tādēļ ar
ķermeņu atjaunošanas un beidzot trešdaļu no viņiem nācies pārtraukt
ar elektrības kabeļu nomaiņu. Esam līgumattiecības.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs sākat
taupīt uz auto?
Arnis, strādā valsts iestādē:
– Jāatzīst,
tas ir grūti.
Darbā auto
izmaksas nevar būt šķērslis, ietaupījumu
rodam uz ģimenes izklaides
braucieniem. Ļoti izvērtējam,
kur brauksim, kas sniegs lielāku labumu un prieku mums
visiem. Izvēlamies vienu, nevis
vairākus braucienus, kā tas
bija iepriekš. Tiesa, nāk vasara, vairāk gribēsies doties
pie dabas.
Mārtiņš, uzņēmējs:
– Pirms apmēram diviem mēnešiem nomainīju auto,
kas brauc ar benzīnu, uz
auto ar dīzeli. Un tas jau pats
par sevi nozīmē ietaupījumu.
Izrēķināju, ka tādējādi mēnesī
ietaupu vismaz 60 latus uz
degvielas rēķina, un tas ir
daudz.
Andrejs,
strādā būvniecības nozarē:
– Ikdienā
pārsvarā
pārvietojos
ar darba auto, uzņēmums
atmaksā degvielu. Darbā auto
ir vitāla nepieciešamība, uz
to nevaram ietaupīt. Vienīgi
brīvdienās tagad retāk sanāk
izbraukt ar savu auto. Ja
braucam ceļojumos, tad izvēlamies lidmašīnu, kas ir lētāks
variants.
Ludmila,
pensionāre:
– Pēdējā
laikā ļoti
maz braucam. Pensija
maza, gadā
reizi nomaksājam visus nodokļus, nokārtojam tehnisko
apskati, degvielai naudiņu
atlicinām tikai līdz dārzam
un veikalam. Tā ir nepieciešamība, jo kājas sāp, bet līdz
autobusa pieturai gandrīz divi
kilometri jāiet.
Linda, mājsaimniece:
– Diemžēl
nekāds ietaupījums
nesanāk,
kaut arī gribētos. Daudz visādu darīšanu
ir pilsētā, un, pārvietojoties ar
auto, visu var nokārtot ātrāk.
Bērni tāpat grib brīvdienās kopīgus ģimenes izbraucienus.
Vienīgi degvielai saņemam
dažu santīmu atlaidi, jo vīra
uzņēmumam ir līgums ar konkrētu firmu.
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Pilsētā sarūk auto skaits
No 1.lpp.

Otrkārt, cilvēki taupa uz detaļām, pērk lētākas, bet ne tik
kvalitatīvas – viņiem galvenais,
lai mašīna iziet tehnisko apskati,
un atkal gadu var braukt,» stāsta
SIA «DZ Automeistars» darbinieks un līdzīpašnieks Dzintars
Smikarsts. Viņš arī novērojis,
ka lepnos braucamos lēnām
nomaina tādi, kuriem lētākas
un pieejamākas rezerves daļas,
piemēram, «Volkswagen Golf»,
«Passat» un «Ford» automašīnu
modeļi.
Protams, viens no iemesliem,
kāpēc brauc mazāk, ir augstā
degvielas cena – šonedēļ tā pārsniegusi jau 92 santīmus litrā.
Tomēr «Astarte nafta» valdes
loceklis Jānis Anspoks uzsver,
ka no kopējiem ar automašīnu
saistītajiem izdevumiem par degvielu tiek tērēta apmēram trešā
daļa. Tomēr, pat ja tā nav lielākā
izdevumu pozīcija, tieši no tā, cik
bākā ir degviela, atkarīgs, kāds
būs maršruts. «Piemēram, ja

cilvēkam pieder automašīna un
2007. gadā tās nobraukums bija
25 000 kilometru, tad tagad tas
ir ap 12 000 kilometru gadā,» novērojumos dalās SIA «Auto fans»
valdes loceklis Ziedonis Jasevičs.
Protams, daudziem automašīna
ir nepieciešama, lai nokļūtu
darbā, un viņi no tās atteikties
nevar. «Strādāju lidostā. Darbs
man ir maiņās, un ar sabiedrisko
transportu aizbraukt nevaru.
Mēnesī «nobraucu» apmēram
100 latus,» tā CSDD tehniskās
apskates stacijā sastaptais šoferis Ivans Ivanovs, piebilstot,
ka atteikties no automašīnas
pavisam arī nevar. Lai ietaupītu,
viņš domā pāriet uz gāzi vai iegādāties auto ar mazāku degvielas
patēriņu.
Lai gan ir dzirdēts, ka autovadītāji taupa arī uz apdrošināšanu
– policija šogad sastādījusi 120
aktus par to, ka nav OCTA polises –, paši autovadītāji to noliedz
un uzsver, ka drošība tomēr esot
pirmajā vietā.

No valsts pārbaudes
darbiem atbrīvoti 29 skolēni
 Ritma Gaidamoviča

Šogad pirmajā komisijas sēdē, kurā lemts
par Jelgavas skolēnu
atbrīvošanu no valsts
pārbaudījumiem, izskatīti iesniegumi par
atsevišķu 9. un 12.
klašu skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem veselības
problēmu dēļ. Neviena
ieskaite un eksāmens
nebūs jākārto 28 skolēniem, vienam skolēnam būs jākārto tikai
atsevišķas daļas svešvalodas un latviešu
valodas eksāmenā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste informācijas
un skolvadības jautājumos Lilija
Stepanova informē, ka komisija
līdz šim saņēmusi 29 skolēnu
iesniegumus un, izskatot ie-

sniegtos dokumentus, nolemts,
ka no valsts pārbaudījumu darbiem šogad veselības problēmu
dēļ jāatbrīvo 23 pilsētas 9. klašu
skolēni un seši 12. klašu audzēkņi. «Mūsu pārvaldes speciālistiem un ārstiem rūpīgi izskatot
pamatojumus, 28 izglītojamie
ir saņēmuši atbrīvojumu no
pilnīgi visiem valsts paredzētajiem pārbaudes darbiem, bet
viens 9. klases skolēns veselības
sarežģījumu dēļ nekārtos svešvalodas eksāmena mutisko un
klausīšanās daļu un latviešu valodas eksāmena mutisko daļu,»
skaidro L.Stepanova. Speciāliste
gan zina teikt, ka šis, iespējams,
nav galējais skolēnu skaits, kuri
tiks atbrīvoti no eksāmeniem.
«Līdz ieskaitēm un eksāmeniem
vēl ir laiks, un skolēni joprojām
var iesniegt iesniegumus, tādēļ
šis skaits var mainīties,» tā
L.Stepanova, piebilstot, ka pērn
izglītojamo, kuri atbrīvoti no
eksāmeniem, bijis vairāk.

Stāvlaukumā pie dzelzceļa
stacijas jāievēro ceļa zīmes

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atsāk dalīt
pārtikas pakas

Īsi

«Svētelī»
pārtikas pakas izsniedz
otrdienās,
trešdienās
un ceturtdienās no
pulksten 11
līdz 16, bet
LSK Jelgavas
komitejā Stacijas ielā 13
– pirmdienās,
trešdienās un
ceturtdienās
no pulksten
11 līdz 15.

 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā atsākta Eiropas
Komisijas finansēto pārtikas paku dalīšana. Radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» jau izsniedzis
pirmās pārtikas pakas,
bet Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Jelgavas komitejā tās sāks dalīt pirmdien,
18. aprīlī, no pulksten 11
līdz 15. Pavisam mūsu
pilsēta šomēnes saņems
3810 pakas.
LSK Jelgavas komitejas priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks stāsta,
ka arī šogad Eiropas pārtikas pakas
tiks dalītas LSK un «Svētelī». Šonedēļ «Svētelis» jau saņēmis 744
pakas un otrdien sācis to dalīšanu.
Plānots, ka 21. aprīlī centram būs
otrs pievedums – vēl 600 pakas. Bet
LSK daļu paku – 1272 – saņems
rīt, 15. aprīlī, bet to dalīšanu sāks

pirmdien. J.Vērzemnieks gan aicina
iedzīvotājus uzreiz pirmajā dienā
visiem vienlaicīgi neierasties pēc
pārtikas pakām. Mēneša beigās
gaidāms vēl 1194 paku pievedums.
J.Vērzemnieks stāsta, ka Jelgava
katru mēnesi līdz gada beigām
saņems kopā ap 4000 paku. «Tiesa,
paku skaits ir mazāks nekā trūcīgā
statusu saņēmušo skaits pilsētā. 1.
februārī Jelgavā bija 4243 trūcīgie,
aprīlī šis skaits varētu būt pieaudzis
līdz 4500,» tā J.Vērzemnieks. Taču
septembrī un oktobrī pilsēta saņems vēl papildu pakas, kas trūcīgo
personu skaita palielināšanās dēļ
netika piešķirtas pērn no jūlija līdz
gada beigām.
Jāpiebilst, ka šogad mainīts paku
sastāvs. Tagad Eiropas pakā ir viens
kilograms putraimu, augstākā labuma kviešu miltu, četrgraudu pārslu,
0,5 kilogrami auzu pārslu, 100 grami
vājpiena pulvera un litrs piena.
Piens šogad ir par litru mazāk.
Jāatgādina, ka Eiropas pārtikas

Foto: Ivars
Veiliņš
pakas var saņem visas personas,
kurām Jelgavas Sociālo lietu pārvalde piešķīrusi trūcīgās statusu.
Paka pienākas nevis ģimenei, bet
katram trūcīgās ģimenes loceklim.
«Statusam obligāti jābūt derīgam.
Piemēram, ja cilvēkam tas beidzies
svētdien, tad pirmdien viņš paku
nevarēs dabūt. Lai to saņemtu,
personai jāuzrāda gan izziņa par
trūcīgās statusu, gan personu apliecinošs dokuments – pase vai autovadītāja apliecība,» kārtību atgādina
J.Vērzemnieks. Jāpiebilst, ka uz šīs
izziņas pakas izsniedzējs uzspiedīs
zīmogu, apliecinot, ka cilvēks šomēnes paku jau saņēmis, lai nerastos
situācijas, ka kāds pakai mēnesī nāk
pakaļ divas reizes vai cer to saņemt
gan «Svētelī», gan LSK.
«Svētelī» pakas izsniegs otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 16, bet LSK Jelgavas
komitejā Stacijas ielā 13 – pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 11 līdz 15.

Iepirkuma procedūra nav labvēlīga pasūtītājiem
No 1.lpp.

EM uzskata, ka sūdzību izskatīšanas process IUB (tās jāizskata
mēneša laikā) ir ātrs un bez maksas, kas jāvērtē pozitīvi. Tomēr
gan pašvaldība, gan paši uzņēmēji
tam nepiekrīt un uzskata – likuma
norma, kas paredzēja par lēmuma
pārsūdzēšanu iemaksāt drošības
naudu, būtiski uzlaboja situāciju, jo
tāpat vien neviens vairs nesūdzējās.
Diemžēl šī norma spēkā bija vien
dažus mēnešus – no 2009. gada

novembra līdz 2010. gada aprīlim.
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
iestājoties par demokrātijas principiem, to apstrīdēja Satversmes tiesā.
«Valsts prezidents nav iestājies pret
to, ka būtu jārada efektīvs lēmumu
apstrīdēšanas process, kura ietvaros
nepamatotas sūdzības netiek izskatītas un sūdzību izskatīšanas laiks
ir saprātīgs,» tagad gan uzsver prezidenta preses sekretāres vietniece
Daiga Holma.
Jāpiebilst, ka 2010. gadā IUB

saņemtas 595 sūdzības, bet šā gada
trijos mēnešos – 85. Jelgavas pašvaldībai ir bijuši arī tādi gadījumi,
kad potenciālais darba izpildītājs
iesniedz sūdzību par konkursa
nolikumu un izvirzīto kvalifikācijas
prasību samazināšanu. Iepirkuma
komisija grozījumus veic, bet pats
sūdzētājs piedāvājumu neiesniedz.
«Nav saprotams, kādēļ uzņēmējam bija vēlme aizkavēt konkursa
termiņu vairāk nekā par mēnesi,»
neizpratni pauž V.Ļevčenoks.

Plāno ievērojami samazināt starppilsētu
pasažieru pārvadājumus; Jelgavai tas varētu iet secen
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau apmēram divas nedēļas jelgavniekiem, kuri lielā attāluma dēļ
līdz dzelzceļa stacijai aizbrauc ar privāto transportu un pēc tam ceļu
turpina ar vilcienu, pašvaldība nodrošinājusi iespēju automašīnu
novietot stāvlaukumā līdzās stacijai. Taču autovadītāji, iebraucot
stāvlaukumā, aicināti ievērot izvietotās ceļa zīmes un mašīnas, ja nav
muitas izsniegtas caurlaides, novietot tikai atļautā vietā. Pagaidām gan
pašvaldības policisti šoferus, kuri zīmes neievēro, brīdina, taču, ja situācija nemainīsies, tiks piemērots sods par transportlīdzekļu apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu neievērošanu, jo muitas zona aktīvi turpina
darbību, daļu savas teritorijas atvēlot automašīnu stāvlaukumam. Kā
stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja vietnieks Māris Mielavs, iebraucot stāvlaukumā,
autovadītājiem jāņem vērā, ka kreisajā pusē ir ceļa zīme «Apstāties
aizliegts». «Tā ir jāievēro, un autovadītāji mašīnas aicināti atstāt tikai
uzbērtajā laukumā – par to, ka tur drīkst novietot automašīnu un tas
atļauts 180 metru garumā, liecina atbilstoša ceļa zīme – «Stāvvieta»,»
tā M.Mielavs, norādot, ka, tiklīdz to atļaus laika apstākļi, no iebrauktuves laukumā līdz pieturai tiks uzklāts horizontālais marķējums, lai
Foto: Ivars Veiliņš
stāvvietas izmantotājiem nerastos pārpratumi.

Lai no dotācijām vietējiem un starppilsētu pasažieru
pārvadājumiem šogad ietaupītu desmit miljonus
latu, plānots «pārskatīt un optimizēt» maršrutu tīklu.
Netiek izslēgta iespēja, ka reisu samazinājums varētu
būt arī 50 procenti, tomēr precīzs apjoms būs zināms
1. jūnijā, atzinis satiksmes ministrs Uldis Augulis un
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs. SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP)
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs gan prognozē, ka
Jelgavai šis samazinājums tomēr varētu iet secen.
Kā stāsta P.Salkazanovs, pasūtītājam jeb Autotransporta direkcijai saskaņā ar līgumu jebkurā
brīdī ir tiesības vienpusēji lemt
par pasūtījuma apjoma samazināšanu līdz 50 procentiem. JAP
pēdējo divu gadu laikā pārvadājumu apjoms ir samazinājies par
43 procentiem – arī satiksmes
ministrs atzinis, ka nevienam
citam pasažieru pārvadātājam
Latvijā apjoms nav tik ievērojami
sarucis. Tieši tāpēc JAP valdes

loceklis prognozē, ka vēl lielāku
samazinājumu Jelgavai ministrs
neprasīs.
N.Narvaišs aģentūrai LETA
uzsvēris, ka šogad reisu skaits
tiks samazināts, ņemot vērā gan
samazinātos dotāciju apjomus, gan
iedzīvotāju skaita samazināšanos,
gan pasažieru plūsmu uz lielajiem
centriem. Viņš neizslēdz iespēju,
ka reisu samazinājums varētu būt
aptuveni 50 procenti un autobusu
satiksme tiks arī saskaņota ar vilcie-
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nu satiksmi, tomēr tas nenozīmējot,
ka, piemēram, uz Jelgavu vairs
nekursēs autobusi.
Galvenokārt tikšot samazināti
paralēlie reisi, jo esot nepieļaujami,
ka gandrīz vienlaikus reisā dotas
gan starppilsētu, gan vietējie pārvadātāji. «Konkrētu skaitļu, par cik
tiks samazināti pārvadājumu apjomi, patlaban nav,» tā amatpersonas.
Līdz 1. jūnijam tiks sniegti priekšlikumi, cik reisu tiks samazināts, taču
pakāpeniski pārmaiņas maršrutos
tikšot veiktas katru mēnesi.
Izlīdzinātas tikšot arī cenas, jo
līdz šim starppilsētu maršrutos
biļešu cenas bijušas dārgākas nekā
vietējos. Īpaši cenu samazinājumu
izjutīšot pasažieri īsajos maršrutos. U.Augulis uzsvēra, ka netiek
izskatīta iespēja celt biļešu cenas.
Atsaucoties uz ieceri tās izlīdzināt,
P.Salkazanovs norāda, ka no 1.
jūnija biļetes cena maršrutā Jelgava–Rīga varētu maksāt 1,30 latus
līdzšinējo 1,50 latu vietā.

 Jelgavas Pensionāru biedrība
rīt, 15. aprīlī, pulksten 10 pilsētas seniorus Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
aicina uz ikmēneša kopsapulci.
Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja informē, ka šoreiz
paredzēta tikšanās ar Saeimas
deputātiem un Saeimas Sociālo
un darba lietu komisijas vadītāju
Aiju Barču. Tikšanās reizē tiks
pārrunāti jautājumi par pensijām
un veselības aprūpi.
 No trešdienas, 13. aprīļa,
būvdarbu dēļ slēgts Cukura un
Veco Strēlnieku ielas krustojums, informē pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība». Tehniskā
projekta «Lietus kanalizācijas
rekonstrukcija un ceļu seguma
virskārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības skartajā teritorijā
Jelgavas pilsētā» realizācijas gaitā tiek uzsākti būvniecības darbi
projekta 1. posmā – «Veco Strēlnieku ielas turpinājums (gar esošo
apbūvi Cukura ielā 6, šķērsojums
ar Peldu ielu)», un šī iemesla dēļ
slēgts Cukura un Veco Strēlnieku
ielas krustojums. Autovadītāji aicināti ievērot uzstādītās pagaidu
ceļa zīmes un sekot līdzi norādēm.
«Pilsētsaimniecība» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 Noslēgusies kampaņa «Uzslavē labu servisu!». Tās veidotāji
pasnieguši balvas arī reģionālajiem uzņēmumiem – Zemgalē
apbalvota viesnīca «Jelgava».
«Esam priecīgi, jo mūsu viesnīcā
tiešām tiek pievērsta ļoti liela uzmanība tam, lai serviss būtu labs
un darbinieki – kompetenti,» saka
viesnīcas direktore Liene Vīķe.
Jāpiebilst, ka viesnīca «Jelgava»
konkursā piedalījās pirmo gadu.
 7. un 8. maijā Jelgavas pils
parkā notiks «Stādu dienas Jelgavā 2011». Dalībnieki – stādaudzētāji, zemnieku saimniecības,
dārzu aprīkojuma un dārza
inventāra ražotāji un amatnieki – aicināti pieteikties līdz 2.
maijam, ziņo aģentūra «Kultūra».
Ar «Stādu dienu 2011» nolikumu
var iepazīties un pieteikuma anketu atrast «Kultūras» mājas lapā
www.kultura.jelgava.lv. Pieteikumi tirgotājiem jāiesniedz līdz
2. maijam aģentūras «Kultūra»
kultūras darba speciālistei Santai
Sīlei pa e-pastu: santa.sile@kultura.jelgava.lv vai aģentūras «Kultūra» birojā Krišjāņa Barona ielā 6.
Plašāku informāciju par pasākumu
iespējams iegūt pie S.Sīles pa tālruni 63084675 vai e-pastu: santa.
sile@kultura.jelgava.lv.
 Svētdien, 17. aprīlī, pulksten
13 Jelgavas Latviešu biedrības
biedri aicināti tikties kopsapulcē Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Biedrības priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Azevičs informē, ka
dienas kārtībā plānota biedrības
2010. gada bilances apstiprināšana, 2011. gada budžeta apspriešana un sarunas par galvenajiem
pasākumiem vasaras periodā.
 Zemgales plānošanas reģions
(ZRP) īsteno projektu, kura gaitā Jelgavas Mākslas skolā tiks
renovētas trīs nodarbību telpas
radošo darbnīcu vajadzībām,
bet «Jundas» nometnē «Lediņi»
paredzēts labiekārtot teritoriju.
Tāpat tiks organizētas trīs radošās
nometnes 70 pilsētas un tuvākās
apkaimes bērniem un jauniešiem
vecumā no astoņiem līdz 18
gadiem, tostarp dalībniekiem ar
īpašām vajadzībām, informē ZRP
speciālists Juris Kālis.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
7. aprīļa «Jelgavas Vēstneša»
numurā ieviesusies neprecizitāte
– Jelgavā slimības pabalstu šā
gada pirmajos divos mēnešos
saņēmis 871 cilvēks, vidējais
pabalsta apmērs – 171,54 lati.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Lielajai talkai pilsētā pieteiktas
jau 20 vietas
 Sintija Čepanone

Sestdien, 30. aprīlī, pulksten
9 visā Latvijā starts tiks dots
Lielajai talkai, un arī šogad
jelgavnieki izteikuši gatavību
iesaistīties savas pilsētas un
valsts sakopšanā. Pašlaik iedzīvotāji paši apzinājuši un
pieteikuši apmēram 20 vietas
Jelgavā, kuras sakopt Lielās talkas dienā, taču talkošanas vietu
reģistrēšana turpināsies līdz pat
Lielās talkas priekšvakaram.
Ikvienam ir iespēja izvēlēties
sakopt arī kādu no SIA «Zemgales Eko» norādītajiem objektiem, savukārt SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
aicina sarosīties daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus, lai kopīgiem
spēkiem pievilcīgākus padarītu
savu māju pagalmus.
Sākot ar šo nedēļu, Jelgavā izsludināts
Spodrības mēnesis un Meža dienas, kad
ikviens aicināts lielāku uzmanību pievērst
savas tuvākās apkārtnes un visas pilsētas,
tostarp mežu, sakopšanai. Tieši Spodrības
mēneša laikā jau tradicionāli tiek rīkota
Lielā talka, un SIA «Zemgales Eko» valdes
locekle un Lielās talkas koordinatore Jelgavā Zane Ķince norāda – kaut teritorijas,
kurās izmesti atkritumi, pilsētā kļūst arvien
mazāk, līdz ar to lielāku uzmanību var
pievērst labiekārtošanas darbiem, arī šogad
Spodrības mēneša laikā nāksies likvidēt
vairākas nelegālās izgāztuves. «Galvenokārt

tās ir izgāztuves, kas ikdienas apsekošanu
gaitā fiksētas jau pagājušajā gadā, taču laika apstākļu dēļ agrāk tās nebija iespējams
likvidēt,» tā Z.Ķince, norādot, ka nelegālo
izgāztuvju likvidēšana tiks veikta sadarbībā
ar pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība», šim mērķim piesaistot cilvēkus, kas
Jelgavā strādā par simts latu stipendiju.
Viņu darbarokas noderēs arī pašvaldības
mežos, jo diemžēl arī tos cilvēki izmanto,
lai atbrīvotos no sadzīves atkritumiem un
pat būvgružiem.

Var pievērsties labiekārtošanai

«Reģistrēšanās Lielajai talkai pilsētā
sākās jau marta beigās, un pašlaik jelgavnieki pieteikuši jau ap 20 vietu, kur talkos
30. aprīlī un nedaudz agrāk. Jāatzīst, ka
lielākoties tie ir darba kolektīvi, interešu
grupas, ģimenes un individuāli talkotāji, kas
savu labo gribu apliecinājuši arī iepriekšējos
gados, un var teikt, ka viņi uzņēmušies tādu
kā šefību par konkrētu vietu, to sakopjot
un labiekārtojot gadu no gada. Taču ir
gandarījums, ka viņu pulkam klāt nākuši
arī jelgavnieki, kuri Lielajā talkā šogad,
visticamāk, iesaistīsies pirmo reizi,» teic
Z.Ķince. Jāatgādina, ka pirmajā Lielajā
talkā, kas tika rīkota 2008. gadā, Jelgavā
piedalījās ap 1000 cilvēku, nākamajos gados
– attiecīgi 1800 un 2130.
Viņa stāsta, ka ar katru gadu teritoriju,
kurās nepieciešama pamatīga talka, kļūst
arvien mazāk, tādēļ lielāku uzmanību var
pievērst labiekārtošanai. «Jāņem arī vērā,
ka pilsētā kopumā šajā ziņā lielu ieguldījumu devuši tā dēvētie simtlatnieki, sakopjot
atsevišķas teritorijas un ceļmalas, turklāt

Spodrības mēneša laikā tiks likvidētas vairākas nelegālās atkritumu izgāztuves,
tostarp pērn uzietā Prohorova ielā, līdzās viesnīcai «Akva», kur skaista vieta pie
dīķiem pārvērsta par atkritumu kalniem. Visticamāk, šo izgāztuvi radījuši tuvējo
privātmāju iedzīvotāji, jo tur nav iespējams piekļūt ar transportu – tā radīta, mērķtiecīgi izmetot sadzīves atkritumus, tos aiznesot vai aizvedot ķerrā. «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince norāda, ka tieši šis apstāklis kavējis izgāztuves
likvidēšanu – tai nav iespējams piebraukt ar tehniku, savukārt izmantot tikai roku
darbu lielā apjoma dēļ nav reāli. «Meklēsim iespējas, kā tai piekļūt – iespējams,
vajadzēs vienoties par sētas demontāžu darbu laikā.»

daudz darījusi arī pašvaldība, turpinot
pilsētas infrastruktūras sakārtošanu. «Tā,
piemēram, iepriekšējos gados liels darbs bija
jāiegulda Lielupes krastmalas sakārtošanā,
taču nu tur izveidota gājēju promenāde,
agrāk vērienīga talkas vieta bija Valdekas
parks, taču arī tam piegulošā teritorija
savesta kārtībā un iedzīvotāji tur vairs
nemēslo,» norāda Z.Ķince.

dienā nekops. «Taču arī privātīpašnieki kā
talkas objektu var pieteikt savu īpašumu
un saņemt atkritumu maisus, lai saviem
spēkiem sakoptu īpašumu,» uzsver Z.Ķince,
saimniekus aicinot kļūt atbildīgākiem,
gādājot par to, lai arī privātās teritorijas
pilsētā būtu tīras.

Atpazīstamības zīme –
dzelteni maisi

Paredzēts, ka Lielā talka visā Latvijā 30.
aprīlī noslēgsies pulksten 15, taču, ņemot
vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad vieni
talkot beidz agrāk, bet citi – vēlāk, šogad
mūsu pilsētā netiks rīkots talkas noslēguma
pasākums, toties paldies par darbu Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš čaklākajiem talkotājiem pateiks, apbraukājot
objektus, kas pieteikti talkai.
Dienas otrajā pusē sāksies arī centralizēta
atkritumu savākšana un nogādāšana atkritumu poligonā. «Taču jāuzsver, ka atkritumi
aizvesti tiks tikai no tām vietām, kuras,
piesakoties talkai, būs norādījuši iedzīvotāji,
tieši tādēļ aicinu darīt mums zināmus visus
objektus, kurus jelgavnieki iecerējuši sakopt,
un talkotāju skaitu katrā,» tā Z.Ķince, atgādinot, ka pieteikties talkai un vienoties par
vietu, kur vienkopus tiks salikti atkritumi,
iespējams «Zemgales Eko» birojā Uzvaras
ielā 8, pa tālruni 63023518, 29479994 vai
e-pastu: zane.kince@eko.jelgava.lv.
Plānots, ka visi satalkotie atkritumi
būs savākti līdz 4. maijam, taču Spodrības
mēneša aktivitātes turpināsies līdz pat 11.

«Ņemot vērā, ka daudzi kolektīvi talkas
vietas pieteikuši jau laicīgi, esam sākuši
viņus apgādāt ar darbam nepieciešamo – atkritumu maisiem, cimdiem, darbarīkiem,»
Z.Ķince stāsta, ka atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem šoreiz Lielās talkas rīkotāji gādājuši
par to, lai šajā dienā atkritumi tiktu savākti
atšķirīgos – dzeltenos – maisos, tādējādi
nodrošinoties pret negodprātīgiem iedzīvotājiem, kuri labo sakopšanas ideju izmanto
savtīgos nolūkos, vēl ilgi pēc Lielās talkas
ceļa malās noliekot savus sadzīves atkritumu maisus, aizbildinoties, ka tie savākti
Lielās talkas laikā. Tiesa gan – mūsu pilsētā,
popularizējot atkritumu šķirošanu, talkotājiem tiks doti arī melni maisi, kas paredzēti,
lai no citiem atkritumiem atšķirotu PET
pudeles.
Ja kāds par labu talkošanai izšķirsies
tikai 30. aprīļa rītā, maisus atkritumiem
un cimdus varēs saņemt «Zemgales Eko»
birojā Uzvaras ielā 8. «Ikdienas apsekošanu
laikā esam fiksējuši vairākas vietas, kuras
būtu jāsakopj, tādēļ vēlīnajiem talciniekiem
piedāvāsim doties uz tām,» stāsta Z.Ķince,
norādot, ka starts Lielajai talkai tiks dots
pulksten 9, taču talkotāji darbam nepieciešamo varēs saņemt jau no pulksten 8.
Jāpiebilst gan, ka šogad maisus un cimdus
izsniegs tikai talkas koordinators – tos atšķirībā no iepriekšējiem gadiem vairs nevarēs
saņemt lielveikalos.
Z.Ķince stāsta, ka šogad Lielās talkas
organizatori īpašu akcentu likuši uz to, lai
par savu privātīpašumu atbildību uzņemtos
to saimnieki, tādēļ privātās teritorijas šajā

Talkos arī daudzdzīvokļu māju pagalmos
 Sintija Čepanone

Šogad Lielās talkas dienā vērienīgāk nekā citus gadus talkošana notiks daudzdzīvokļu māju
pagalmos un pagrabos – SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP), nodrošinot
visu darbam vajadzīgo, dzīvokļu īpašniekus aicinājusi
iesaistīties savu namu apkārtnes sakopšanā. Iedzīvotājiem
nepieciešama vien apņemšanās
vienoties kopīgā talkā.
«Ne reizi vien esam saņēmuši iedzīvotāju
norādījumus, lai mēs savedam kārtībā,
piemēram, viņu daudzdzīvokļu māju pagrabus. Taču ne tikai dzīvokļi, bet arī pagrabi ir
iedzīvotāju īpašums, tāpēc par kārtību tajos
atbildība jāuzņemas pašiem. Taču mēs kā
apsaimniekotājs atbalstām ikvienu iedzīvotāju iniciatīvu, un šogad gatavību Lielās

talkas dienā sakārtot savu kopīpašumu
izteikuši vairāk nekā 25 daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji,» stāsta JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, atzīstot, ka tik vērienīgi
daudzdzīvokļu namu apkārtnes labiekārtošanas darbi pilsētā noritēs pirmo reizi un
tie varētu kļūt par labu piemēru citiem. «Ir
gandarījums, ka dzīvokļu īpašnieki šogad
ir tik atsaucīgi – ja tā turpināsies un rūpes
par savu īpašumu, to sakopjot, uzņemsies
arvien vairāk iedzīvotāju, ieguvēji būs
visi. Turklāt cilvēki, kuri būs iesaistījušies
labiekārtošanas darbos, visticamāk, paši
nemēslos, nedemolēs un aizrādīs par to arī
citiem,» tā viņš.
JNĪP no savas puses talciniekiem apņemas nogādāt darbam nepieciešamos
materiālus, tostarp melnzemi, smiltis smilšukastēm, krāsas soliņiem, krūmu stādus
un zāliena sēklas, ja iedzīvotāji nolēmuši
veidot apstādījumus, kā arī nodrošināt lielos atkritumu konteinerus un to izvešanu
pie tām mājām, kuru iedzīvotāji pauduši

gatavību veikt lielo pavasara tīrīšanu savos
pagrabos. Turklāt tas viss tiek nodrošināts
Lielās talkas gaitā, tāpēc iedzīvotājiem
par to nenāksies papildus maksāt. «Pēc
pašreizējām aplēsēm, māju pagalmu labiekārtošanas darbiem būs nepieciešami 30
kubikmetri melnzemes un nedaudz vairāk
kā 20 kubikmetri smilšu, kā arī kopumā deviņi lielie atkritumu konteineri,» tā J.Vidžis,
aicinot sasparoties arī citu daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus – dzīvokļu īpašnieki vēlmi
talkot vēl aizvien var darīt zināmu JNĪP un
vienoties par plānotajiem darbiem Lielās
talkas dienā un tiem nepieciešamajiem
materiāliem. «Ja nepieciešama mūsu kā
apsaimniekotāja palīdzība, esam gatavi
sadarboties,» tā J.Vidžis, norādot, ka pirms
Lielās talkas vienoties par daudzdzīvokļu
mājai piekrītošās teritorijas labiekārtošanas
darbiem var, savlaicīgi personīgi vēršoties
JNĪP Klientu daļā, pa tālruni 63021828,
e-pastu: info@jnip.lv vai informatīvajā
sistēmā mājas lapā www.nip.lv.

Talkošanas vietas
obligāti jāpiesaka

Lielo atkritumu konteineru
izvietojums Spodrības
mēneša laikā
• Vēja ceļš – 20. aprīlī
• 1. līnija – 26. un 27. aprīlī
• Bauskas – Staļģenes iela – 5. maijā
• Prohorova – Cepļu iela pie garāžām
– 6. maijā
• Kārniņu ceļš pie Veselības ielas
– 9. maijā
• Sieramuižas – Staļģenes iela
– 11. maijā

Kaut arī Lielā
talka notiks tikai
30. aprīlī, LLU
Lauku inženieru fakultātes aktīvākie
studenti talkoja
jau šonedēļ,
sakopjot savas
«mājas» apkārtni – tur uzstādīti
jauni soliņi un
nokrāsoti vecie,
rekonstruēta
gājēju ietve,
kā arī teritorija
nogrābta un
papildināta ar
jauniem stādījumiem. Lielajai
talkai vēl aizvien
var pieteikties!
Foto: Ivars Veiliņš

maijam. Tad ne tikai tiks likvidētas vairākas
atklātās nelegālās izgāztuves pilsētā, bet arī
kritiskākajās vietās izvietoti lielie atkritumu
konteineri, kuros iedzīvotāji bez maksas
varēs izmest visu, kas kļuvis lieks. «Pieredze
apliecinājusi, ka cilvēki šo iespēju izmanto
– lielie konteineri ir veids, kā legāli atbrīvoties no atkritumiem, lai tie nav jāizber,
piemēram, mežā.»
Z.Ķince atgādina, ka iedzīvotāji sašķirotos
atkritumus bez maksas var nodot arī dalīto
atkritumu savākšanas laukumos Salnas ielā
20, Paula Lejiņa ielā 6, kā arī Ganību ielā 84.
Turklāt no 30. aprīļa sāksies loterija, kurā iedzīvotāji varēs laimēt dāvanu kartes «Rimi»
veikalos un «Zemgales Eko» veicināšanas
balvas. Lai piedalītos loterijā, iedzīvotājiem
atkritumu šķirošanas laukumos jānogādā
otrreiz pārstrādājamie atkritumi un jāpiereģistrējas pie operatora. «Loterija ilgs četrus
mēnešus, un uzvarētāji tiks noteikti katru
mēnesi izlozes kārtībā,» stāsta Z.Ķince.
Savukārt līdz Spodrības mēneša noslēgumam turpinās arī makulatūras vākšanas
konkurss skolēniem, lai noskaidrotu, kura
skola, savācot visvairāk makulatūras, iegūs
titulu «Videi draudzīgākā skola Jelgavā» un
ceļojošo statueti «Labo nodomu koks», kā
arī veicināšanas balvas. Pagaidām visvairāk
makulatūras – 1600 kilogramu – savākuši
Jelgavas 1. ģimnāzijas skolēni, taču jāuzsver,
ka konkursa uzvarētājskola tiks noteikta
atbilstoši audzēkņu skaitam skolā, lai visām
izglītības iestādēm būtu vienādas iespējas
iegūt galveno balvu.

Objekti, kurus var
pieteikties sakopt
Lielajā talkā
Pasta sala; Sieramuižas iela; Vecais
ceļš no Loka maģistrāles līdz Ozolniekiem; Veselības taka; Kārniņu dīķu
apkārtne; Lielupes krastmala, sākot
no Vecā ceļa; zaļā zona starp Driksas
un Lielupes tiltiem; Atmodas ielas
laukums pretī Asteru ielai.

Mežus papildinās ar bērziem, pilsētas
stādījumus – ar Holandes liepām
 Sintija Čepanone

Laiks līdz 11. maijam Jelgavā
pasludināts arī par Meža dienām, kad tiek atjaunoti koku
stādījumi un likvidētas uzietās
patvaļīgās izgāztuves pašvaldības mežos.
«Darbi mežā ļoti lielā mērā atkarīgi no
laika apstākļiem, tādēļ, visticamāk, atkritumus vāksim maija sākumā, kad kļūs
sausāks un mežā varēs iebraukt ar smago
tehniku. Kaut arī nelegālās izgāztuves mežos iet mazumā, diemžēl pa kādai fiksējam
vēl aizvien. Īpaši aktuāli tas ir mežos, kas
atrodas maģistrālo ceļu vai dārzkopības
sabiedrību tuvumā, piemēram, Sieramuižas, Aizsargu ielas, Kārniņu ceļa apkaimē,»
situāciju raksturo «Pilsētsaimniecības»
mežzinis Pēteris Vēveris.

Šogad Meža dienu gaitā plānots arī papildināt pašvaldības mežu un pilsētas koku
stādījumus. P.Vēveris stāsta, ka, turpinot
tradīciju, Lielajā talkā «Pilsētsaimniecības»
speciālisti dosies uz Šūmaņu mežu, to papildinot ar apmēram 3000 bērzu konteinerstādiem. «Bērzus tur stādījām arī pagājušajā
pavasarī, taču pērn bija slapjāka vasara,
līdz ar to daļa jauno kociņu gāja bojā. Lai
Šūmaņu mežā stādījums būtu pilnvērtīgs,
to šogad papildināsim ar jauniem konteinerstādiem,» tā P.Vēveris.
Mežu dienu gaitā tiks papildināti arī jauno koku stādījumi pilsētā. Mežzinis akcentē,
ka lielākoties jauni koki tiks stādīti vietās,
kur iepriekš tie auguši, taču, galvenokārt
iedzīvotāju bezatbildīgās rīcības dēļ, iznīkuši. «Tā, piemēram, atjaunosim stādījumus
Akmeņu ielā, Brīvības bulvārī un citviet
pilsētā, iedēstot vairākas Holandes liepas,»
stāsta P.Vēveris.

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Paliek bez medaļām

Bez medaļām «Schenker» līgas Latvijas
čempionātā palikuši «Biolars/Olaine/Jelgava» volejbolisti. Viņi cīņā par bronzu spēļu
sērijā līdz divām uzvarām ar 2:1 zaudēja
Daugavpils universitātes (DU) komandai.
Pirmajā spēlē ar 3:0 uzvarēja «Biolars/
Olaine/Jelgava» volejbolisti, atbildes spēlē
daugavpilieši revanšējās, un bija nepieciešama trešā spēle. Arī šoreiz daugavpilieši
pamanījās uzvarēt (spēles rezultāts 3:1,
pa setiem – 25:22; 15:25; 25:22; 25:23),
un viņiem bronzas medaļas. «Uzvarēja tā
komanda, kura to vairāk vēlējās. «Biolars»
pusfinālā zaudēja «Lāsei-R», kas, šķiet,
viņiem bija neveiksme, un izskatās, ka,
spēlējot par 3. vietu, viņiem zuda motivācija, bet mums izcīnīt 3. vietu bija mērķis,»
tā DU treneris Edgars Savickis.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Zaudē līderiem

Vienīgo spēli
Jelgavā aizvadījusi telpu futbola komanda
«Jelgava/Monarch» – ar 0:6
zaudēts Latvijas
čempioniem FK
«Nikars». Līdz ar to šoreiz «Jelgava/Monarch» virslīgas čempionātā
nodrošinājuši sev 3. vietu. Komandas sastāvā arī jelgavnieki Igors
un Vitālijs Lapkovski un bijušais FK
«Jelgava» spēlētājs Ēriks Pelcis. Jāpiebilst, ka I.Lapkovskis (attēlā) kopā
ar Dmitriju Jakovļevu («Raba») atzīts
par februāra un marta labāko Latvijas futzāla čempionāta spēlētāju.

Piedalīsies PČ

Uz Vāciju, kur norisināsies pasaules čempionāts hokejā sievietēm, Latvijas izlases
sastāvā devušās četras komandas «Zemgale» spēlētājas – uzbrucēja Ivita Krūmiņa,
aizsargi Aija Apsīte un Eva Dinsberga, kā
arī vārtsardze Lolita Andriševska (abas
pēdējās arī Jelgavas Ledus sporta skolas
treneres). Latvijai jāspēlē ar Vācijas, Ķīnas, Norvēģijas un Austrijas hokejistēm.
Jāpiebilst, ka Latvijas sieviešu izlase kopā
sanākusi pēc divu gadu pārtraukuma
– pēdējo reizi tā 2009. gadā Itālijā izcīnīja
1. vietu pasaules čempionāta 2. divīzijā un
ieguva tiesības šogad startēt 1. divīzijā. Šogad Latvijas izlases mērķis ir iekļūt labāko
trīs komandu vidū. Par to, kā hokejistēm
veicās, lasiet nākamajā «Jelgavas Vēstneša» numurā.

Grib pakāpties par vienu vietu
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Sporta pasākumi

Jelgavas vīriešu lakrosa klubs «Mītava»
Latvijas čempionāta 1. posmā aizvadī-  14. aprīlī pulksten 19 – LBL čempionājis vienu spēli – pret šā brīža Latvijas ta spēle: «Zemgale» – «Ventspils» (ZOC).
čempioniem «Druva Dynamite» – un  14. aprīlī pulksten 15 – LJBL spēle
piedzīvojis zaudējumu ar rezultātu zēniem: «Jelgava» – «Ogre» (ZOC).
3:8. Šogad čempionātam paredzēti  17. aprīlī pulksten 14 – «Schenker» līgas
desmit posmi ar noslēgumu Rīgā. čempionāts, spēle par zeltu: «Poliurs/OzolPirmajā, kas notika Jelgavā, piedalījās nieki» – «Lāse-R» (ZOC). Tiešraide LTV7.
sešas komandas. Jāpiebilst, ka Jelga-  17. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas pilsēvas lakrosa klubs «Mītava» jau kopš tas 2011. gada atklātais čempionāts bas2007. gada stabili turas valsts spē- ketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
cīgāko komandu trijniekā – 3. vietā.  21. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās
Šogad komanda mēģinās pakāpties «Alnis 2011» (Mežciema «Lazdās).
vienu vietu augstāk un kopvērtējumā Meklē darbu
tikt pie sudraba medaļām. Nākamais
čempionāta posms notiks 17. aprīlī Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un mūsValmierā – «Mītava» tiksies ar lakrosa dienu mēbeles. Tālrunis 63027358, 29659962.
klubu «Rīga».
Celtnieks. Veicu visu veidu remontdarbus.

Vai «Jelgava/LU» trešo gadu pēc
kārtas būs Latvijas čempiones?

Tālrunis 29987357.

 Ilze Knusle-Jankevica

Apkopējas vai trauku mazgātājas darbu.
Tālrunis 26770409.

Šajā nedēļas nogalē noskaidrosies, vai «Jelgava/LU» volejbolistes trešo gadu pēc kārtas
izcīnīs Latvijas čempionu titulu.
«Lai nosargātu titulu, mums
jāuzvar visas spēles ar rezultātu
3:0 vai 3:1,» norāda komandas
treneris Jānis Leitis, piebilstot, ka sīvākā būs pati pirmā
spēle – pret Kauņas komandu
«Heksa».
Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta hallē notiks noslēdzošais Latvijas atklātā volejbola
čempionāta sievietēm posms, kurā Latvijas
komandas tiksies ar Lietuvas komandām.
Šobrīd starp «Jelgava/LU» un «Ropaži/
MSĢ» norit sīva cīņa par zelta medaļām
– komandas šķir tikai divi punkti, līdz ar
to katra cīņa ir svarīga. Tāpēc izmantotas
arī mājinieču priekšrocības un taktiski paņēmieni. «Tā kā esam organizatori un paši
plānojam spēļu grafiku, izšķirošo spēli ar
«Heksu» ielikām pirmo. Tā ir tāda taktiska
viltība, jo mūsu komandai ir tā īpatnība, ka
labāk padodas pirmās spēles, kamēr nav
fiziskais un emocionālais nogurums, savukārt pretinieces būs tikko no ceļa,» atklāj
J.Leitis. Šo spēli tiešraidē rādīs interneta
portāls sportacentrs.com.
Īpaši uz izšķirošajām spēlēm volejbolistes
negatavojas, vien trenē pamatlietas – servi,
serves uzņemšanu un aizsardzību –, lai tās

ietu bez kritumiem. Vēl treneris paredzējis
pamainīt sastāvu. «Pēdējās spēlēs, kurās
zaudējām, pie vainas bija tas, ka uzbrukumā pietrūka jaudas. Tāpēc nolēmu paeksperimentēt. Ņemot vērā, ka uzbrukuma
līderei Ancei Auziņai bija pleca trauma
un viņa joprojām to ārstē, libero spēlētāja
Kristīne Lece sāka sist, un sit viņa ļoti labi,
savukārt libero pozīcijā nospēlēja diagonāles spēlētāja,» stāsta J.Leitis, uzsverot, ka
šīs maiņas komandai ļāvušas pastiprināt
uzbrukumu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka šogad Latvijas čempionāts
izpletās un tajā spēlē pa četrām Latvijas
un Lietuvas komandām. «Pēdējos trīs
gados dažādās sacensībās sanāk spēlēt ar
lietuvietēm, un var teikt, ka esam viņas uztrenējuši. Ja kādreiz tāpat kā par Latvijas
juniorēm un «Ezerzemi» bija skaidrs, ka
uzvarēsim, tad tagad pirms spēles nevar
pateikt, ka uzvarēsim. Jā, «Jelgava/LU»
joprojām ir favorītes, bet tas ir jāpierāda,»
tā treneris.
Ieeja uz spēlēm būs bez maksas. J.Leitis
norāda: «Sieviešu volejbols ir daudz interesantāks nekā veču – bumba ilgāk turas
gaisā, izspēles ir garākas, aizsardzība
dominē pār uzbrukumu.» Jāpiebilst,
ka J.Leitis pats spēlē 1. līgas komandā
«Ozolnieki/JNSC». Čempionāta noslēguma sabraukumu plāno apmeklēt arī
Igaunijas Volejbola federācijas pārstāvji,
lai lemtu par visu trīs Baltijas valstu
apvienoto čempionātu nākamgad.

Jau šonedēļ noskaidrosies,
vai volejbola komandai
«Jelgava/LU» izdosies nosargāt Latvijas čempionu
titulu.

Foto: no Latvijas Volejbola
federācijas arhīva

Angļu valoda - pamata līmenis, A2

19.04. - 24.05.

Svētku tērpa modelēšana un šūšana

19.04. - 28.06.

Angļu valoda - pamata līmenis, A1

27.04. - 16.05.

Darba likumdošana

Meklēju darbu fasādes siltināšanā. Ir 15
gadu pieredze. Tālrunis 28382931.

Sieviete (48) meklē aprūpētājas darbu. Ir
sertifikāts un darba pieredze. Varu dzīvot
uz vietas ar brīvdienām sestdienā, svētdienā. Varu strādāt par mājkalpotāju ar
brīvdienām. Tālrunis 26072746.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs jebkuru piedāvājumu. Tālrunis 28858372.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Spēļu kalendārs
Piektdiena, 15. aprīlis
Laiks 1. laukums
17.00 «Jelgava/LU» – «Heksa» (Kauņa)
19.00 Latvijas junioru izlase – «Jonava»

2. laukums
«Ezerzeme» – Lietuvas junioru izlase
«Ropaži/MSĢ» – «Viļņa»

Sestdiena, 16. aprīlis
11.00 «Jelgava/LU» – «Jonava»
13.00 Latvijas junioru izlase – «Heksa»
15.30 «Jelgava/LU» – Lietuvas junioru izlase
17.30 Latvijas junioru izlase – «Viļņa»

«Ropaži/MSĢ» – Lietuvas junioru izlase
«Ezerzeme» – «Viļņa»
«Ezerzeme» – «Jonava»
«Ropaži/MSĢ» – «Heksa»

Svētdiena, 17. aprīlis
10.00 «Jelgava/LU» – «Viļņa»
12.00 Latvijas junioru izlase – Lietuvas junioru izlase

«Ropaži/MSĢ» – «Jonava»
«Ezerzeme» – «Heksa»

APRĪLĪ

18.04. - 10.08.

Kvalificēts betonētājs, stiegrotājs ar augstu
atbildības sajūtu meklē darbu Jelgavā.
Tālrunis 26902198.

Sieviete (50) meklē mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 22007328 (zvanīt pēc pulksten 18).

Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.

Piedāvā darbu
Apmetējam(-ai), būvgaldniekam(-cei), krāsotājam(-ai). Tālrunis 22312431, 63026085.
Pensionārei(-am) (var būt arī pāris) vecu
ļaužu (sievietes) aprūpē. Ir māja dzīvošanai, zeme Jelgavā. Tālrunis 29514867.
Vajadzīgi cilvēki ar pieredzi tīkla mārketingā. Tālrunis 28316123.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,15 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Firma Kalnciemā pārdod minerālvates ISOVER 37 atgriezumus. Tālrunis 22031111.

Kursi

Datums

Vīrietis (43) meklē šofera darbu. Ir BE, CE un
DE kategorijas vadītāja apliecība. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 26084566.

Sertificēts būvdarbu vadītājs, būvuzraugs,
tāmētājs. 15 gadu pieredze. Radošs, enerģisks, komunikabls. Tālrunis 29518613.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Meklē projektētāja darbu. Varu izpildīt
jebkuras sarežģītības pakāpes arhitektūras
vai tehniskos projektus. Tālrunis 20054661.

Divistabu dzīvokli. T. 25933528

Vēlas īrēt
Vienu istabu. T. 22356186

Līdzjūtība
Lai mātes mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Skumjās esam kopā ar Antriņu un Guntaru,
no mīļās Janīnas uz mūžu atvadoties.

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

Ingrīda ar ģimeni no Limbažiem

Aizsaulē aizgājuši

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
14. aprīlī plkst.21 – Veronika Plotņikova un Marts Kristians Kalniņš
«Mīlestības vārdā». Piedalās grupa «Autobuss debesīs». Biļešu cena: Ls 10; 8;
7; 6; 5.

24. aprīlī plkst.17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna
R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC
«Junda» mūsdienu deju grupa «Benefice». Biļešu cena: Ls 3; 2,50; 2.

25. aprīlī plkst.18 – «Pulsa efekts» deju/ritma izrāde «No Drums No Problems». Inovatīva divcēlienu deju, ritma, body percussion un skaņu izrāde. Biļešu
cena: Ls 5; 4; 3.

26. aprīlī plkst.19 – PIRMIZRĀDE. H.Bergers «Balkonu ragneši», komēdija.
Lomās: Z.Jančevska, A.Ozoliņa, J.Kalniņš, M.Brūveris, V.Šoriņš. Biļešu cena: Ls 4; 3.

4. maijā plkst.14 un 18 – Latvijas Nacionālais teātris un AKO TV piedāvā –
nebalvas pasniegšanas ceremonija «100 grami Žurkas». Režisors V.Runtulis.
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6; 5.

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

&SJUB,BSMTPOF

RAIMONDS RUDZĪTIS (dz. 1929. g.)
EGRONS ANŠEVICS (dz. 1956. g.)
JEVGĒNIJA JACKEVIČA (dz. 1912. g.)
AINA AUSTRA STRODE (dz. 1928. g.)
HELĒNA ZEMBAHA (dz. 1944. g.)
JANĪNA MAJEVSKA (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 14.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ĒRIKS GOLUBOVSKIS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.15 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu plkst.15.45.
JANĪNA TROFIMOVA (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 14.04. plkst.16 Meža kapsētā.
TATJANA BAUSKA (dz. 1918. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.13 Baložu kapsētā.
LĪVIJA ERNA EKERTE (dz. 1915. g.).
Izvadīšana 14.04. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ANTONS BURSEVIČS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 14.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VIKTORS CISA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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18. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1187.sērija.
9.25 «Felipe un Letisija». Biogrāfiska filma. 2010.g. 1. un 2.sērija.
12.10 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Ielas garumā».*
13.35 «Eirobusiņš».*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.25 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 6.sērija.
16.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1187.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 4.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 17.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 54.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 74. un 75.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 14.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Ungārija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 54.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 74. un 75.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 45.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 14.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «SeMS».*
23.40 «Stāsts par Mežonīgajiem Rietumiem». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 103. un 104.sērija.
10.05 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 98.sērija.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 18.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Izšķirošais lēmums». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
23.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 3.sērija.
0.50 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 5.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 69.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 14.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 21.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 27.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 8. un 9.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 328.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.25 «Kašmira mafija». 3.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 31.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 28.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 68.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 49.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 329.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 25.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 242.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 210.sērija.
2.05 «Kobra 8». 11.sērija.
2.55 «Ņujorkas ielās 3». 69.sērija.
3.40 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 4.sērija.
4.25 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 31.sērija.
4.50 «Nakts joki».

19. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1188.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 17.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Ar vīriešiem bez naida». Romantiska komēdija. 2009.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.55 «Viss notiek».*
13.25 «Latvija var!»*
13.55 «Labāki laiki». Seriāls. 4.sērija.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 15.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1188.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Dānijas seriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Vienkārši pops». Dokumentāla filma.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
Dr.chabil. psiholoģe, ekonomiste Māra Vidnere.
Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 55.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 76. un 77.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 15.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Šveice. 2006.g.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 55.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 76. un 77.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 46.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Lielā riftu ieleja». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 15.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «SeMS».*
23.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 105.sērija.
9.40 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
10.05 «Mīlestības spēle». Romantiska komēdija. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Realitātes šovs. 33. un 34.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 99.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 19.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ēdelveisu kaklarota». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Vadīt dzīvi». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
0.45 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
1.15 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 2.sērija.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 70.sērija.

tv programma
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 5.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 15.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 22.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 28.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 10. un 11.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 329.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 25.sērija.
10.30 «Kašmira mafija». 4.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 16.sērija.
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 32. un 33.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 29.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 69.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 50.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 330.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 196.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 8.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 211.sērija.
0.50 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 51.sērija.
1.40 «Kobra 8». 12.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 3». 70.sērija.
3.15 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 5.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 69.sērija.
4.45 «Nakts joki».

20. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1189.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 18.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100.panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 5.sērija.
15.05 «Kopā» (ar subt.).*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1189.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 6.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 19.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 56.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 78. un 79.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 16.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2007.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 56.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 78. un 79.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 8.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 16.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 1.sērija.
10.05 «Dubultneveiksme mīlā». Romantiska komēdija. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 35. un 36.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 100.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 20.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 16.sērija.
23.00 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
0.50 «Divarpus vīri 4». Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
1.40 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 71.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 17.sēr.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 23.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 29.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 12. un 13.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 330.sērija.
9.35 «Melu teorija 2». 17.sērija.
10.30 «Kašmira mafija». 5.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 18.sērija.
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 34. un 35.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 30.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 13.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 70.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 51.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 331.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 13.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
23.55 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
0.55 «Ņujorkas ielās 3». 71.sērija.
1.45 «Kobra 8». 13.sērija.
2.35 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 6.sērija.
3.20 «Kašmira mafija». 5.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 70.sērija.
4.45 «Nakts joki».

21. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1190.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 19.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Krauklis». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 6.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 28.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1190.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 9.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
Dr.chabil. psiholoģe, ekonomiste Māra Vidnere.
Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs».
«Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.).
Seriāls. 48.(noslēguma) sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 57.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 80. un 81.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 17.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 57.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 80.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.).
Seriāls. 48.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu volejbolā fināls. 4.spēle.
Tiešraide.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 17.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Zebra».*
23.15 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 2.sērija.
10.05 «Mans tētis, es un viņa». Vācijas komēdija. 2005.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Realitātes šovs. 37. un 38.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 101.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Mans draugs mērkaķēns». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde» (ar
subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 6.sērija.
1.00 «Es mīlu Hakabijus». ASV komēdija. 2004.g.
2.40 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 72.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 7.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 19.sēr.
6.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 30.sērija.
7.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 14. un 15.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 331.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 13.sērija.
10.30 «Kašmira mafija». 6.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 20.sērija.
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 36. un 37.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 31.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 «Kobra 8». Seriāls. 14.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 71.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 52.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 332.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «Valsts ienaidnieks». ASV trilleris. 1998.g.
0.40 «Kinomānija».
1.15 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 13.sērija.
2.05 «Kobra 8». 14.sērija.
3.00 «Ņujorkas ielās 3». 72.sērija.
3.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 7.sērija.
4.30 «Nakts joki».

22. aprīlis, piektdiena
LTV1
7.10 «Kirikū un zvēri». Animācijas filma.
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 20.sērija.
9.55 «Zibens». Norvēģijas ģimenes filma. 2006.g.
11.20 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma. 2009.g.
12.55 «Tilts uz Terabitiju». ASV ģimenes filma. 2007.g.
14.35 «Labāki laiki». Seriāls. 7.sērija.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 29.sērija.
16.40 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
16.50 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.35 Komentārs pirms filmas Bēgums.*
19.00 «Bēgums». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.10 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Māte Terēze. Tumsas svētā». Dokumentāla filma. 2010.g.
22.15 Krusta ceļš. Pārraide no Vatikāna.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 9.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.15 «Ceļojums uz Zemes centru». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 58.sērija.
11.40 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 18.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 81.sērija.
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija. 2009.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 58.sērija.
16.40 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
18.30 «Ceļojums bez robežām». Ošu un Tadžikistāna.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 23. un 24.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).

Ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis
21.25 «Ceļojums bez robežām». Kazahstāna.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 18.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Māsa un brālis». Itālijas drāma. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
7.00 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.30 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
7.55 «Tvītija lidojums». Animācijas filma.
9.15 «Laimīgais Lūks. Ceļojums uz Rietumiem».
Animācijas filma.
11.05 «Burve Ella». ASV fantāzijas komēdija. 2004.g.
12.55 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
14.45 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
17.15 «Gepards». ASV ģimenes piedzīvojumu filma. 2005.g.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
21.35 «Aleksandrs Lielais». Vēsturiski biogrāfiska drāma. 2004.g.
1.00 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
2.30 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
3.25 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.
4.15 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
5.45 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 73.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 8.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 1.sērija.
7.15 «Beibleidi». Anim. ser. 31.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 25.sērija.
8.35 «Māsa un brālis». Latvijas anim. f.
8.40 «Pavasaris Vārnu ielā». Latvijas anim. f.
9.05 «UgunsGrēks 5». 332.sērija.
9.40 «Osijs un Teds». Ģim. f.
11.30 «Dabīgā lielumā». Komēdija.
13.25 «Tēvocis Baks». ASV komēdija. 1989.g.
15.30 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
17.25 «Alvins un burunduki». Ģimenes komēdija. 2007.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 333.sērija.
21.00 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
22.50 «Montieris». ASV komēdija. 1996.g.
0.50 «Tēvocis Baks». ASV komēdija. 1989.g.
2.35 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
4.10 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 73.sērija.

23. aprīlis, sestdiena
LTV1
6.55 «Tilts uz Terabitiju». ASV ģimenes filma. 2007.g.
8.35 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
28.sērija.
9.55 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Skrienam sportot!»
12.15 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
12.45 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
12.50 «Sveika, Robij!» Seriāls. 25.sērija.
13.40 Nepaej garām!» Labdarības akcija.
13.45 M.Zālīte, J.Lūsēns. «Sfinksa».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
15.30 Nepaej garām!» Labdarības akcija.
15.35 «Džona Doreda sala». Dokumentāla filma. 2007.g.
16.30 Nepaej garām!» Labdarības akcija.
16.35 «Meža stāsti. Krauklis». Dokumentāla filma.
17.35 Nepaej garām!» Labdarības akcija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.
23.55 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.05 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
13.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.25 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija.
2010.g.*
16.30 «Bordertauna». Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.25 «Puķu meitene». ASV melodrāma. 2009.g.
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
19.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 23. un 24.sērija (vai
19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.30 «Apkārt pasaulei 90 minūtēs».
Dokumentāla filma. 2009.g.
21.35 «Tūkstošreiz stiprāka». Filma jauniešiem. 2010.g.
23.05 «Ceļojums uz Zemes centru».
Piedzīvojumu filma. 2008.g.

LNT
6.15 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 9.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Eliass un karaliskā jahta». Animācijas filma. 2007.g.
12.40 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.45 «Bebrēna piedzīvojumi». Dokumentāla filma. 2008.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Čārlijs un šokolādes fabrika».
ASV fantāzijas ģimenes filma. 2005.g.
23.15 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
1.00 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.30 «Aleksandrs Lielais». Vēsturiski biogrāfiska drāma. 2004.g.
4.20 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
5.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 74.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 9.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 13.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 30.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 1.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 13.sērija.
9.00 «Simpsoni 16». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Alvins un burunduki». Ģimenes komēdija. 2007.g.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.55 «Kinomānija».
13.30 «Ievas pārvērtības».*
14.10 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
16.00 «Peles medības». ASV komēdija. 1997.g.
17.55 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Indiana Džonss un kristāla galvaskausa
karaļvalsts». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.55 «Ražots Amerikā». Komēdija. 1993.g.
2.00 «Un ja Dievs būtu saule?». ASV drāma. 2007.g.
3.30 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 74.sērija.
4.15 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 9.sērija.

24. aprīlis, svētdiena
LTV1
6.55 «Māte Terēze. Tumsas svētā». Dokumentāla filma.
7.50 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.*
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 29.sērija.
9.55 «Caurā māja». Animācijas filma.
10.00 «Avārijas brigāde. Parlaments». Animācijas filma.
10.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 16.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Francija».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Lieldienu dievkalpojums.
13.35 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.*
13.55 «Vertikāle».
14.25 «Daudz laimes!»
15.20 «Nimas piedzīvojumu sala».
Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
17.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Kāzu valsis». Vācijas biogrāfiska drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 Stinga koncerts Berlīnē.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Luters». Vācijas vēsturiska drāma. 2003.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
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».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Puķu meitene». ASV melodrāma. 2009.g.
13.30 «Basketbola apskats».*
14.00 Latvijas meistarsacīkšu volejbolā fināls. 5.spēle.
Tiešraide.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 73. un 74.sērija.
16.55 «Zibatmiņa» (ar subt.). Krimināldrāma. 2006.g.
18.50 «Krējums... saldais».
19.20 «633 km debesīs un ellē». 2.sērija.
19.50 Laura Reinika koncerts Es skrienu.
21.20 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 12.sērija.
22.10 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 1.sērija.
23.40 «Tūkstošreiz stiprāka». Filma jauniešiem. 2010.g.

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 19.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.

TV programma
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7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 6.sērija.
11.10 «Princese Lillifē». Vācijas animācijas filma. 2009.g.
12.45 «Čārlijs un šokolādes fabrika».
Fantāzijas ģimenes filma. 2005.g.
15.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.05 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
18.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Krietnais Vils Hantings». ASV drāma. 1997.g.
1.20 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
2.50 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
4.25 «Salemas vampīri». Šausmu filma. 2.daļa.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 75.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 10.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 14.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 1.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 2.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 12.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.
13.00 «Karatē suns». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
14.45 «Oskars». ASV komēdija. 1991.g.
16.55 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
18.50 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 4.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.40 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts. 3.daļa
Viss… vispopulārākais.
21.40 «Nacionālie dārgumi: Noslēpumu grāmata». ASV
piedzīvojumu filma. 2007.g.
0.10 «Avalonas kareivji». Kanādas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
2.00 «Oskars». ASV komēdija. 1991.g.
3.55 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 68.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4, paziņo, ka 2011.
gada 11. maijā skolā darbosies Valsts
pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un kustību traucējumiem uzņemšanai 1. – 9. klasē
2011./2012. m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pierakstu uz komisiju
– līdz 20. aprīlim.
Tālrunis 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Turpinās uzņemšana piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligātajai
sagatavošanai skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina 9. klašu skolēnus un viņu
vecākus uz Atvērto durvju dienām
š.g. 14., 20., 26. aprīlī plkst.14.

TEL.

22808000

Pērnavas iela 36, Jelgava

Iepazīstināsim ar izglītības
iespējām, mācību prioritātēm
un ārpusstundu aktivitātēm
ģimnāzijā.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju
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NOTIKUMI

Septiņās dienās ar kājām uz Tartu

Foto: Ivars Veiliņš
Pagājušajā nedēļā trīs jelgavnieki – Santis
Zībergs, Edgars Prulis un Pēteris Užulis
– nolēma noskaidrot, cik dienās var aiziet
līdz Tartu. Viņi 4. aprīlī, līdzi ņemot ķerru,
kājām devās uz Tartu un 11. aprīlī pulksten
10.40 sasniedza galamērķi. Līdz ar to ir
rasta atbilde uz jautājumu, vai trīs bāleliņi
sešās dienās var teciņus tikt līdz Tartu,
stumjot ķerru. Atbilde: nevar, taču tas iespējams diviem bāleliņiem septiņās dienās.
Diviem, jo Pēteris izstājās gājiena otrajā
dienā. «Mums bez šmaukšanās izdevās
līdz Tartu robežai kājām tikt septiņās
dienās. Pirmajās trīs dienās mērojām 100
kilometrus, pārējās četrās, pamainot ie-

šanas taktiku, – 200 kilometrus. Jāatzīst,
pēdējā diennakts bija ļoti grūta. Nogājām
60 kilometrus – divas stundas gājām,
divas gulējām, un tā visu diennakti,»
stāsta Edgars. Ekspedīciju, kurai dots
nosaukums «Skaidrā uz Tartu», viņi veica,
lai pierādītu sev, vai maz tas ir iespējams
nesagatavotam cilvēkam. Galvenais, līdzi
bija ķerra, kurā saliktas dažādas mantas,
un tā iešanu apgrūtināja. Neskatoties uz
visai nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, puiši
dzīvoja teltī ceļa malās. Tūlīt pēc atgriešanās Santis un Edgars atzina, ka ir lepni par
paveikto. «Bija daudz skeptiķu, kas mums
neticēja, taču mēs to izdarījām! Jā, un savos
septiņdesmit gados es varēšu braukt pa šo
ceļu un savam mazdēlam teikt: «Redz, te
vectētiņš kājām gāja, ķerru stūma...» Tas
bija tā vērts, neskatoties uz sāpošajām
kājām un nogurumu,» tā Edgars. Tiesa,
šobrīd puiši atzīst, ka labam laikam jāpaiet,
lai viņi uz ko tādu «parakstītos» otrreiz.
«Nekāda vizuāla baudījuma jau tur nebija,
tā bija izturības ekspedīcija,» tā puiši. Viņi ir
atgriezušies ar ķerru, lai gan to bija plānots
nodot kādai Tartu sētniecei. «Nolēmām,
ka tomēr negribam to atdot tāpat vien.
Tartu laikraksts solīja ielikt paziņojumu,
ka mēs meklējam komandu, kura labprāt
ar ķerru atnāktu līdz Latvijai. Pēc mēneša
skatīsimies – ja kāds būs pieteicies, ķerru
viņam aizvedīsim,» tā Edgars.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Kultūras pasākumi
 Pārcelts koncerta laiks! Veronikas Plotņikovas un Marta Kristiana Kalniņa koncerts «Mīlestības vārdā» notiks 14. aprīlī pulksten 21. Piedalās grupa «Autobuss
debesīs». Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5. Ņemot vērā, ka koncerts beigsies ap pulksten
22.30, Jelgavas pilsētas robežās tiks nodrošināts transports uz mājām tiem koncerta
apmeklētājiem, kas ikdienā izmanto sabiedrisko transportu (kultūras namā).
 16. aprīlī pulksten 16, 17. aprīlī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde
A.Brigadere «Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena
– Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 15 – iespēja izveidot Lieldienu puzuru. Dalības maksa – Ls 2,
bērniem līdz desmit gadiem – 0,50. Pieteikties pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 17. aprīlī pulksten 18 – kino. «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Biļešu cena – Ls 2
(kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 20 – kino. «Dancis pa trim». Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 23. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 24. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei (pils pagalmā un parkā).
 24. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula programmā «Melodijas spēks». Piedalās BJC «Junda» mūsdienu deju grupa «Benefice». Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 16 – Lieldienu koncerts. Piedalās kori «Zemgale», «Spīgana» un
Jelgavas kamerorķestris. Diriģents A.Meri. Programmā Š.Guno «Svinīgā Lieldienu mesa».
Pirmatskaņojums Latvijā (Jelgavas Svētās Annas katedrālē).

Mākslas dienu pasākumi
 Līdz 15. maijam – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde
«Gleznas» (kultūras namā).
 Līdz 4. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu
izstāde «Mākslas dienu ieskaņai» (Jelgavas kultūras namā).
 Līdz 30. aprīlim – Intas Bites gleznas «Klusā daba» (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 2. maijam – Zigrīdas Cīrules jaunāko darbu izstāde «Ziedēšanas prieks» (Miezītes
bibliotēkā).
 14. aprīlī pulksten 15 – Mākslas dienu un izstādes «Mākslas dienas 2011» atklāšana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 15. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde «Pavasaris I, II» (kultūras namā).
 No 18. aprīļa – izstāde «3 skolas». Jelgavas Mākslas skolas, Šauļu Mākslas skolas un
Paņevežas Mākslas skolas (Lietuva) audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 18. aprīļa – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas dzelzceļa stacijā).
 No 18. aprīļa – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (t/c «Pilsētas pasāža»).
 No 18. aprīļa – Mākslas skolas audzēkņu foto darbu izstāde (t/c «Vivo centrs»).
 19. aprīlī pulksten 19 – Ievas Vītolas-Lindkvistas lielformātu darbu izstādes «Straumes, upes un ūdenskritumi» (Dānija) atklāšana (galerijā «Suņa taka»).
 21. aprīlī – radošās darbnīcas (Jelgavas Mākslas skolā).

Fotokonkurss
«Es mīlu Jelgavu!»

Gaidot Jelgavas Pilsētas svētkus, kas, kā
ierasts, notiks maija beigās, aģentūra «Kultūra» rīko fotokonkursu «Es mīlu Jelgavu!»,
kurā iesūtītie darbi Pilsētas svētkos tiks
eksponēti īpašā izstādē. Konkursa tēma
– «Es Jelgavu redzu tādu...», un katrs konkursants var iesniegt ne vairāk kā piecus
darbus. Darbi konkursam jāiesniedz līdz
10. maijam aģentūrā «Kultūra» vai pa pastu
(Krišjāņa Barona iela 6, LV–3001) ar norādi
«Es mīlu Jelgavu!». Ar konkursa nolikumu
var iepazīties mājas lapā www.kultura.
jelgava.lv. Sīkāku informāciju iespējams
saņemt, sazinoties ar projektu vadītāju
Evelīnu Bučeli pa e-pastu: evelina.bucele@
kultura.jelgava.lv vai tālruni 63084677.

Akcija «Dāsnums
mūžam neizsmeļams»
Sestdien, 16. aprīlī, no pulksten 10 līdz
15 tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
2. stāvā notiks Lieldienu labdarības akcija
«Dāsnums mūžam neizsmeļams», kurā
varēs apskatīt un iegādāties sabiedrisko organizāciju biedru darinātos izstrādājumus.
Tirdziņā piedalīsies Jelgavas Pensionāru
biedrība, Jelgavas krievu biedrība «Istok»,
Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa,
sociālās aprūpes centrs «Jelgava», Jelgavas
sieviešu invalīdu organizācija «Zvaigzne»,
«Svētelis», Jelgavas baltkrievu biedrība
«Ļanok», rokdarbnieču klubs «Zelta rokas»
un citi. Līdz pulksten 13 interesenti varēs
vērot Lieldienu olu apgleznošanu un paši
izgatavot savu īpašo Lieldienu olu.

Ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Ko lelles grib pateikt
pieaugušajiem...
«Cilvēkiem ir
stereotipiska
domāšana, un tas
attiecas arī uz leļļu
teātri, jo pieaugušie pieņēmuši, ka
tas ir bērniem, taču
es saku, ka leļļu teātris ir visu vecumu
cilvēkiem,» uzsver
Latvijas Leļļu teātra
režisors Valdis
Pavlovskis.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

«Ko pieaugušais domā par leļļu teātri? Ai, tas taču sīkajiem
– ne vecākiem par astoņiem
gadiem. Tur tikai ar lellītēm
spēlējas... Mīļie cilvēki, tā nav!
Te nespēlējas tikai ar lellītēm,
te arī runā par jūtām, ir emocijas un notiek nopietnas lietas
– arī speciālās izrādes pieaugušajiem,» saka Latvijas Leļļu
teātra režisors, bijušais bērnu
un jauniešu centra «Junda»
pedagogs, vairāku bērnu lugu
autors Valdis Pavlovskis.

liek fantazēt, un tas man patīk,» tā
V.Pavlovskis. Tiesa, viņš sevi sauc par
«pielietotāju», jo šajā pasaulē nekas
jauns neesot jāizgudro, vienkārši īstajā
brīdī jāpielieto jau esošais. «Viss labais ir
piemirsts vecais,» tā režisors. Šobrīd viņš
kopā ar ansambli «Dzeguzīte» un maestro Raimondu Paulu strādā pie jaunas
koncertizrādes «Mazais ganiņš», kura
skatītājiem tiks nodota septembrī. «Maestro ir sarakstījis jaunu aranžējumu,
manā ziņā ir stāsts un režija. Piesaistīsim
aktierus un lelles, un mums būs kolosāls
uzvedums,» tā V.Pavlovskis.

Bērnu lugas – ārzemēs

Viņa radošajā lauciņā ir arī vairākas
bērnu lugas, kas rādītas ne tikai uz
Latvijas Leļļu teātra skatuves, bet pat
ārzemēs, kur latviešu autoru bērnu
lugas nonāk reti. Piemēram, «Lapsēns
Blēdis» rādīta vismaz 60 teātros ārpus
mūsu valsts. Šobrīd gan režisors lugu
rakstīšanu nolicis mazliet malā. «Luga
nav domāta glabāšanai skapī, bet teātrim un skatuvei. Ņemot vērā, ka šobrīd
rocība nav tik liela, lai varētu vienlaicīgi
iestudēt tik daudz lugu, rakstu tikai pēc
pasūtījumiem,» tā režisors. Te gan viņš
piebilst, ka aiznākamajā vasarā Leļļu
teātrī taps liels iestudējums. «Sarunāts
Silmačos – dzīvnieki
ir, un man jārada luga, tikai neņemos vēl
V.Pavlovska un kolēģu iecere ir uz Līgo atklāt, par ko tā būs. Taču skaidrs ir viens
svētkiem atjaunot 2007. gadā iestudētās – man nāksies to uzrakstīt,» smaidot teic
«Skroderdienas Silmačos», kas domā- V.Pavlovskis.
tas pieaugušajiem. Kāpēc šī izrāde tik
īpaša? Tāpēc, ka šajā lugā katra loma «Cilvēkiem
uzticēta kādam konkrētam dzīvniekam. stereotipiska domāšana»
«Lopiņiem esam piedēvējuši zināmus
V.Pavlovskis atzīst, ka cilvēkiem šodien
tēlus. Protams, saņēmām ne vienu ir bail no Leļļu teātra nosaukuma. «Tas
vien pārmetumu, ka ķēmojam Rūdolfa ir tāpat, kā teikt, ka Rainis ir garlaicīgs,
Blaumaņa darbu, taču pat lielākie īgņas jo skolā mums tā šķita. Vai ka operā tikai
un pārmetumu bārstītāji, atnākot uz kliedz... Cilvēkiem ir stereotipiska domāizrādi, atzina, ka tas ir kolosāli. Tad nu šana, un tas attiecas arī uz leļļu teātri, jo
te redzi, ka gotiņa taču ar zirgu nevar pieaugušie pieņēmuši, ka tas ir bērniem,
apprecēties, Dūdars bullis ar gotiņu taču es saku, ka leļļu teātris ir visu vecupaliek! Kaķi Joske un Zāra paliek kopā. mu cilvēkiem. Mēs šodien nemēģinām
Viss caur simboliem, daudz vienkāršākā pārbaudīt, bet pārāk daudz pieņemam
un interesantākā veidā parādīts. Lugai dažādas klišejas,» spriež V.Pavlovskis.
piešķirta jauna elpa,» tā režisors.
Viņš atzīst, ka pie vainas tam, ka tikai
retais zina par pieaugušo izrādēm šajā
Top režija jaunai koncertizrādei
teātrī, ir vēsturiskais ķēdes pārrāvums.
Leļļu teātrī ir divas zāles – mazā un Proti, no 1989. gada desmit gadus naudas
lielā. Režisors atzīst, ka ir lielās fans, jo trūkuma dēļ netika iestudēta neviena
viņam patīk muzikālas izrādes, mūzikli. leļļu izrāde pieaugušajiem. «Tāpēc cilvēki
Tam pierādījums ir divas pēdējās muzi- nav pieraduši. Sabiedrība uzskata: bērni
kālās izrādes – «Nāc pie puikām» un pērn spēlējas ar lellēm, tātad leļļu teātris ir dorudenī uzvestā «Pepija Garzeķe», kurā māts viņiem. Var teikt, ka viena paaudze
skan rokmūzika «dzīvajā» izpildījumā, ko izauga bez šīm izrādēm, tālab daudzi par
atskaņo īpaši izrādei izveidota rokgrupa. tām neko nav dzirdējuši.»
«Redziet, lielajā var sapīt lelles kopā ar
cilvēkiem, kas ietērpti krāšņos tērpos, Lelles var atļauties vairāk
un tas jau ir daudz interesantāk,» stāsta
Šobrīd Leļļu teātra repertuārā ir viena
režisors. V.Pavlovskis atzīst, ka Leļļu pieaugušo izrāde – «Kāzas. Stāsts par
teātris ir liela un neatņemama daļa no negaidītu mīlestību» jeb kāzu nakts mistēviņa dzīves. «Teātris man dod enerģiju, rija trīs daļās ar muzikantiem, bučošanos,
nodarbina manu prātu, liek visu laiku līgavas pazušanu un atrašanu, kaušanos,
būt radošam, neļauj gulēt uz lauriem, izlīgšanu, nāvi un piedzimšanu. Viss kā
Pēdējos gados retāk, taču Leļļu teātra
repertuārā tiešām ir izrādes, pie kurām
norādīts: «Izrāde pieaugušajiem.» Tiesa,
par to zina tikai retais, lai gan pieaugušo
izrādes Leļļu teātrī iestudētas jau kopš
1954. gada. Tradīcija tiek turpināta, un
līdz pat šodienai kopā iestudētas 30 izrādes pieaugušajiem. Arī V.Pavlovska «kontā», kurš ar nelieliem pārtraukumiem
Leļļu teātrī darbojas jau no 1978. gada,
ir izrādes pieaugušajiem «Klusuma brīdis
beidzies» un «Skroderdienas Silmačos»,
kas tiks atjaunota šajā vasarā.

pie latviešiem. «Galvenais ir, ko tu ar šo
izrādi gribi pateikt, kādu vēstījumu paust,
tad arī saproti, kam tā domāta – bērniem,
pusaudžiem vai pieaugušajiem,» stāsta
režisors. Kāpēc arī Leļļu teātris izvēlas rādīt
pieaugušo izrādes? V.Pavlovskis spriež, ka
šajā teātrī pieaugušajam vēstītā doma nereti tiek ietērpta vienkāršākos tēlos un to
izdodas daudz saprotamāk pateikt. Tāpat
nereti spēcīgu rakstura lomu izdodas labāk
parādīt, ietērpjot to kādā lellē. «Galvenais
jau izrādē nav lelles, bet problēma, stāsts,
kuru mēs vēlamies skatītājiem atklāt, un
to jau var atrast jebkurai auditorijai. Reizē
tā ir iespēja mūsu aktieriem nezaudēt
formu, spēlējot tikai bērnu izrādes,» stāsta režisors, piebilstot, ka lelles bieži vien
var atļauties daudz vairāk. «Piemēram,
kālab «Dekameronu» pirmo iestudēja
leļļu teātrī? Tāpēc, ka padomju laikā par
intīmām lietām publiski nevarēja runāt.
Bet šajā gadījumā – to taču teica lelle, ne
kāds konkrēts cilvēks, un tad jau tas skan
citādāk,» tā režisors.

Skolēni pēta
Režisora Valda Pavlovska meita Jelgavas 4.
vidusskolas skolniece Elizabete Pavlovska
izstrādājusi skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu par tēmu «Leļļu teātris pieaugušajiem», kas izvirzīts tālākai aizstāvēšanai
Latvijas 35. skolēnu zinātniskajā konferencē,
kura sāksies rīt, 15. aprīlī, Rīgā.

«Ne tikai bērni
var spēlēties»

Elizabete Pavlovska, Jelgavas 4. vidusskolas skolniece:
«Šodien, kad lielāka loma ir moderno tehnoloģiju apgūšanai un pielietošanai, aktuālāki
kļūst tādi personības attīstībai un pilnveidošanai svarīgi radošas izpausmes veidi kā literatūra, mūzika, teātris. Īpaša loma teātra mākslā
ir leļļu teātrim. Ņemot vērā, ka mans tētis ir
Leļļu teātra režisors un teātrī esmu uzaugusi,
šķita interesanti pārlūkot Latvijas Leļļu teātra
piedāvājumu – ko teātris piedāvā pieaugušo
auditorijai. Mans mērķis bija noskaidrot, vai
cilvēki vispār zina par šādu iespēju. Diemžēl
sabiedrībā pastāv stereotips, ka Leļļu teātris ir
domāts bērnu auditorijai. Jau pilotanketēšanā
manā skolā atklājās, ka liela daļa par izrādēm
pieaugušajiem Leļļu teātrī nezina neko, kur nu
vēl paši to apmeklējuši, lai gan citur pasaulē
leļļu teātris pieaugušajiem ir ļoti populārs. Pētījuma gaitā atskārtu, ka tam ir vairāki iemesli.
Pēc respondentu domām, tas ir informācijas
trūkums. Uzzinot par tādu iespēju, viņi ierosināja, ka labprāt šajā teātrī gribētu, lai lelles
runā par sabiedrībā aktuālām tēmām, te gan
jāpiebilst, ka tieši šobrīd repertuārā ir tāda izrāde. Tāpat viņi vēlas oriģināliestudējumus, kas ir
izaicinājums teātra režisoriem. Pētījumā jautāju
arī Leļļu teātra profesionāļiem, kas, viņuprāt,
varētu mainīt šo situāciju, un viņi norādīja, ka
stereotipus iespējams mainīt ar teātra reklāmu
un kritiķu atsauksmēm, kas diemžēl atšķirībā
no dramatiskā teātra izrādēm reti tiek publicētas. Jāpiebilst, ka no 1954. gada Leļļu teātrī
iestudētas 30 izrādes pieaugušajiem.»

