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Aicina pieteikties
Zelta pārus
 Sintija Čepanone

Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu pāriem,
kas 2012. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 24.
maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā, visi jelgavnieki – šī
gada Zelta pāri – lūgti pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsa-

rakstu nodaļā līdz 15. maijam,
līdzi ņemot pasi un laulības
apliecību.
Papildu informācija pa tālruni
63080522 vai 63023733.

Skalos ūdensvada tīklus
 Sintija Čepanone
SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka 16., 17. un 18. aprīlī
tiks veikta Jelgavas pilsētas
ūdensvada tīklu profilaktiskā

dezinfekcija.
Ūdeni var lietot uzturā un
sadzīvē, jo hlora koncentrācija
nepārsniegs pieļaujamās normas. Ūdeni pirms lietošanas
uzturā ieteicams uzvārīt.

Vērienīgi īpašumi nonāk «zem
āmura»; intereses nav
 Ilze Knusle-Jankevica

No 18. aprīļa līdz 2. maijam Jelgavā tiks iedarbināts vēja tunelis, kurā šajā laikā notiks Džekija Čana jaunākās filmas epizožu
uzņemšana. Jelgavas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi SIA «Gaisa sporta sertifikācijas centrs» iesniegumu ar lūgumu saskaņot
vēja tuneļa darbību no 18. aprīļa līdz 2. maijam, ņemot vērā iespējamo trokšņa līmeņa pārsniegšanu. Vēja tuneļa intensīva
darbība nepieciešama, jo veiksmīgas savstarpējas sadarbības rezultātā Ķīnas filmu studija «China hero» vēlas uzņemt Dž.Čana
jaunākās filmas epizodes Jelgavas vēja tunelī. Paredzēts, ka lidošanas epizožu filmēšana notiks no pulksten 9 līdz 19. Katras
lidošanas epizodes filmēšana ilgs vienu stundu ar 30 minūšu pārtraukumu.
Foto: Ivars Veiliņš

Spodrības mēnesī akcentē labiekārtošanu
 Sintija Čepanone

21. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka, un šī gada
tēma ir ūdeņi. Taču līdztekus teritorijām ūdens
tuvumā, ko iedzīvotāji
aicināti sakopt, ar apstādījumiem tiks papildināti vairāki pilsētas parki,
savukārt daudzdzīvokļu
mājas Satiksmes ielā 53
pagalms tiks labiekārtots,
pateicoties pašu iedzīvotāju iniciatīvai – viņi
piedalījās Lielās talkas
Pagalmu konkursā.
Laiks līdz 2. maijam Jelgavā
pasludināts par Spodrības mēnesi,
kad jelgavnieki aicināti sakopt un
labiekārtot savas mājas un darbavietas apkārtni. Šajā laikā notiek arī
Meža dienas, kad tiek stādīti koki.
Lai Spodrības mēneša aktivitātes rosinātu sakopt savu tuvāko apkārtni,
atsevišķās vietās pilsētā tiks izvietoti
lielie konteineri ar septiņu kubikmetru ietilpību. SIA «Zemgales Eko»
apzinājusi problemātiskākās vietas,
kur visbiežāk veidojas nelegālās
izgāztuves, un cer, ka šie konteineri

iedzīvotājus stimulēs atkritumus,
tostarp lielgabarīta, izmest tajos,
nevis atstāt kaut kur ceļmalā vai
mežā. Konteineri tiks izvietoti sešās
vietās un būs pieejami vienu dienu,
izņemot 1. līniju, kur tas būs divas
dienas. Taču «Zemgales Eko» nepieciešamības gadījumā nodrošinās
piepildīto konteineru atkārtotu
izvešanu.
Šogad talcinieki var pieteikties
arī koku un krūmu stādīšanai. Šādi
labiekārtošanas darbi plānoti Stacijas parkā, Alunāna parkā, Vaļņu
ielas skvērā, pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa (pie autostāvvietas),
pie lielveikala «IKI» Rīgas ielā,
autobusa pieturā Uzvaras ielā pretī
pilsētas kultūras namam, Raiņa
ielā pie bankas «Citadele», kā arī
Dobeles šosejā pie 6. līnijas. Tāpat
iedzīvotāji aicināti pieteikties, lai
Lielajā talkā sakoptu Veco ceļu
posmā no Loka maģistrāles līdz
Ozolniekiem, Veselības taku mežā
pie RAF dzīvojamā masīva, Būriņu
ceļu (pļavu pie Svētes), Kārniņu ceļu
meža malā un dīķiem piegulošo teritoriju, Lielupes krastmalu Pārlielupē
pretim Jelgavas pilij un promenādi,
Lielupes krastu no airēšanas bāzes
tiltiņa līdz zirgu aplokiem, Driksas

upes malu no Uzvaras parka līdz
attīrīšanas iekārtām, kā arī Miezītes
dīķim piegulošo teritoriju. Talcinieki
var pieteikties darbam šajās vietās
vai pieteikt citas vietas pilsētā,
kuras ir jāsakopj, taču obligāti sava
talkošanas vieta ir jāpiesaka «Zemgales Eko» pa tālruni 63023514 vai
e-pastu: zane.kince@eko.jelgava.
lv, lai pēc talkas varētu nodrošināt
piepildīto atkritumu maisu izvešanu.
Talcinieki ar cimdiem un atkritumu
maisiem tiks nodrošināti.
Savukārt Meža dienu gaitā pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
kolektīvs Šūmaņu mežā iestādīs ap
1000 bērza konteinerstādu. «Bet,
ņemot vērā, ka meža ceļi vēl žūst, uzietos atkritumus no tiem izvedīsim
maijā,» lielākos darbus Meža dienu
gaitā atklāj aģentūras «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris.
Pamatīgas pārvērtības pēc pašu
iedzīvotāju iniciatīvas Lielajā talkā
piedzīvos daudzdzīvokļu mājas pagalms Satiksmes ielā 53. «Naudas
mājai nav, taču dzīvot skaistā vidē
mums gribas, tieši tādēļ nolēmām,
ka varam darīt paši,» stāsta mājas
vecākā Zita Birziņa. Pagājušajā gadā
vairāki sakopšanas darbi jau paveikti, taču piedalīšanās Lielās talkas

Pagalmu konkursā motivējusi iedzīvotājus sasparoties vēl pamatīgākām
pārmaiņām, uzrunājot pilsētas
uzņēmējus, meklēt finansējumu, un
nu viņiem sadarbībā ar pašvaldību,
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi, Lielās talkas organizatoriem
un vietējiem uzņēmumiem pagalmā
būs gan sakārtota ietve, gan basketbola, volejbola un bērnu rotaļu
laukums, gan jauni soliņi un atkritumu urnas. «Talkot savā pagalmā
sāksim jau nedēļu pirms 21. aprīļa,
izdrupušās ietves plātnes nomainot
pret veselām. Taču lielākie darbi būs
talkas dienā – vīri raks un betonēs,
bet sievietes un bērni sakops pļavu
netālu no mājas – tā gan nav mūsu
īpašums, tomēr apzināmies, ka neviens cits kā tuvējo māju iedzīvotāji
jau tos atkritumus tur nemet. Un
mums gribas, lai skaistāks skats pa
logu paveras,» tā Z.Birziņa.

Lielo atkritumu
konteineru izvietojums pilsētā
12. aprīlī – Vēja ceļš
17. un 18. aprīlī – 1. līnija
24. aprīlī – Bauskas–Staļģenes iela
24. aprīlī – Prohorova–Cepļu iela pie garāžām
26. aprīlī – Kārniņu ceļš pie Veselības ielas
30. aprīlī – Sieramuiža–Staļģenes iela

Pēc divām nedēļām notiks izsole, kurā plānots
pārdot maksātnespējīgā «Solar energy» zemi
– uzņēmumam tā arī neizdevās realizēt vērienīgo
ieceri un uzbūvēt Jelgavā
saules bateriju ražotni.
Pēdējā laikā izsolīti vēl
vairāki industriālie objekti
Jelgavā – nu jau maksātnespējīgu uzņēmumu
īpašumi. Interese par
tiem pagaidām izrādīta
nav, un nekustamā īpašuma nozares speciālisti
uzskata – traucē galvaspilsētas tuvums.
Pagājušā gada augustā vēl nekas
neliecināja, ka uzņēmumu «Solar
energy» būtu piemeklējusi krīze, jo
tas plānoja izsludināt konkursu par
saules bateriju ražošanas iekārtu
iegādi. Arī būvlaukumā notika sagatavošanās darbi, lai varētu sākt būvēt pašu ražošanas kompleksu. Bet
jau drīzumā, 17. aprīlī, tiks izsolīts
nekustamais īpašums Jaunajā ceļā 7
– 20 223 kvadrātmetri zemes –, kura
sākumcena ir 12 500 latu. Piedzinējs
ir Jelgavas biznesa inkubators, kurā
darbojās šis uzņēmums.
Uz jautājumu, kas tad īsti notika,
Uldis Laurinovičs, kurš pērnvasar
bija uzņēmuma valdes loceklis,
stāstīja par attīstības plāniem un komentēja iepirkumus, šobrīd atbildēt
atsakās, norādot: «Es jau kādu gadu
tajā uzņēmumā vairs nestrādāju.»
Savukārt, zvanot uz publiskoto
stacionāro tālruņa numuru, klausuli pacēla grāmatvede, kas norādīja
– jaunie īpašnieki ir ārzemnieki un
arī šobrīd atrodas ārpus Latvijas.
«Lursoft» datu bāzē pieejamā informācija liecina, ka uzņēmuma valdes

loceklis ir Uzbekistānas iedzīvotājs
Mashrabs Saidmuradovs.
Tikpat nerunīgs ir arī «JIC Biznesa inkubators» vadītājs Agris
Ķipurs, norādot, ka situācija jākomentē kādam no uzņēmuma
pārstāvjiem. «Varu pateikt vien to,
ka «Solar energy» bija neveiksmīgs
inkubējamais, kuram bijām palīdzējuši piesaistīt valsts atbalstu un kurš
bija noslēdzis līgumu ar LIAA, bet
projekts tā arī netika uzsākts,» tā
A.Ķipurs, norādot, ka uzņēmumam
pret inkubatoru palikušas neizpildītas parādsaistības.
Tiesa, šis nav vienīgais uzņēmums, kura īpašumi nonākuši
nekustamā īpašuma tirgū. Pēdējā
mēneša laikā notikušas trīs izsoles,
kurās jaunus īpašniekus meklēja
vēja tunelis (ēka, zeme un iekārtas),
«Zemgales piena» ēkas un zeme, kā
arī «Larelini» nekustamie īpašumi.
Tomēr visos trīs gadījumos uz izsoli
neieradās neviens interesents, un
tās tika atzītas par nenotikušām.
Saskaņā ar likumdošanu nodrošinātajam kreditoram jālemj, vai
īpašumu paturēt vai rīkot atkārtotu
izsoli, kurā īpašumu sākumcena būs
jau krietni zemāka.
Šobrīd vienīgā savu nostāju ir
paudusi «Nordea» banka, norādot –
«Larelini» nekustamie īpašumi tiks
izsolīti atkārtoti. Maksātnespējas
administrators Nauris Durevskis
stāsta, ka pirmajā izsolē īpašumu
kopējā sākumcena bija 569 000
latu un pārdot plānots gan zemi,
gan ēkas un to domājamās daļas
Uzvaras ielā 66, 57 un Lapskalna
ielā 18.
Vēja tuneļa Peldu ielā nodrošinātie
kreditori «Reg sales» (ēkas) un
«Prosperity capital» (iekārtas) un
«Zemgales piena» kreditors «GE
Money Bank» vēl izvērtē, kā labāk
rīkoties.
Turpinājums 3.lpp.
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Talkas būtu jārīko, lai mēs
radītu arī kaut ko paliekošu
 Jānis Kovaļevskis

Ideja par kopīgu talku
aizsākās 2008. gada
rudenī kā iedzīvotāju
veltījums Latvijas 90.
dzimšanas dienai. Tā ir
iniciatīva, kas balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba
sajūtu. Lai gan organizatori uzsver, ka ideja
aizgūta no igauņiem, kas
vides sakopšanu visas
valsts mērogā pirmoreiz
rīkoja 2008. gada 3. maijā, faktiski talkas mums
pazīstamas jau no padomju gadiem, kad šādā
veidā tika risināti daudzi
jautājumi un piedalīšanās tikai formāli bija
brīvprātīga. Zīmīgi, ka
2012. gads pasludināts
par Vispasaules talkas
gadu un šāda veida pasākumi tiks organizēti 80
pasaules valstīs.
Jelgavā Lielās talkas aktivitātes koordinē pašvaldību
uzņēmums «Zemgales Eko»,
kura vadītāja Zane Ķince pārliecināta, ka galvenais šī pasākuma
uzdevums ir mainīt iedzīvotāju
attieksmi pret apkārtējo vidi un
rosināt domāt ne tikai par sakopšanu, bet arī par labiekārtošanu.
Par to, ko izdevies paveikt līdz
šim organizētajās talkās un kā
mainījusies iedzīvotāju attieksme pret vides jautājumiem,
saruna ar Z.Ķinci.
Cik veiksmīga ir Lielās
talkas ideja, ņemot vērā, ka
pret šādām aktivitātēm daudziem ir aizspriedumi vēl
kopš padomju gadiem?
Sākotnēji ideja par Lielo talku
šķita kā atgriešanās pie iepriekš
zināmām tradīcijām, uzsvaru
liekot uz kopīgu darbu sabiedrības interesēs. Un tas ir tikai
apsveicami, ja cilvēki kopā ar
savām ģimenēm atrada laiku, lai
piedalītos talkas pasākumos. Tomēr dažādu iemeslu dēļ lielākais
akcents tika likts uz izdalīto un
savākto atkritumu maisu skaitu,
nevis uz konkrētiem objektiem,
kurus izdevies labiekārtot. Plaši
tika ziņots par to, cik atkritumu
savākts katrā pašvaldībā, kaut
gan faktiski tas norāda uz to,
ka šajās pašvaldībās ikdienā tiek
pievērsts pārāk maz uzmanības
teritorijas sakopšanai. Diezin vai
tas ir iemesls, lai lepotos.
Pārsvarā katru gadu atkārtojas viens un tas pats – cilvēki
staigā pa ceļmalām un savāc citu
izmestos atkritumus. Protams,
arī tas kādam jādara, bet tas ir
ikdienas darbs. Bieži vien šajā
ziņā grēko uzņēmumi, kuri apsaimnieko plašas teritorijas, cenošoties izmantot talkas dienu,
lai bez maksas izvestu gadu gaitā
sakrātos atkritumus. Šādā veidā
zināmā mērā tiek degradēta
talkas ideja, jo savas teritorijas
sakopšana ir katra īpašnieka
individuāls pienākums.
Pakāpeniski gan šādu gadījumu skaits samazinās. Talkas
dienas tomēr būtu jārīko, lai mēs
radītu arī kaut ko paliekošu un
aicinātu cilvēkus strādāt sabiedriskas nozīmes objektos. Vismaz
Jelgavā šajā ziņā tendences ir
pozitīvas – cilvēki arvien biežāk

piesakās tieši labiekārtošanas
darbiem. Šogad par iespējām
piedalīties labiekārtošanā interesējas arī skolas.
Ko plānojat izdarīt šogad?
Sadarbībā ar aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistiem un
pašvaldības ainavu arhitektiem
esam izstrādājuši nelielus projektus apstādījumu ierīkošanai
Stacijas, Alunāna un Uzvaras
parkā. Esam padomājuši arī par
teritorijām ārpus pilsētas centra,
piemēram, Rīgas ielā un 6. līnijā,
kur tiks veikta apzaļumošana.
Šajos objektos aicināsim iesaistīties iedzīvotājus, kuri piesakās
talkošanai. Arī pilsētā strādājošie apzaļumošanas uzņēmumi
labprāt piedalās Lielās talkas
pasākumos, un apstādījumu
ierīkošana notiek speciālistu
uzraudzībā, tādēļ te iespējams
apgūt arī iemaņas un prasmes,
kas vēlāk var noderēt, strādājot
savā dārzā.
Priecē arī tas, ka arvien aktīvāk savu pagalmu un piegulošo teritoriju labiekārtošanai
piesakās daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, tādēļ iespēju robežās
centīsimies palīdzēt arī viņiem.
Šī gada talkas tēma ir ūdeņi,
tādēļ, izvēloties objektus, īpaši
aicināsim sakopt upju krastmalas. Cilvēki strādās Lielupes
promenādē, Svētes upes krastos,
Pils salā pie savvaļas zirgu aplokiem, kā arī teritorijā aiz tirgus
gar Driksas krastmalu. Pastāv
stereotips, ka lielākie upjmalu
piegružotāji ir makšķernieki,
tomēr viņi to noliedz, uzsverot,
ka īsti makšķernieki ir vieni no
lielākajiem vides draugiem. Tādēļ aicināsim arī makšķernieku
kolektīvus aktīvi iesaistīties pilsētas ūdenstilpju sakopšanā.
Vai kopš 2008. gada, kad
tika uzsākta Lielo talku tradīcija, pilsētā paveikts arī
kaut kas paliekošs?
Jā, katru gadu esam centušies
darbu sarakstā iekļaut arī labiekārtošanu. Jauni apstādījumi
izveidoti pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa,
Uzvaras ielā
iepretim kultūras namam un
citur. Šajā ziņā
vēlos uzteikt
LLU Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta
darbiniekus,
kuri pakāpeniski šo gadu laikā
talkas dienās
labiekārtojuši
savai administratīvajai ēkai
piegulošo teritoriju Dobeles
ielā, neieguldot
šajā darbā vērā ņemamus finanšu līdzekļus. Mēs noteikti liktu
vēl lielāku akcentu uz labiekārtošanas darbiem, tomēr jārēķinās
ar ierobežoto finansējumu, tādēļ
pozitīvi jāvērtē fakts, ka projektu
veidā Lielās talkas pasākumiem
iespējams piesaistīt finansējumu
arī no organizatoriem.

Dalībnieku skaits
Lielās talkas
pasākumos Jelgavā
2008. gads – 1023
2009. gads – 1800
2010. gads – 2130
2011. gads – 2100

SIA «Zemgales Eko»
apsaimniekotie atkritumi
šķirošanas laukumos
2011. gadā

Foto: Ivars Veiliņš
«Pēdējā tikšanās reizē, kurā tika aicināti piedalīties Lielās talkas
koordinatori no visas Latvijas, mums stāstīja par PET pudeļu salu
kolonijām Klusajā okeānā vairāku hektāru platībā. Šādi kontrasti
ļauj labāk saprast, cik svarīgi ir rūpēties par apkārtējās vides kvalitāti,» uzsver SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince.
tūkstoš dalībniekiem 2008. gadā
līdz vairāk nekā diviem tūkstošiem pērn. Tomēr kodols ir saglabājies, un ir cilvēki, kuri piesakās
strādāt katru gadu. Pozitīvākais
šajā ziņā – tās ir ģimenes ar
bērniem. Ja vēl iepriekšējā gadā
mazais sēdēja ratos un vēroja,
kā strādā vecāki, brāļi un māsas,
tad šogad jau pats staigās un
palīdzēs pieaugušajiem. Katrā
ziņā tie ir cilvēki, kuriem nav
vienalga, un es ceru, ka tādu kļūs
arvien vairāk. Mums ir ģimenes,
kas ik gadu piesakās talkot teritorijās, kuras ikdienā izmanto
pastaigām un citām aktivitātēm.
Tādas vietas ir
visā pilsētā. Kā
piemēru varu
minēt teritoriju
ap Gulbju dīķi
pie Zvejnieku
ielas un Vecajam ceļam piegulošo mežu,
kuru kopj vairākas ģimenes.

«Plaši tika ziņots par
to, cik atkritumu savākts katrā pašvaldībā, kaut gan faktiski
tas norāda uz to, ka
šajās pašvaldībās ikdienā tiek pievērsts
pārāk maz uzmanības
teritorijas sakopšanai.
Diezin vai tas ir iemesls, lai lepotos. »

Kādu atbalstu pašvaldības saņem no
Lielās talkas
organizatoriem?
Lielākais ieguvums noteikti
ir informatīvais
atbalsts, jo Lielās talkas pasākumi tiek plaši atspoguļoti medijos,
un daudzus cilvēkus tas neatstāj
vienaldzīgus. Akcents tiek likts
arī uz vides izglītības jautājumiem, kuri plaši tiek atspoguļoti
akcijas mājas lapā un semināros.
Pēdējā tikšanās reizē, kurā tika
aicināti piedalīties koordinatori
no visas Latvijas, mums stāstīja
Kas ir tie cilvēki, kuri pie- par PET pudeļu salu kolonijām
Klusajā okeānā vairāku hektāru
dalās Lielajā talkā?
Talkas dalībnieku skaits pa- platībā. Šādi kontrasti ļauj labāk
kāpeniski ir audzis no aptuveni saprast, cik svarīgi ir rūpēties

Metāls
Stikls
Koksne
Riepas
Lielgabarīta atkritumi
Elektroniskās iekārtas
Luminiscētās lampas
Plastmasa
Papīrs un kartons
Kopā
Otrreizējai pārstrādei
nodots

3,72 t
165,9 t
80,48 t
22 t
22,62 t
15,74 t
1,95 t
113,86 t
621,96 t
1049,23 t
992,55 t

Kopumā ideja par atkritumu
šķirošanu ir iedzīvojusies, jo
arvien vairāk cilvēku nāk pie
mums un vaicā: kā mēs varam
šķirot atkritumus? Arī topošās
piena rūpnīcas pārstāvji jau bija
par apkārtējās vides kvalitāti, un pie mums un sāka sarunas par
sniedz atbildes uz jautājumu, kā- atkritumu šķirošanas iespējām
pēc man jāpiedalās talkā. Ja ru- līdz ar ražošanas uzsākšanu.
nājam «taustāmās» kategorijās,
tad organizatori mūs nodrošina
Kāda ir citu pašvaldību
ar atkritumu maisiem.
pieredze saistībā ar talku
rīkošanu, cik aktīvi ir cilvēki
Palēnām, bet zaļās idejas citur?
sabiedrībā gūst arvien lielāPieredze ir dažāda. Mazākaku atsaucību. Kas ir labākie jās pašvaldībās šie pasākumi ir
motivatori šim domāšanas kolektīvāki, tā ir iespēja sanākt
veidam?
kopā un satikties. Arī piederības
Tās ir dažādās akcijas, jo tādā sajūta tur ir daudz izteiktāka.
veidā atkritumu šķirošanai ie- Bet lielajās pilsētās situācija ir
spējams piesaistīt arvien jaunus citāda – bieži vien nepazīstam
aktīvistus, īpaši bērnus un jau- pat savas kāpņutelpas kaimiņus,
niešus. Piemēram, šogad viens tādēļ talkošana vairāk notiek
no Lielās talkas pasākumiem pēc ģimeņu vai darba kolektīvu
aicina vākt PET pudeļu korķus, principa. Interesanta ideja tika
no kuriem tiks veidota pasaules realizēta Kuldīgā, kur iedzīkarte. To plānots pieteikt Ginesa votāji tika aicināti nomazgāt
rekordam. Viena ģimene mums pamesto un neapsaimniekoto
jau atnesa 400 korķus. Arī bērnu ēku logus...
un jauniešu centrs «Junda» ir iesaistījies šajā akcijā un ar saviem
Jūsu apsaimniekoto šķiaudzēkņiem vāc korķus.
rošanas līniju un atkritumu
Mums izveidojusies laba sa- poligonu «Brakšķi» visai
darbība ar organizāciju «Zaļais bieži apmeklē arī mācību
punkts», kura jau tradicionāli ekskursijas. Kas skolēnus
organizē dažādas akcijas, popu- un studentus interesē vislarizējot atkritumu šķirošanas vairāk?
ideju. Turpināsim arī savas aizĪpaši nereklamējoties, esam
sāktās makulatūras, PET pudeļu kļuvuši par vietēja mēroga tūun citu otrreizējās lietošanas risma objektu, jo ik mēnesi
materiālu vākšanas akcijas, mums tiek pieteiktas trīs četras
paredzot balvas aktīvākajiem ekskursijas. Uz mūsu šķirošanas
šķirotājiem.
līniju un izgāztuvi brauc grupas
Ļoti veiksmīga mums ir sadar- no visas Latvijas, bija pat grupa
bība ar skolām, piemēram, zīmē- no Somijas. Cilvēkus visvairāk
jumu konkursā «Mana Jelgava interesē jautājumi, kas saistīti ar
– zaļa un tīra» šogad saņēmām atkritumu šķirošanu, un tas, kur
vairāk nekā 200 darbus. Labā- nonāk viņu sašķirotie atkritumi.
kie no tiem tiks iekļauti mūsu Lai sasniegtu Rietumeiropas
veidotajā 2013. gada kalendārā. valstu līmeni, kur darbojas teju
Interesanti, cik daudzveidīgi bezatlikuma metode, mums vēl
bērni uztver tēmu par zaļu un tālu, bet iedzīvotāju informētības
tīru pilsētu. Zīmējumos ir attēlo- līmenis par atkritumu šķirošanu
ti gan renovētie pilsētas objekti, pēdējo piecu gadu laikā ir būtiski
parki, puķudobes, gan māmiņas, audzis. Tas liek domāt, kā papilkuras pastaigājas ar bērniem, dus motivēt cilvēkus, samazinot
gan atspoguļots tas, kā paši bērni maksu par atkritumu izvešanu
piedalījušies Lielajā talkā.
tiem, kuri tos šķiro.

Pilsētnieks vērtē

Skolās bērnus ēdinās
vēl veselīgāk – vai arī
mājās tam pievēršat
uzmanību?
Sandra, aprūpētāja:
– Patiesībā uz
to skolas veselīgo ēdināšanu skatos
dalītām jūtām. Proti, teica, ka skolas kafejnīcā čipsus nepārdos, bet tāpat
tos var nopirkt. Viens nopērk,
citiem arī gribas. Paši cenšamies
saldumu vietā vairāk ēst augļus
un dārzeņus, frī kartupeļu vietā
gatavoju kartupeļu biezputru,
kas bērniem garšo. Ēdam tikai
tomātu pastu, ne kečupu.
Inese, mājsaimniece:
– Ta m p i e vē ršam uz manību tikai
tik daudz, ka
vairāk ēdam
augļus, īpaši ābolus un banānus, dārzeņus. Tāpat jau tiek
ēsti gan frī kartupeļi, gan cīsiņi,
kas bērniem ļoti garšo. Saka, ka
kečups, majonēze nav veselīgas
piedevas, taču bez tiem ēdienam
nav garšas. Veselīgas nav arī ātri
pagatavojamās zupiņas, taču pa
reizei gadās apēst arī tādu.
Ēriks, montieris:
– Vispār jau
veselam uzturam sekojam
līdzi. Nekad
nepērkam lētos cīsiņus, skatāmies, lai tajos
tiešām ir gaļa. Regulāri mājās
uz galda stāv augļi, un bērns,
kad grib, pats paņem un apēd.
Arī saldumu pirkšana ir ierobežota – pie tiem tiek tikai reizi
nedēļā.
Katrīna, skolniece:
– Mājās mamma mums gatavo veselīgi
– ēdam rīsus,
griķus, sautētus dārzeņus. Tiesa, gadās,
ka apēdu arī to hotdogu, kas ir
neveselīgi, bet tā sanāk ļoti reti
– gribas jau panašķoties. Reizi
nedēļā ēdam arī pelmeņus.
Sergejs, bankas apsargs:
– It kā jau
domājam par
to, taču bērni
paliek bērni
– viņiem gribas saldumus, čipsus. Tiesa, tie
mūsu mājās ir reti. Kad bērni
prasa, sieva pagatavo arī frī
kartupeļus, taču izskaidrojam viņiem, ka tas nav veselīgi. Pērkot
pelmeņus, uzmanību pievēršam
gaļas procentuālajam sastāvam,
bet, lai vēl veselīgāk, mājās gatavojam paši.
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Vērienīgi īpašumi nonāk
«zem āmura»; intereses
par tiem nav
No 1.lpp.

SIA «Gaisa sporta sertifikācijas
centrs» maksātnespējas administrators Andris Bērziņš stāsta,
ka uzņēmumam piederošo vēja
tuneļa ēku un aprīkojumu
bija iecerēts pārdot par kopējo
vērtību 840 000 latu. Pirms izsoles interese tika izrādīta tieši par
iekārtām – vertikālā vēja tuneļa
iekārtu un izpletņu simulatoru
–, tomēr uz izsoli neviens tā arī
neieradās. Savukārt «GE Money
Bank» lemj, ko darīt tālāk ar
zemesgabaliem, kuru kopējā
platība ir 4998 kvadrātmetri,
un vairākām ēkām.
Nekustamā īpašuma speciālisti
norāda, ka Jelgavā intereses
par šāda veida objektiem nav.
«Latio» nekustamo īpašumu
tirdzniecības speciālists Zemgales reģionā Viktors Svirkovskis
uzsver, ka daudzi no šiem objektiem, tostarp arī «Zemgales
piens» un «Larelini», ir gan
fiziski, gan morāli noguruši objekti un, kaut arī atrodas pilsētas
centrā, pamatīgi jāpielāgo, lai
tajos varētu atsākt ražošanu.

 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 13. aprīlī, no pulksten 9 līdz 17 LLU notiks
Atvērto durvju diena.
Tajā 12. klašu skolēniem
būs iespēja piedalīties
Lauku inženieru (LIF) un
Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes (PTF) organizētos pārbaudījumos,
lai pretendētu uz valsts
apmaksātajām studiju
vietām jeb budžetu.
«Daudzi pēdējo klašu skolēni
jau vidusskolā zina, ko vēlas dzīvē
sasniegt, tādēļ LLU viņiem dod
iespēju pierādīt sevi un piedalīties
konkursā, kurā labākie jaunieši
saņems apliecinājumu par ārpuskārtas uzņemšanu LLU studiju
programmās par valsts finansējumu,» stāsta LLU Sabiedrisko
attiecību daļas vadītājs Guntars
Deičmans. PTF deviņi skolēni,
kuri uzrādīs labus rezultātus
ķīmijas testā, iegūs iespēju studēt
bez maksas kādā no trim fakultātes
studiju programmām. Savukārt

Topošajiem viesmīļiem sava
degustāciju zāle

Viņaprāt, viens no traucējošajiem
faktoriem ir arī Rīgas tuvums.
««Larelini» lielā zemesgabala dēļ
ir krietni interesantāks objekts,
taču, ņemot vērā daudzās ēkas
un milzīgo kadastrālo vērtību,
kas ir virs diviem miljoniem latu,
kā arī galvaspilsētas tuvumu,
ar interesi būs problēmas,» tā
V.Svirkovskis, piebilstot, ka savulaik lietuvieši tieši galvaspilsētas
tuvuma dēļ atteikušies no ieceres Jelgavā būvēt līdzīgu
tirdzniecības centru kā «Akropole» Šauļos.
Jāpiebilst, ka līdzīgs liktenis
piemeklējis arī kādreizējā «Jelgavas maiznieka» īpašumus
Dzirnavu ielā 3, kas pārgāja
«Swedbank» īpašumā. Iekārtas
banka pērn pārdeva, bet 11  Ilze Knusle-Jankevica
228 kvadrātmetrus lielajam zemesgabalam un uz tā esošajām
No nākamā mācību gada
ēkām banka joprojām meklē
Jelgavas Amatu viduspircēju, līdz tam nodrošinot
skola sāks īstenot jautehnisko apsardzi un to apsaimnu mācību programmu
niekojot, informē bankas preses
– te sagatavos viesmīļus.
sekretāre Kristīne Jakubovska.
Viņi tad būs arī tie, kuri
Īpašumu sākumcena izsolē bija
vistiešāk izjutīs jaunās
190 000 latu.
degustāciju zāles priekš-

Skolēniem iespēja pretendēt
uz 21 budžeta vietu LLU
LIF konkursā uz budžeta vietām
skolēni varēs pretendēt programmās «Ainavu arhitektūra un
plānošana», «Būvniecība», «Vide
un ūdenssaimniecība», kā arī
zemes ierīcības specialitātē. Katrā
programmā – trīs budžeta vietas.
Precīzus pārbaudījuma laikus un
vietas var atrast augstskolas mājas
lapā www.llu.lv.
Atvērto durvju dienā Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs reflektantiem piedāvās dažādus testus, kuros varēs noteikt,
kāda LLU fakultāte un studiju
programma ir piemērotākā, ņemot
vērā jauniešu intereses.
Tāpat būs iespēja uzzināt par
deviņu fakultāšu studiju programmām, iepazīties ar studiju
vidi, apmeklēt sporta namu, kā arī
tikties ar Studentu pašpārvaldes
aktīvistiem.
Lai veiksmīgāk sagatavotos
iestāšanās procesam, jaunieši pils
Sudraba zālē varēs uzzināt par
vienoto elektronisko uzņemšanu,
bet lekcijā universitātes speciālisti
stāstīs par stipendijām un aizdevumu iespējām studijām.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
12. aprīlī plkst.19 – «Melo-M» koncerttūre «Dejas». Īpašs jaunums – sitamo instrumentu
klātbūtne koncertos. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
18. aprīlī plkst.19 – V.Plotņikova un M.K.Kalniņš koncertprogrammā «Raimonda Paula
dueti». Biļešu cena: Ls 10; 8; 7; 5.
26. aprīlī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. G.Grekovs «Maizingers».
Dramatiska komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
4. maijā plkst.13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «Latgola». Biļešu cena: Ls 10; 8; 6.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

rocības, jo te mācīsies
galda kultūru un citus
sava aroda knifus.

Skolas direktore Edīte Bišere
stāsta, ka jaunajā mācību programmā plānots uzņemt 16 audzēkņus
ar vidusskolas izglītību un gada
laikā viņi iegūs trešo profesionālās izglītības līmeni un viesmīļa
profesiju. Skolā jau tiek īstenotas
vairākas pārtikas nozares izglītības
programmas, apmācot maizes un

miltu konditorejas izstrādājumu
speciālistus, konditorus, pavārus un
pavāra palīgus, un jaunā degustāciju
zāle ar līdzās esošo moderno virtuvi
ir viņu mācību laboratorija.
«Ideja par šādas zāles izveidošanu mums radās, pateicoties mūsu
sadraudzības partneriem Francijā.
Tās pamatā ir iecere padarīt profesionālo izglītību atvērtāku, ļaut
skolas audzēkņiem sevi parādīt,
savukārt pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem – novērtēt viņu prasmes. Šādā veidā varbūt satiksies
potenciālais darba devējs ar savu
darbinieku,» tā E.Bišere, piebilstot,
ka Amatu vidusskolā jau veiksmīgi
darbojas mācību frizētava. Lai gan
sākotnēji bijusi doma, ka degustāciju zāli varētu izveidot par tādu
kā mācību kafejnīcu, no šīs ieceres,
visticamāk, nāksies atteikties, jo
skola nav uzņēmums un nedrīkst

Jaunā Jelgavas Amatu
vidusskolas
degustāciju zāle
ir pārtikas
programmās
studējošo
laboratorija,
kurā audzēkņi gan mācās
gatavot, gan
apgūst galda
kultūru.
Foto:
Ivars Veiliņš
gūt peļņu. Lai labāk izprastu mācību degustācijas zāles nozīmi,
direktore pabijusi Francijā. «Jā, mēs
plānojam skolā tirgot mūsu pašu
audzēkņu pagatavotos konditorejas
izstrādājumus, mūsu audzēkņi varēs arī paēst, bet tā nebūs kafejnīca
klasiskajā izpratnē un cilvēki no
ielas to apmeklēt nevarēs,» stāsta
skolas direktore.
Jāpiebilst, ka nupat noslēgušies
divi Jelgavas Amatu vidusskolā īstenotie projekti – ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu
paaugstināta skolas ēkas Akadēmijas ielā energoefektivitāte, savukārt
ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu modernizēta
mācību infrastruktūra: labiekārtoti
vairāki mācību kabineti un skolas
telpas, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums metālapstrādes un pārtikas
tehnoloģiju programmās.

Tiksies Černobiļas avārijas seku likvidētāji
 Sintija Čepanone

27. aprīlī pulksten 14
uz atmiņu pēcpusdienu
aicināti tie iedzīvotāji,
kuri piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) avārijas seku likvidēšanā. Sociālo lietu
pārvaldes redzeslokā ir
ap 80 šādu jelgavnieku.
Pasākumā tiksies avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki ne tikai no
Jelgavas, bet arī no Jelgavas un
Ozolnieku novada. «Tas ir veids,
kā varam izrādīt cieņu cilvēkiem,
kuri ziedoja veselību un pat dzīvību,
iesaistoties Černobiļas katastrofas
seku likvidēšanā. Tāpat tā ir iespēja

tikties pašiem seku likvidēšanas
dalībniekiem, lai atsauktu atmiņā
notikušo un pārrunātu, kā viņiem
klājas, jo pārdzīvojumi visiem ir
līdzīgi,» norāda Sociālo lietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas sektora
vadītāja Irina Bančuka.
Černobiļas AES likvidēšanas dalībniekiem veltītais pasākums šogad
notiks 27. aprīlī pulksten 14 Jelgavas
novada domes aktu zālē Pasta ielā
37, un to jau septīto gadu organizē
Jelgavas pilsētas pašvaldība, Sociālo
lietu pārvalde un Sabiedrības integrācijas pārvalde, kā arī Jelgavas
un Ozolnieku novadu pašvaldība.
I.Bančuka piebilst, ka atceres pasākumā katastrofas seku likvidētājus
uzrunās visu trīs pašvaldību vadītāji,
tāpat piedalīsies Jelgavas Invalīdu

biedrība un Latvijas savienība
«Černobiļa». Uz tikšanos uzaicināti
arī Baltkrievijas un Ukrainas vēstniecību Latvijā pārstāvji.
Saskaņā ar Sociālo lietu pārvaldes
datiem pašlaik Jelgavā dzīvo ap 80
cilvēku, kuri piedalījās avārijas seku
likvidēšanā, un viņiem personīgi tiks
izsūtīti ielūgumi. «Taču no mums
neatkarīgu iemeslu dēļ var gadīties,
ka līdz kādam šis ielūgums nenonāk.
Ja tā noticis, seku likvidācijas dalībnieki lūgti pieteikties paši, zvanot
pa tālruni 63048917 vai 25426732,»
aicina I.Bančuka.
AES avārija Černobiļā notika
1986. gada 26. aprīlī, un no Latvijas
avārijas seku likvidēšanas darbos
kopumā piedalījās vairāk nekā 6000
iedzīvotāju.
Jelgavas 6. vidusskola uzņem audzēkņus
pirmsskolas izglītības programmā.
Skola piedāvā nodarbības piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem.
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Īsi
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka 16. aprīlī
posmā Olaine–Cena paredzēto
dzelzceļa remontdarbu dēļ tiks
mainīts dažu Jelgavas virziena
elektrovilcienu kustības saraksts.
Jelgava (pulksten 13.37) – Rīga
(14.26) no Jelgavas izbrauks pulksten 13.32, līdz ar to arī no visām
pārējām pieturvietām kursēs piecas
minūtes agrāk nekā noteikts sarakstā un Rīgā pienāks pulksten 14.21.
Jelgava (pulksten 14.42) – Rīga
(15.31) no Jelgavas aties pulksten
14.32 un 10 minūtes agrāk nekā
ierasts kursēs arī no citām maršruta
stacijām, tādēļ Rīgā pienāks pulksten 15.21. Rīga (pulksten 13.29)
– Jelgava (14.18) no Rīgas izbrauks
pulksten 13.30, arī no visām pārējām stacijām – vienu divas minūtes
vēlāk un Jelgavā pienāks pulksten
14.19. Vilciens Rīga (pulksten
15.18) – Jelgava (16.07) no Rīgas
izbrauks pulksten 15.30 un arī no
visām pārējām pieturvietām kursēs
12 minūtes vēlāk nekā ierasts, tādēļ
Jelgavā pienāks pulksten 16.19.
 Par «Amo Plant» akciju iegādi
interesi izrādījuši pašreizējie
uzņēmuma stratēģiskie partneri
– Nīderlandes uzņēmums «VDL»
un Vācijas koncerns «MAN»,
informē «Amo Plant» korporatīvā
stila un sabiedrisko attiecību vecākā
speciāliste Dzintra Krūze. Maskavas
pašvaldības Īpašuma departaments
informējis, ka izsole notiks šī gada
pirmajā pusgadā. Visas akcijas plānots pārdot vienā paketē. Saskaņā
ar Krievijas portāla «Marker» rīcībā
esošo informāciju departaments
akciju vērtību lēš aptuveni 21 miljona eiro (14,7 miljoni latu) apmērā.
«Uzņēmums strādā standarta režīmā, un tā privatizācijas procedūra
neiespaido uzņēmuma operatīvos
darbības plānus. Lēmums par Maskavas valdībai piederošo akciju pārdošanu ir saskaņots ar uzņēmuma
vadību un saistīts ar nepieciešamo
procedūru veikšanu stratēģiskā
investora piesaistei, turpmākai biznesa attīstībai. Šobrīd «Amo Plant»
vadība veic pārrunas ar virkni potenciālo investoru,» atsaucoties uz
paziņojumu par Maskavas valdībai
piederošo 92,6 procentu uzņēmuma akciju realizāciju, informē «Amo
Plant» pārstāve.
 Jelgavas Latviešu biedrības seno
jelgavnieku klubiņš «Sendienas»
6. maijā organizē izbraukumu
– sezonas noslēguma pasākumu
uz Vecauci. Interesenti pieteikties
aicināti līdz 20. aprīlim Jelgavas Latviešu biedrībā. Sīkāka informācija
pa tālruni 63027133.
 Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs Zirgu ielā 47a trešdien,
18. aprīlī, pulksten 16 ielūdz uz
Atvērto durvju dienu. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar
centru, tā ikdienas darbu un tikties
ar personālu.

Ritma gaidamoviča

Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā

Darbojas rotaļu grupa četrgadīgajiem bērniem.
Nodarbības notiek profesionālu pedagogu vadībā skaistā, vecumposmam piemērotā vidē.

Atvērto durvju diena

Ir nodrošinātas logopēda un psihologa individuālas konsultācijas.

2012. gada 19. aprīlī plkst. 14.
Informācija – www.jsg.lv vai pa
tālruni 63029212.

Bērni var bez maksas apmeklēt peldbaseinu.
Kontakttālrunis 63027467.

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs
«Jelgavas Amatniecības vidusskola»
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis 63025605, 63025628, www.jav.lv

•
•
•
•
•
•

Pļaujmašīnas
Zemes frēzes
Krūmgrieži
Zāģi
Minitraktori
Ģeneratori u.c.

Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:

• Tirdzniecība
• Garantijas
• Serviss
• Apkope
• Konsultācijas

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

INFORMĀCIJAS DIENAS
19. aprīlī no plkst.9 līdz 16

20. aprīlī no plkst.9 līdz 14

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

• mēbeļu galdnieks;
• datorsistēmu tehniķis;
• ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas
speciālists;
• viesmīlis (no 18 gadu vecuma).

Uzņemšana ar vidējo izglītību šādā kvalifikācijā: bārmenis.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Laukumi sportošanai pilsētas
centrā būs – Pasta salā
«Esmu uzaudzis Rīgas nomalē,
kur tāda lieta kā pieejams sporta
laukums, kur visu dienu varu dzenāt bumbu, bija pašsaprotama lieta.
Tagad dzīvoju pašā Jelgavas centrā,
man aug puika, bet diemžēl tuvākajā
apkārtnē laukumu lielākiem bērniem
neesmu atradis. Toties ir rotaļu laukumi maziem bēbjiem, kas, protams,
ir laba lieta. Tikai rodas jautājums:
kāpēc Jelgavas centrā nav iekārtots
laukums lielākiem bērniem, kur būtu
dažādi stieņi, futbola, basketbola
laukums?» ar «Jelgavas Vēstneša»
starpniecību vēlas noskaidrot Jānis.
Lielākie bērni, kuri «izauguši» no
rotaļu laukumiem, ikdienā sporta aktivitātēm var izmantot Jelgavas skolu
infrastruktūru – pie izglītības iestādēm
iekārtotos sporta laukumus, kur ir gan
iespēja spēlēt bumbu, gan arī izmantot
stieņus un citu tur pieejamo aprīkojumu. Tāpat pašvaldība iekārtojusi vairākus basketbola laukumus, tur uzstādot
basketbola grozus. Pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga informē,
ka kopumā pilsētā pašvaldība uztur
desmit rotaļu un sešus basketbola
laukumus.
Taču, apzinoties šādu laukumu,
kur jauniešiem un pieaugušajiem nodarboties ar sportu, nepieciešamību,
pašvaldība, attīstot Pasta salu, tur
paredzējusi arī aktīvās atpūtas zonu.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte norāda: «Protams, iecerētie lau-

kumi aktīvās atpūtas zonā šo problēmu
atrisinās tikai daļēji, taču dažāda vecuma pilsētniekiem neapšaubāmi pavērs
plašākas un daudzveidīgākas iespējas
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm,
turklāt – pašā pilsētas centrā.» Viņa
gan piebilst, ka laukumi tiks iekārtoti
pakāpeniski, jo Pasta salas attīstības
projekts tiks īstenots vairākās kārtās
divu gadu laikā.
Jāpiebilst, ka būvdarbi salas teritorijā sāksies jau šovasar un tie tiks
veikti, īstenojot projektu «Pasta salas
labiekārtošana un upju kā tūrisma un
aktīvās atpūtas produkta veidošana
Jelgavā». Tā gaitā Pasta salu plānots
izveidot kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu norises vietu. Kultūras
pasākumu norises daļā paredzēts
izveidot amfiteātra tipa estrādi ar
apmēram 1100 sēdvietām, laukumus
ledus un smilšu skulptūru festivālu
norisei, savukārt salas tālākajā galā
būs aktīvās atpūtas iespējas – tiks
ierīkoti vairāki laukumi pludmales
volejbolam un futbolam, paredzēta
vieta skeitparkam, kā arī laukums,
kas vasarā kalpotu kā florbola, bet
ziemā – kā hokeja laukums. Salā tiks
iekārtoti gājēju, riteņbraucēju un
ziemā – slēpotāju celiņi ar kopējo garumu trīs kilometri. Rotaļu laukumi
dažāda vecuma bērniem atradīsies
gan pie ieejas Pasta salas ziemeļu
daļā, gan salas pretējā – dienvidu
– galā.

Ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Gulošie krusti Miera
kapsētā atlikti vietā
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāds
kungs, kurš pamanījis nebūšanas
Miera kapsētā. «Gribu jūs informēt, ka
Miera kapsētā uzdarbojušies vandaļi
– tur taču vācieši, cienot kapsētā apglabātos tautiešus, vēl pagājušajā gadā
ieviesa kārtību, visu glīti sakopa, bet
nupat pamanīju, ka darbs vējā – lielie
betona krusti sagāzti, bet tie taču bija
iecementēti!» novēroto atklāj kungs.

Par iespējamo vandalismu «Jelgavas Vēstnesis» informēja pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» Kapsētu apsaimniekošanas daļas vadītāju
Solvitu Vaivodi, un viņa nekavējoties
devās apsekot kunga norādīto kapsētu, tur fiksējot, ka gulošie krusti vācu
kapu daļā ir izgrūstīti. Par to ziņots
firmai, kura projektējusi šo kapu daļu
un tagad turpina nodrošināt vācu
kapu kopšanu.
Uzņēmuma pārstāvis Kaspars Riekstiņš norāda, ka šajā Miera kapsētas
daļā atdusas Pirmajā pasaules karā
kritušie vācu karavīri. «Starpkaru un
pēckara periodā vācu karavīru kapu
daļa tika izpostīta, tolaik tur betona
krusti nolauzti un izmētāti. Taču Vācu
Brāļu kapu komiteja iesaistījās kapu
sakārtošanā, un, projektējot vācu
kapsētu, radām risinājumu nolauztos
krustus, kas tika atrasti kapu teritoSagatavoja Sintija Čepanone rijā, novietot guļus uz betona plāk-

Miera kapsētas daļā, kur
atdusas Pirmajā pasaules
karā kritušie vācu karavīri,
krusti nolauzti jau starpkaru periodā. Projektējot
atdusas vietu, kapsētas
teritorijā atrastie nolauztie
krusti guļus novietoti uz
betona plāksnēm. Tiesa
gan – vandaļi tos regulāri
izgrūsta no vietas.
Foto: Ivars Veiliņš
snēm,» stāsta K.Riekstiņš, piebilstot,
ka ik gadu Jelgavā ierodas cilvēki no
Vācijas, lai iesaistītos Miera kapsētas
vācu daļas sakārtošanā.
«Diemžēl šī nav pirmā reize, kad kapos konstatējam vandalismu – gulošie
krusti regulāri tiek izstumdīti un sagrozīti, un tā arī noticis šajā gadījumā.
Visticamāk, to pastrādājuši cilvēki,
kas no dārza mājām cauri kapsētai
dodas uz pāri ceļam esošo veikalu,
bet pēc tam iegādāto alkoholu tukšo
kapsētas teritorijā un turpat arī atstāj

atkritumus,» norāda K.Riekstiņš. Un
to arī apstiprina aģentūra «Pilsētsaimniecība» – atkritumu kaudzes
veidojas gan vācu kapu daļā, gan
pašvaldības apsaimniekotajā Miera
kapsētas daļā.
Jāpiebilst, ka nu izstumdītie krusti
salikti atpakaļ uz betona plāksnēm,
taču pamatīgāka vācu kapu daļas
sakārtošana notiks, tiklīdz to atļaus
laika apstākļi.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. lēmumu Nr.3/5
Apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. lēmumu Nr.3/4
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 23. FEBRUĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-6

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005. GADA 17.
FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.89 «SOCIĀLO PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 35. panta ceturto daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005. gada
17. februāra saistošajos noteikumos Nr.89
«Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi»
(apstiprināti ar Jelgavas domes 17.02.2005.
lēmumu Nr.2/36) (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 2. punktā skaitļus un
vārdu «5., 15., 17. punktā» ar skaitļiem un
vārdu «5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15.,
17. punktos».
2. Papildināt noteikumu 3.1 punktu aiz vārdiem
«par līdzdarbību» ar vārdiem «un līguma par
darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu», aiz vārdiem «līdzdarbības
pienākumu» ar vārdiem «un līguma nosacījumu», aiz skaitļa 6 ar vārdu «(sešiem)».
3. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā
redakcijā:
«18.1 Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā».
4. Izteikt noteikumu 37. punktu šādā redakcijā:
«37. Šo noteikumu punktos 36.1.1. – 36.1.3.
minēto pabalstu aprēķināšanas periods ir 6
(seši) mēneši».
5. Izteikt noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:
«39. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo
pakalpojumu sniedzējiem katru mēnesi».
6. Papildināt noteikumus ar 41.4. punktu šādā
redakcijā:
«41.4. kuri mācās Jelgavas Speciālajā pamatskolā».
7. Papildināt noteikumus ar nodaļu «XIII 1 Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā»
šādā redakcijā:
«XIII 1 Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā
43.1 Vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – piedzimšanas pabalsts)
Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru bērnu
piešķir, lai veicinātu dzimstību Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā.
43.2 Ja ģimenē piedzimst trīs un vairāk bērni

vienās dzemdībās, pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu Ls 2000 (divi tūkstoši) apmērā,
neizmaksājot 43.1 punktā minēto piedzimšanas
pabalstu.
43.3 Piedzimšanas pabalsta saņemšanai vecāks (aizbildnis), uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, JSLP vai Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Administratīvās pārvaldes
Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu un
klāt pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālu):
43.3 1. bērna dzimšanas apliecību;
43.3 2. aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas
apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.
43.4 Tiesības saņemt piedzimšanas pabalstu
ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja bērns
ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā.
43.5 Piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts par
bērniem, kuri dzimuši no 2012. gada 1. janvāra
un to var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.
43.6 JSLP izskata personas iesniegumu, 10
(desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
un paziņo par to personai.
43.7 Piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērns
ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā».
8. Aizstāt noteikumu 51. punktā skaitļus un
vārdu «6. – 12. punktā» ar skaitļiem un vārdu
«6. – 12.; 41.4., 43.1, 43.2 punktos».
9. Papildināt noteikumus ar 51.3. punktu šādā
redakcijā:
«51.3. Darbspējīgas personas, kuras saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek
iesaistītas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos
(līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa
vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu
sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju
veicējus».

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 23. FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-7

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2007. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.148 «PAR
SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.
panta trešo daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.
gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.148 «Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā» (apstiprināti ar Jelgavas domes 26.04.2007. lēmumu Nr.5/56)
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 5.5. punktu šādā
redakcijā:
«5.5. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums (turpmāk – pakalpojums) ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni (turpmāk
– bērni) vienās dzemdībās».
2. Papildināt noteikumus ar 5.6. punktu šādā
redakcijā:
«5.6. Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz
bērnu 10 (desmit) gadu vecumam».
3. Papildināt noteikumus ar 5.7. punktu šādā
redakcijā:
«5.7. Lai saņemtu pakalpojumu, persona
iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus
norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu)
pakalpojuma saņemšanai. Iesniegumam
pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālu):
5.7.1. bērnu dzimšanas apliecības;
5.7.2. aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu,
kas apliecina aizbildnības nodibināšanas
faktu».
4. Papildināt noteikumus ar 5.8. punktu šādā
redakcijā:
«5.8. JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas)
spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes
(personas) pakalpojumu».
5. Papildināt noteikumus ar 5.9. punktu šādā
redakcijā:
«5.9. Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģime-

nes ienākumus».
6. Papildināt noteikumus ar 5.10. punktu
šādā redakcijā:
«5.10. JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju
līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta
ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1 (vienam) gadam par pakalpojuma
sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu
var pagarināt».
7. Papildināt noteikumus ar 5.11. punktu
šādā redakcijā:
«5.11. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības
saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī».
8. Papildināt noteikumus ar 5.12. punktu
šādā redakcijā:
«5.12. Samaksa atbalsta ģimenei (personai)
tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, Ls 1,20 (viens lats divdesmit santīmi)
par vienu stundu, bet ne vairāk kā Ls 48
(četrdesmit astoņi lati) mēnesī».
9. Papildināt noteikumus ar 5.13. punktu
šādā redakcijā:
«5.13. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc,
pamatojoties uz:
5.13.1. pakalpojuma saņēmēja vai atbalsta
ģimenes (personas) iesniegumu;
5.13.2. JSLP sociālā darbinieka atzinumu;
5.13.3. līguma nosacījumiem».
10. Papildināt noteikumus ar 14.6. punktu
šādā redakcijā:
«14.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:
14.6.1. pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni
invalīdi vecumā no 6 (sešu) līdz 18 (astoņ-

padsmit) gadu vecumam;
14.6.2. vecāki (aizbildņi) iesniedz JSLP iesniegumu, bērna invalīda apliecības kopiju
(uzrādot oriģinālu) un izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes
(izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai kontrindikāciju neesamību;
14.6.3. pakalpojumu piešķir, neizvērtējot
ģimenes ienākumus».
11. Papildināt noteikumus ar 14.7. punktu
šādā redakcijā:
«14.7. Ūdensdziedniecības procedūras bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem:
14.7.1. pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni
invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
14.7.2. vecāki (aizbildņi) iesniedz JSLP iesniegumu, bērna invalīda apliecības kopiju
(uzrādot oriģinālu) un izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes
(izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli
un ūdensdziedniecības procedūru saņemšanai kontrindikāciju neesamību;
14.7.3. pakalpojumu piešķir, neizvērtējot
ģimenes ienākumus;
14.7.4. pakalpojumā ietilpst 10 (desmit)
ūdensdziedniecības procedūras».
12. Papildināt noteikumus ar 14.8. punktu
šādā redakcijā:
«14.8. Vasaras nometnes pakalpojumu,
Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētajās
nometnēs, piešķir trūcīgo ģimeņu bērniem,
no 6 (sešu) līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam, līdz 10 dienām».

Apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. lēmumu Nr.3/6
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 23. FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-8

«GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2006. GADA 23. MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.119
«PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otru daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43. pantu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.
gada 23. marta saistošajos noteikumos
Nr.119 «Par pašvaldības palīdzību audžu-

ģimenēm» (apstiprināti ar Jelgavas domes
23.03.2006. lēmumu Nr.5/14), (turpmāk –
noteikumi) šādu grozījumu: noteikumu 2.1.

punktā aizstāt skaitļus un vārdus «Ls 2,50
(divi lati piecdesmit santīmi)» ar skaitļiem un
vārdiem «Ls 3,00 (trīs lati 00 santīmi)».

Ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

BK «Jelgava»
sākas izslēgšanas spēles

BK «Jelgava» pirmo izslēgšanas
spēli aizvadīs šodien, 12. aprīlī,
kad viesos tiksies
ar «Liepājas lauvām». Atbildes
spēle paredzēta 14. aprīlī pulksten 19
Jelgavā, ZOC. Izslēgšanas spēļu sērija
ilgst līdz divām uzvarām. BK «Jelgava»
savus pretiniekus sauc par «neērtiem», jo
regulārajā čempionātā četrās spēlēs viņi
pārspēti tikai vienreiz. Jelgavnieki plāno
spēlēt izteiktu komandas basketbolu
un ar dzelžainu aizsardzību, pareizi noskaņoties un cīnīties par katru laukuma
centimetru līdz pat spēles finālsvilpei.

«Biolars/Jelgava» –
Latvijas čempioni

Pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē par Latvijas čempioniem volejbolā
kļuvuši «Biolars/Jelgava» volejbolisti,
kuri sērijā līdz trīs uzvarām ar 3:1 pieveica «Poliurs/Ozolnieki». Par sezonas
labāko cēlāju tika atzīts «Biolars/
Jelgava» spēlētājs Agris Leitis, par
labāko libero spēlētāju – viņa komandas biedrs Austris Štāls, par labāko
treneri – «Biolars/Jelgava» treneris
Jurijs Deveikus. Jāpiebilst, ka abas
komandas šosezon tikās septiņas
reizes un bilance ar 4:3 noslēgusies
par labu jelgavniekiem. Jāpiebilst,
ka komandas tikās arī Latvijas kausa
finālā – tad pārāki izrādījās «Poliurs/
Ozolnieki» volejbolisti.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Jelgavnieks
uzvar triatlonā Spānijā

Jelgavnieks peldētājs
Viktors Vovruško (attēlā no labās) uzvarējis Fuerteventuras
salas triatlona otrajā
kārtā, kas vienlaikus
bija arī otrā Fekantri
kausa izcīņas pārbaude, vēsta spāņu portāls www.fecantri.org. Viņam tas izdevās,
jo distances līderis Rauls Lekuona pieļāva
kļūdu skriešanas distancē. Viktors to izmantoja, uzņēma ātrumu pēdējos divos
kilometros un finišu sasniedza pirmais.
Jāpiebilst, ka arī Latvijā triatlons un no tā
atvasinātie sporta veidi kļūst populārāki
– 15. aprīlī pulksten 12 Jelgavas 6. vidusskolā notiks akvatlona sacensības.

Lai tiktu uz olimpiādi,
jāuzvar Salaspils

Sākušās kvalifikācijas
sacensības
futbolā, lai
noskaidrotu
tās astoņas
komandas,
kas piedalīsies Latvijas olimpiādē Liepājā. Zemgales
reģiona pusfinālā Jelgavas pilsētas komanda ar rezultātu 4:2 pārspēja Ķekavas
novada futbolistus. Vārtus jelgavnieku labā
guva Dmitrijs Daņilovs, Kārlis Kinderevičs,
Boriss Bogdaškins un Aleksandrs Kļimovs.
Zemgales reģiona fināls paredzēts 25. aprīlī
ZOC pulksten 18.30 – tiksies Salaspils un
Jelgavas komanda.

Lakross – importa prece, kas
kļūst arvien populārāka
 Ilze Knusle-Jankevica

Kāpēc izvēlēties
lakrosu?

Šonedēļ sākas Latvijas
lakrosa čempionāts, un
svētdien, 15. aprīlī, Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks vīriešu komandu 1.
sabraukums. Gan čempionāta dalībkomandu skaita
pakāpeniskais pieaugums,
gan vietējā lakrosa kluba
sastāva papildinājums, gan
federācijas darbs liecina
– šis sporta veids Latvijā
kļūst arvien populārāks.
Turklāt šī ir viena no retajām jomām, kurā Latvija ir
krietnu soli priekšā pārējām
Baltijas valstīm.
Šogad vīriešu čempionātā piedalīsies septiņas komandas, un ir vērojama tendence, ka ik gadu izveidojas
pa vienai jaunai komandai. Šogad
jaunpienācēji ir «Suņi» – Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas studentu komanda. Līdz ar to šogad
tiks mainīta izspēles kārtība un arī
lakrosā tiks ieviesta sistēma, kas jau
tiek izmantota tādos sporta veidos
kā basketbols, volejbols, hokejs – pēc
diviem spēļu apļiem sekos izslēgšanas
spēles, kurās iekļūs četras labākās
regulārā čempionāta vienības un
turpinās cīņu par medaļām. «Iekļūt
izslēgšanas spēlēs tad arī ir mūsu
uzdevums,» norāda lakrosa kluba
«Mītava» treneris un spēlētājs Gļebs
Šupeņko. Viņš piebilst, ka komanda,
lai krātu pieredzi un pilnveidotos,
maija vidū dosies uz Austriju, kur
piedalīsies astoņu komandu turnīrā
«Austrian Open». «Tā ir pieredze,
turklāt ir svarīgi pa laikam pārbaudīt
savus spēkus un paskatīties, kā izskatāmies uz citu fona,» tā Gļebs.

Edgars Tauteris, lakrosu spēlē
no 2007. gada:
«Tas uzsit asinis. Lakrosu spēlēja mans draugs, un sākumā man
tas šķita dīvains sporta veids, bet,
kad pamēģināju pats, iepatikās.
Lakross ir aizraujošs sporta veids,
un, to spēlējot, ne par ko citu nav
jādomā.»
Zane Jaundžeikare, sieviešu
izlases kandidāte:

Foto: Ivars Veiliņš
Gatavojoties Latvijas čempionātam, lakrosa klubs «Mītava» aizvadīja pārbaudes spēli ar RJTC. Tā parādīja, ka spēlētāji individuāli spēles pamatus un
tehniku ir apguvuši, bet vēl jāstrādā pie komandas saspēles.
ātrākā un fiziski spēcīgākā izlase, kā
arī komanda ar vislielāko potenciālu.
Šogad izlases mērķis ir iekļūt Eiropas
labāko pieciniekā. Kopumā čempionātā piedalīsies Nīderlandes, Vācijas,
Čehijas, Skotijas, Velsas, Anglijas,
Īrijas, Šveices, Austrijas, Zviedrijas,
Somijas un Latvijas izlases.

Sākta reklāmas kampaņa

Lakrosa federācija sākusi nopietnu
darbu, lai popularizētu sporta veidu
Uz Eiropas čempionātu brauks – nesen tā piedalījās izstādē Ķīpsalā
tikai meitenes
«Atpūta un sports 2012», par sporta
Šogad Eiropas čempionāts lakrosā veidu stāstīts radio un presē. Arī Jelnotiks Amsterdamā (Nīderlandē), gavas klubs izmanto katru izdevību
un vīriešu izlase tajā nepiedalīsies, un stāsta par sevi. «Piedalījāmies
visticamāk, lielo
Sporta dienā un
izmaksu dēļ. Toprezentējām sevi
LK «Mītava» no 2007.
mēr jūnija sākupilsētniekiem,
gada stabili ieņem
mā izlase plāno
esam gājuši uz
atkal startēt vienā
skolām un runā3. vietu Latvijas lakrosa
no prestižākajiem
juši ar skolēniem.
čempionātā.
pasaules lakrosa
Domāju, cilvēki,
turnīriem «Berlin
kam patīk aktīvs
Open» – tajā piedalīsies 18 komandas, un fizisks sports, labprāt pamēģina
tostarp vairāki ASV klubi un citu kaut ko jaunu,» tā G.Šupeņko, norāvalstu nacionālās izlases.
dot, ka šosezon klubam pievienojušies
Toties sieviešu izlase Eiropas pieci jauni spēlētāji.
čempionātā, kas notiks no 20. līdz
Jelgavniekus sasniegušas ziņas, ka
30. jūnijam, startēs. Šobrīd Latvijas pirmie lakrosa iedīgļi parādījušies
sieviešu lakrosa izlases kandidātes arī Lietuvā, savukārt Igaunijā ar šo
aktīvi trenējas, un viņu vidū ir arī trīs sporta veidu vēl nenodarbojas. Lai
«Mītavas» spēlētājas – Zane Jaundžei- gan lakrosa dzimtene ir Kanāda, tas
kare, Dace Damberga un Ilona Reķe. galvenokārt attīstās valstīs, kurās ir
Pērn izlase «Austrian Open» ieguva vismaz pāris entuziastu, kas studē5. vietu un, pēc tiesnešu atzinuma, ir juši ASV vai Lielbritānijā un tur ar

to iepazinušies, bet pēc tam ir gatavi
sporta veidu iedzīvināt arī savās
mājās. Jāpiebilst, ka «Mītava» bija
pirmais lakrosa klubs Latvijā – tas
dibināts 2004. gadā.

Lakross – hokejistu «hobijs»?

Nereti profesionāli sportisti pat
starpsezonā izvēlas aktīvu atpūtu,
lai uzturētu sevi formā. Piemēram,
basketbolisti vasarā spēlē strītbolu,
futbolisti ziemā – futzālu jeb telpu
futbolu, volejbolisti vasarā – pludmales volejbolu. Iespējams, lakross
varētu kļūt par hokejistu vasaras
aizraušanos – G.Šupeņko stāsta,
ka vismaz Kanādā tas ir vasaras
nacionālais sporta veids un vairāki
NHL spēlētāji vasarā spēlē lakrosu,
lai uzturētu sevi formā. «Piemēram,
Veins Greckis savu roku un acu koordināciju un fizisko izturību uztrenēja,
vasarās spēlējot lakrosu,» tā viņš, piebilstot, ka arī Jelgavā lakrosu spēlē
daži puiši, kuru pamata sporta veids
ir hokejs. Lakrosa kluba pārstāvji pieļauj, ka nākotnē varētu sadarboties ar
Jelgavas Ledus sporta skolu.

«Ar lakrosu mani iepazīstināja
studiju biedrene, un nu jau to spēlēju divus gadus. Man patīk, ka ar
nūju var taisīt visādus trikus, un,
tā kā sporta veids ir jauns, nav pārāk lielas konkurences. Pirms tam
spēlēju volejbolu, un tur bija vēl 20
meitenes uz vietu izlasē, bet te ir
viegli iekļūt izlasē, var piedalīties
starptautiskās sacensībās. Lakrosā
priecājas par katru jaunu seju.»
Renārs Kunigs, kluba «Mītava» vārtsargs:
«Agrāk nodarbojos ar dažādiem
sporta veidiem, piemēram, florbolu,
peldēšanu, bet neviens mani īsti
neaizrāva. Lakross ir interesants un
fizisks sporta veids, varētu pat teikt,
ka diezgan ekstrēms, jo jāsargā gan
sevi, gan vārtus. Hokejā vārtsargam
ir daudz nopietnāks ekipējums un
trāpījums ar ripu tik ļoti nesāp,
bet es sevi varu pasargāt, veikli
manevrējot ar nūju un noķerot
bumbiņu.»

Spēļu kalendārs ZOC
15. aprīlī
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Sporta pasākumi
 14. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem un sievietēm (Sporta hallē).
 15. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas
atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 15. aprīlī pulksten 10 – galda teniss «Veselības dienas 2012» (Sporta
hallē).
 15. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts akvatlonā (6. vidusskolā).
 17. aprīlī pulksten 13 – skolēnu
spartakiāde: florbols zēniem (1996.
– 1997. dz.g.) (LLU sporta namā).
 18. aprīlī pulksten 14.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava» – Ogre (ZOC).
 18. aprīlī pulksten 17 – futbola
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC «Daugava» (ZOC).
 18. aprīlī pulksten 18 – Latvijas
III olimpiādes priekšsacīkstes futbolā
(ZOC).
 19. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2012»
(Mežciemā).
 20. aprīlī pulksten 9 – «ZZ čempionāts 2012» (Sporta hallē).
 21. un 22. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Sporta hallē).
 22. aprīlī pulksten 13.15 – hokeja
1. līgas play off spēle (ledus hallē).

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

Meklē darbu
Divi jaunieši meklē jebkuru darbu.
Izskatīsim visus piedāvājumus. Tālrunis
27172643.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, skursteņus, pirts krāsnis, dārza kamīnus, siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Celtnieks. Varu veikt dažādus remontdarbus. Tālrunis 22370024.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 26770409.
Celtnieks. Izpildīšu jebkāda veida celtniecības un remontdarbus. Tālrunis 26834723.
Celtnieks meklē darbu. Var veikt visu veidu
celtniecības un remontdarbus. Tālrunis
20073170.
Slimnieka aprūpētājas darbu. Tālrunis
29981405.
Slimnieku kopējas darbu. Ir medicīniskā
izglītība, pieredze. Tālrunis 27729340.
Veca, slima cilvēka aprūpē vai darbu tirgū,
tirdzniecībā uz ielas. Tālrunis 26795431.

Piedāvā darbu
SIA «ALVINA» piedāvā darbu galdniekiem(-cēm) logu, durvju un mēbeļu ražošanā. Tālrunis 26011847.
SIA «MASS» piedāvā darbu virtuves strādniekam(-cei) bez kaitīgiem ieradumiem
katru darba dienu no pulksten 7 līdz 16.
Zvanīt darba dienās no pulksten 13 līdz 16
pa tālruni 26657786.

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas u.c. senlietas. T.27166669

Plkst.10 – «Rīga» : RJTC  
Krāsainos un melnos metāllūžņus. T.26984528
Plkst.12 – «Druvas Dynamite» :
Pārdod
«Valmieras puikas»                                        
Divistabu dzīvokli centrā. T. 27802515
Plkst.14 – «Mītava» : «Libava»   
29. aprīlī
Plkst.10 – «Druvas Dynamite» : «Libava»
Plkst.12 – «Rīga» : «Suņi»   
Plkst.14 – «Mītava» : «Valmieras puikas»

Dažādi

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Dzīvokļu remonti. T. 29645048

Aizsaulē aizgājuši
ILMĀRS IMANTS ZIEMELIS (dz. 1933. g.)
MARIJA JERMIĻINA (dz. 1925. g.)
ZINA SMILGA (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 12.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MARTA KINDZULE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 13.04. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Meža kapsētu.
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16. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1394.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 55.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Ronēns un lielā laime» (ar subt.). Rom. kom. 2007.g.
11.55 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 17.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 27.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1394.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 82.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 22.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Laimīgai Latvijai».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (krievu val.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 19.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
12.30 «Sābri». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 19.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 7.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «1000 jūdzes Zelta krastā». 2.sērija.*
23.25 «Lidojuma plāns».
23.55 «Motociklisti».
0.25 «Krējums... saldais».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 19.sērija.
10.05 «Ar mīlas acīm». Melodrāma. 2002.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 98. un 99.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 240. un 241.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 7.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 11.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 10.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 6.sērija.
0.30 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Pēc saulrieta». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 98. un 99.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 211.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 4.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 4.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 21.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 29.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Esi gardēdis 2».*
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 9.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 139.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Seriāls. 22.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Seriāls. 6.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 493. un 494.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 85.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 46.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 13.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 494.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 24.sērija.

22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 162. sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 7.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 18.sērija.
2.20 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 4.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 4.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 85.sērija.
4.25 «Voronini» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
4.50 «Nakts joki».

17. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1395.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 56.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biogr. drām. 2001.g. 2.sērija.
12.34 «Laimīgai Latvijai».
12.35 «6 miljardi stāstu».
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dok. f.. 1.sērija.
13.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 18.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 65.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1395.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 83.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 23.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 45.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kas ir Sarkozī?» Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*
0.26 «Laimīgai Latvijai».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 20.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 20.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 39.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Balkānu neskartā daba». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «SeMS. Laboratorija».*
0.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 39.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». Seriāls. 20.sērija.
10.00 «Putni vējā». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 11.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 100. un 101.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 242. un 243.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pagātnes ēnas». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 11.sērija.
23.35 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
1.40 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 100. un 101.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 212.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 5.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 5.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 22.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 30.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Kobra». 23.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 24.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*

tv programma
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 140.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 23.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 7.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 494. un 495.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 86.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 47.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 495.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 14.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 8.sērija.
0.50 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
1.50 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 5.sērija.
2.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 5.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 86.sērija.
4.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 140.sērija.
4.40 «Nakts joki».

18. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1396.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 45.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 19.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. filmu seriāls. 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1396.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 84.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 24.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 46.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.28 «Laimīgai Latvijai».
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 21.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Šveice. 2006.g.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 21.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.40 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 11.sērija.
23.55 «SeMS».*
0.25 «Balkānu neskartā daba». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Vasaras sapnis». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 12.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 102. un 103.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 244. un 245.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 3.sēr.
21.45 «Geimeris». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
23.05 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
1.10 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 11.sērija.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 102. un 103.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 213.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 6.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis
5.45 «Alises sirdsbalss». 6.sērija.
6.35 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 26.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 23.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 31.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Kobra». 24.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 5.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 1.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 24.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 8.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 495. un 496.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 87.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 48.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 15.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 496.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
0.55 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.45 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 6.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
4.30 «Nakts joki».

19. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1397.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 46.sērija.
9.55 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1397.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 85.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 25.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 47.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 9.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 22 sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 4.sērija.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2007.g.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 22.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Makšķerē ar Olti!»
20.00 «Dogtauna un Z-Zēni». Dokumentāla filma.
21.40 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas
Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Mīlestības ceļi». Vācijas melodrāma. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 13.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 104. un 105.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 246. un 247.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 5.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 14.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 9.sērija.
1.10 «Geimeris». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
2.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 10.sērija.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 104. un 105.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 214.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 7.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 7.sērija.
6.35 «Taks un džudžu burvju spēks». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 24.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 32.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Kobra». 25.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Radu būšana 5» (ar subt.). 3.sērija.
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 2.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 25.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 9.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 496. un 497.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 88.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 49.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 497.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 20.sērija.
22.00 «Borna pārspēks». Spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 25.sērija.
1.35 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 7.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 88.sērija.
3.55 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
4.40 «Nakts joki».

20. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 2.sērija.
9.20 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 47.sērija.
9.50 «Laimīgai Latvijai».
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.20 «Šeit un tagad».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.15 «Sievietes vārds». Ielūdz Raimonds Pauls.*
13.55 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 2.sērija.
15.10 Dienas izrāde. L.Stumbre. «Sarkanmatainais kalps».
Nacionālā teātra izrāde.*
16.20 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.40 Turpinās dienas izrāde. L.Stumbre. «Sarkanmatainais kalps». Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
8.sērija Dzelmju iemītnieki.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Laimīgai Latvijai».
22.12 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvser. 3.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Valdība». Seriāls. 9.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 70.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2008.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 70.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Euro Hockey Challenge. Latvija – Krievija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Zveja» (ar subt.).
23.25 «Miris. Dzīvs. Bīstams» (ar subt.). Detekt. f. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 1.sērija.
10.00 «Sirds skaidrība». Vācijas melodrāma. 2003.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena
desmitnieks». Animācijas seriāls. 1.sērija; «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 106. un 107.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 248. un 249.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Melnā avs». Jaunzēlandes šausmu komēdija. 2006.g.
0.50 «Īstie veči». ASV komēdija. 1993.g.
2.15 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 106. un 107.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 215.sērija.
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TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 8.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 8.sērija.
6.35 «Taks un džudžu burvju spēks». Anim. ser. 2.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 25.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 33.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra». 26.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 20.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 13.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 3.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 26.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 10.sērija.
14.45 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.25 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 89.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 50. un 51.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Rozā pantera 2». ASV komēdija. 2009.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Neprātīgais brauciens». Piedzīvojumu filma. 2000.g.
2.15 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 8.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 89.sērija.
4.25 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

21. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. filmu seriāls. 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 29.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 3.sērija.
12.53 «Laimīgai Latvijai».*
12.55 Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps 2012»
noslēguma ceremonija.*
15.25 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
15.43 «Laimīgai Latvijai».
15.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
8.sērija Dzelmju iemītnieki (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto» ziņas.
21.25 «Bandidas». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Kas nomāc Gilbertu Greipu?» ASV drāma. 1993.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 2.sērija.*
13.30 «Eirotaksometrs». Eiro ieviešana Igaunijā. Dokumentāla filma.
14.00 «Meklējot Budu. Afganistānas ekspedīcija». 2.sērija.
14.30 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri atgriežas pēc 30 gadiem» (ar subt.). piedz. f. 2.sērija.
16.00 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.
16.10 «SeMS».*
16.45 Tiešraide! Euro Hockey Challenge. Latvija – Krievija.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 3.sērija.
21.30 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 1.sērija.
22.25 «Otrā āda». Trilleris. 2000.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 165.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 15.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 4.sērija; «Mūka Omi noslēpums».
4.sērija; «Flintstonu ģimene». 7. un 8.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Skubijs Dū». Piedzīv. komēdija.
12.05 «Dvīņi dzied!»*
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 12.sērija.
16.00 «Pagātnes ēnas». Vācijas melodrāma. 2010.g.
17.55 «Praktiskā maģija». Rom. fantāzijas komēdija. 1998.g.
20.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 1.sērija.
21.00 «Mīlestība, kāzas, laulība». Romantiska komēdija. 2011.g.
22.40 «Izrunas sezona». ASV un Vācijas drāma. 2005.g.
0.45 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
3.10 «Melnā avs». Šausmu komēdija. 2006.g.
4.35 «Īstie veči». ASV komēdija. 1993.g.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 9.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 9.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 1.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 5.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 34.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 21.sērija.
8.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 20. – 22.sērija.

9.00 «Bez tabu speciālizlaidums Lielā talka».
9.10 «Simpsoni 12». Anim. ser. 21.sērija.
9.30 «Simpsoni 22». Anim. ser. 1.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3».*
11.00 «Bez tabu speciālizlaidums Lielā talka».
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 3».*
12.50 «Kinomānija».
13.25 «Ievas pārvērtības 3».*
14.00 «Bez tabu speciālizlaidums Lielā talka».
14.10 «Bez tabu māju sajūta».*
15.15 «Rozā pantera 2». ASV komēdija. 2009.g.
16.00 «Bez tabu speciālizlaidums Lielā talka».
16.05 «Rozā pantera 2». Filmas turpinājums.
17.25 «Šis un tas par Mēriju». Romantiska komēdija. 1998.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 TIEŠRAIDE! Lielās talkas koncerts. Pēc Lielajā
talkā čakli padarītajiem darbiem TV3 visiem
talciniekiem kā dāvanu sniedz koncertu, kurā
sadziedāsies visu novadu mūziķi.
23.10 «Ielu karaļi». ASV krimināldrāma. 2008.g.
1.15 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
3.50 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 9.sērija.
4.30 «Nakts joki».

22. aprīlis, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 15.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 30.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 66.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 14.sērija.
11.00 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Dabas bāreņi». Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Linda iet dejot» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Titāniks». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 1.sērija.
23.22 «Laimīgai Latvijai».
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Bandidas». Piedzīvojumu filma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri atgriežas pēc 30 gadiem» (ar subt.). Piedz. f. 2.sērija.
13.45 «Eirotaksometrs». Eiro ieviešana Polijā. Dok. f.
14.15 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
15.15 «Nomaļās pasaules». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
16.10 «SeMS. Laboratorija».
16.40 «Leģendu grāmata» (ar subt.). Dokumentāla filma.
17.10 «Dogtauna un Z-Zēni». Dokumentāla filma.
18.50 «Krējums... saldais».
19.20 «Miris. Dzīvs. Bīstams» (ar subt.). detekt. 1. un 2.sērija.
21.20 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.10 «Citā laikā». Fantastikas drāma. 2001.g.
23.45 «Motociklisti».*
0.15 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 166.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 10.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 11.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 11.sērija.
11.35 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
12.10 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 11.sērija.
13.10 «Mīlestība, kāzas, laulība». Rom. kom. 2011.g.
14.55 «Ekstrēms tuvplānā».
15.55 «Skubijs Dū. Kur ir mana mūmija?» Anim. f. 2005.g.
17.25 «Svaigi cepts». ASV kriminālkomēdija. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Dvīņi dzied». Šovs.
23.30 «Ārkārtas rīcība». ASV trilleris. 1996.g.
1.45 «Praktiskā maģija». Rom. kom. 1998.g.
3.30 «Izrunas sezona». Drāma. 2005.g.
5.10 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 10.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 10.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 2.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 36.sērija.
7.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 23. – 25.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 22.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 15. un 16.sērija.*
13.00 «Televeikala skatlogs».
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TV programma
13.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.25 «Oskars». ASV komēdija. 1991.g.
16.35 «Plūdi». Katastrofu filma. 2007.g. 2.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Ātrs un bez žēlastības 2». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
22.50 «Dubultvienība». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.40 «Aplaupīšana». Krimināltrilleris. 2001.g.
2.55 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 10.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 10.sērija.
4.20 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 2.sērija.

Akcija 40%

,
Balkonu iestiklošana
is.
plastikāta logi, durv
ls.
Vācu 6–kameru profi

55.
T. 63080034, 255400

Jauns autokrāsu veikals
Jelgavā, Aspazijas ielā 31

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv
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DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

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

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

www.autoprieks.lv

Jelgavā notiks «Zemgales enerģētikas dienas 2012»
Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra (ZREA) organizē Zemgales enerģētikas dienas
2012. gada 18. un 19. aprīlī Jelgavā. To laikā:

• R-M autokrāsas,
• krāsošanas palīgmateriāli,
• abrazīvi un maskēšanas materiāli,
• krāsošanas instrumenti un piederumi,
• pulēšanas materiāli u.c.
Darba laiks –
darbadienās no plkst.9 līdz 18
Tālrunis 27002446, 29243117

• sadarbībā ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi (JNĪP) 18. aprīlī ielūdzam jūs uz
Atvērto durvju dienām renovētajos daudzdzīvokļu namos, kad jums būs iespēja paviesoties Jelgavas renovētajās mājās un iegūt informāciju par Vācijas un Latvijas pieredzi
daudzdzīvokļu māju renovācijā. Sākums – plkst.17.30 JNĪP telpās Pulkveža Brieža ielā
26, otrā stāva zālē;
• visi interesenti laipni aicināti uz semināru – diskusiju 19. aprīlī plkst.10 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra lielajā zālē Svētes ielā 33, kur tiks skartas divas
aktuālas tēmas: par saules enerģijas izmantošanu – kas atmaksājas, kas šobrīd – ne tik
daudz, un runāsim par zema enerģijas patēriņa jeb pasīvajām ēkām. Diskutēsim arī par
energoefektivitātes jautājumiem.
Detalizēta informācija par pasākumiem pieejama vairākās interneta adresēs: www.zrea.
lv, www.jelgava.lv, www.ozolnieki.lv, www.bauska.lv, www.auce.lv.
Pasākumi ir bez maksas. Dalību tajos lūdzam pieteikt ZREA līdz 2012. gada 16. aprīlim
(ieskaitot) pa e-pastu: zrea@zrea.lv vai pa tālruni 29539397 vai 63080205.

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.

Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

2012. gada 21. aprīlī –

Jelgavas 1. internātpamatskolas
50 gadu jubilejas
absolventu, skolotāju, darbinieku
salidojums.
No pulksten 16 – absolventu, darbinieku,
viesu ierašanās skolā;
pulksten 15 – svinīgais pasākums Jelgavas
1. internātpamatskolas aktu zālē;
pulksten 17 – absolventu, skolotāju, darbinieku, viesu tikšanās klasēs;
pulksten 19 – balle.
Lūgums – absolventiem un bijušajiem
kolēģiem savu dalību reģistrēt
līdz 18.04.2012.
pa tālruni 63029514 vai pa e-pastu
1sint@izglitiba.jelgava.lv, norādot vārdu,
uzvārdu, skolas laika uzvārdu, skolas
absolvēšanas gadu.
Uz salidojumu līdzi ņemt visjaukākās
atmiņas, visbrīnišķīgāko garastāvokli un
nelielu groziņu.

Drīz vasara! Vēlaties būt
skaistas un pievilcīgas?
Nāciet uz masāžas un
kosmētisko kabinetu!
Speciālists palīdzēs jums
sasniegt vēlamo rezultātu.
Gaidīsim Strazdu ielā 16.
Tālrunis 22331714.

Lietotu apģērbu veikalos «Humana»
Jelgavā (Lielajā ielā 14 un Katoļu ielā 1)
16. aprīlī – jaunā kolekcija!
Preces cena – Ls 2,50!
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Kultūras pasākumi
 12. aprīlī pulksten 19 – «Melo-M» koncerttūre «Dejas». Īpašs jaunums – sitamo
instrumentu klātbūtne koncertos. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3.
 13. aprīlī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēns»,
«Jundari» koncertuzvedums «Dieviņš un velniņš». Kolektīvu vadītāja M.Bratkus. Biļetes
iepriekš nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu
cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 14. aprīlī pulksten 16 – Lieldienu laika koncerts «Kad debess pamale skan». Muzicē
kamerkoris «Vidus», diriģente Baiba Milzarāja, ērģelniece Ilona Birģele. Programmā
– Bahs, Franks, Diriflē, latviešu garīgā mūzika (Jelgavas Svētās Annas baznīcā).
 15. aprīlī pulksten 16 – BJC «Junda» muzikālo studiju un popgrupu «Lai skan» 18.
dzimšanas dienas koncerts. Kolektīva vadītāja I.Šveicere. Biļetes iepriekš nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2; skolēniem – Ls 1,50
(kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 19 – V.Plotņikova un M.K.Kalniņš koncertprogrammā «Raimonda Paula dueti». 70. gadu R.Paula dziesmas. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 5 (kultūras
namā).
 21. aprīlī pulksten 14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Balvu
pasniegšanas ceremonija! Kam? Nu, protams, ka politiķiem, kuri šajā gadā sagādājuši
mums neskaitāmus pārsteigumus. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 22. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde G.Grekovs «Maizingers». Dramatiska komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: T.Sudņika,
B.Ploskihs, O.Teterins, A.Maļikovs, D.Čerņecova, A.Fečins, J.Frolova, D.Solovjovs. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 28. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas sarīkojums.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 15 – deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts «Ieskaņoti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Īpašie viesi – Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba Rokskolas audzēkņi. Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Īpašās attiecības
ar «Avārijas brigādi»
Vienas no pēdējām lellēm, ko veidojusi
jelgavniece Lelde Kārkliņa, ir no animācijas filmas «Korrida», kas ir pilotsērija
gaidāmajam animācijas seriālam par
Avārijas brigādes piedzīvojumiem dažādās Eiropas valstīs. Tajā izmisis toreadors, Spānijā bēgot no saniknota vērša,
meklē glābiņu pie Avārijas brigādes,
kura, kā vienmēr, steidzas palīgā.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 Līdz 15. aprīlim – izstāde «Francijas pavasaris atkal Jelgavā. Brasēns un brīvība».
Šansonu dziedātāja Ž.Brasēna piemiņai veltīta afišu izstāde sadarbībā ar Francijas
institūtu Latvijā (kultūras namā).
 Līdz 15. aprīlim – Arņa Pumpura tekstiliju izstāde «Cits stāsts» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. aprīlim – «Zemgales Eko» organizētā bērnu zīmējumu konkursa darbu
izstāde (kultūras namā)
 Līdz 19. aprīlim – ukraiņu mākslinieču Olenkas Berezjanskas un Kristīnas Procivas
gleznu izstāde (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz mēneša beigām – fotoizstāde «Aģentūras «Kultūra» pirmie desmit gadi»
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 30. aprīlim – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Prātnieki Jelgavā būs 28. jūlijā;
biļetes sāks pārdot 7. maijā

«Prāta vētra» Jelgavā pēdējo reizi uzstājās 2008. gadā.
 Ritma Gaidamoviča

Grupa «Prāta vētra» klausītājiem nodevusi jaunu singlu
«Lantern» un paziņojusi, ka
pēc četru gadu pārtraukuma 7.
maijā laidīs klajā jaunu albumu
«Vēl viena klusā daba». Bet
vasarā viņi dosies koncerttūrē
pa Latvijas pilsētām. Zīmīgi, ka
koncerttūre sāksies tieši Jelgavā
– 28. jūlijā. Biļetes varēs iegādāties no 7. maija.
Klausītājiem šobrīd ir iespēja novērtēt
prātnieku jaunāko dziesmu un video «Lantern», kas ir pirmā dziesma no gaidāmā
albuma. Kaut arī pirmais singls ir angļu
valodā, albums lielākoties būšot latviešu
valodā. Dziesma lejuplādei pieejama www.
eKase.lv, informē grupas menedžere Guna
Zučika. Pēc jaunā albuma izdošanas grupa
iecerējusi doties koncerttūrē pa Latviju. Tā
sāksies ar brīvdabas koncertu Jelgavā 28.
jūlijā. G.Zučika stāsta, ka biļešu tirdzniecība
tiks atklāta 7. maijā – līdz ar albuma iznākšanu. Biļešu cena – sākot no desmit latiem.
Grupas pārstāve informē, ka albums «Vēl
viena klusā daba» ierakstīts no 2011. gada
septembra līdz šī gada aprīlim Amerikā,
Lielbritānijā un Rīgā.
Grupa dziesmu «Lantern» raksturo kā

kaleidoskopisku skatījumu uz sevi caur
producenta Deivida Fīlda binokli. «Radošās
nometnes laikā Hadsonā Deividam radās
ideja par to, ka katram no mums jāpaņem
balta papīra lapa un jāuzraksta savas izjūtas
par grupu – tās vēsturi, nākotni, kā mēs
katrs to redzam. Kādu citu pēcpusdienu mēs
pavadījām, lasot viņam savas pārdomas,
no kurām Deivids atzīmēja tās, kuras šķita
īpašas un interesantas. Un no šādām īpašām
detaļām radās dziesmas teksts,» tā grupa.
Pirmais singls «Lantern» ir bāzēts uz
Māra Mihelsona demo ierakstu. Savukārt
videoklipa veidotājs ir Kaspars Roga, kurš
dziesmas ideju vizualizējis ar kadriem no
grupas un viņu draugu dzīves. «Labu dziesmu neviens klips nespēj samaitāt – man
atlika vien paspilgtināt tajā jūtamās vasaras
noskaņas. Šeit jāsaka paldies visiem mūsu
draugiem, kuri padalījās ar saviem vasaras
video. Klipā izmantots arī videomateriāls
no studijām, kurās tika ierakstīts albums,
un tas ļauj arī jums ar vienu aci ieskatīties,
kādā patiešām radoši jautrā atmosfērā tapa
jaunās dziesmas,» tā K.Roga.
Video jaunajai dziesmai pieejams: ej.uz/
jauna-dziesma.
Jāpiebilst, ka koncerts 3. augustā notiks
Ventspilī, 5. augustā – Saldū, 10. augustā
– Valmierā, 12. augustā – Preiļos un noslēguma koncerts 17. augustā – Rīgā «Skonto»
stadionā.

 Ritma Gaidamoviča

Šķiet, teju katram «Avārijas brigāde» asociējas ar animācijas
filmiņu un vīriņiem Bembelātu,
Poteriku un Sīlinku. Brigāde, kas
allaž ir klāt, kad kādam no iedzīvotājiem gadījusies nelaime, lai
caur asprātīgām situācijām to
atrisinātu. Izrādās, šīs skatītāju
novērtētās animācijas filmas
lelles un dekorācijas veido jelgavniece leļļu meistare Lelde
Kārkliņa. Šobrīd trīs filmas – «Tīģeris», «Korrida» un «Zīļuks»
–, kurām viņa radījusi lelles,
sacenšas Latvijas nacionālajā
kino festivālā «Lielais Kristaps»
un maijā būs skatāmas arī Jelgavas kultūras namā.

varoņa skeletu no stieplēm, kam uzlīmēju
četrkantainu paralona kluci, tad ar šķērēm
kā dārznieks apšņikāju, līdz gatavs dzīvnieka vai cilvēka rumpis, kuru apģērbju,» stāsta Lelde. Lellēm dzīvniekiem tiek apvilkts
atbilstošas krāsas frotē, samta audums vai
arī kažokāda, bet cilvēkiem – šūtas drēbes.
Savukārt galvas studijas skulptore grebj no
putuplasta, nokrāso un pieliek matus. Tie,
piemēram, varonei «Trīs musketieros» tiek
veidoti no kažokādas, Karmenai no filmiņas
«Korrida», kas nule iekļauta prestižā Berlīnes kinofestivāla programmā, no izārdīta
adījuma dzijas.

Lai kustības dabiskas,
kadrētāji paši mācās spāņu dejas

Kā gan lelle filmā var mainīt dažādas grimases – būt priecīga, noskumusi, smieties,
raudāt, kliegt? Izrādās – tai ir vairākas galvas, pat četras un piecas, un pēc vajadzības
tās nomaina. Pēdas un kurpes lellēm veido
no tāda paša materiāla, no kā gatavo zobu
protēzes. Kaut arī šķiet – lelles taču ir nekustīgas, kādas gan var būt problēmas uzņemšanas laukumā, izrādās: lai tās stingri
turētos, neizkustētos, to kājās ir caurumiņi,
un filmēšanas procesā tās ar nagliņām tiek
piespraustas pie galda. «Kadrētājiem
ir liels darbs, jo uz katru solīti
nagliņas tiek pārspraustas
tā, lai kustības tiešām izskatītos ļoti dabiskas,»
stāsta Lelde. Tieši tādēļ,
veidojot filmiņas, kadrētājiem notiek mācības.
Piemēram, lai varoņi
paukotos, bija pieaicināts
īsts paukotājs, lai kadrētāji zinātu, kā pareizi jākustas
lelles rokām, kājām. Jaunākajā filmā «Korrida» tika pieaicināta
spāņu deju dejotāja, kas konsultēja, kā
jākustas Karmenas rokām, kleitai.

Lelde atzīst, ka lelles viņai, kā jau visām
meitenēm, patikušas, tikai viņas bērnībā
ar tām bijis visai bēdīgi. «Bija man viena
smalka vācu lellīte, taču vairāk atminos
papīra lelles, kurām varēja uzzīmēt, izgriezt
drēbītes un uzlocīt virsū. Taču nu es to
kompensēju,» tā Lelde, kura kļuvusi par
ādas meistari. Filmu studijā «Animācijas
brigāde» viņa nonākusi mērķtiecīgi – abas
ar draudzeni gribējušas strādāt kinostudijā.
Pirmo reizi nepaveicās. Draudzene atmeta
ar roku šai domai, taču Lelde mēģināja vēl
un nokļuva leļļu studijā. Sākumā viņa veidoja animācijas filmu rekvizītus – svečturus,
ķirbjus, šķīvjus –, bet vēlāk jau arī konkrētus varoņus – lelles, kurām pagriežams gan
rumpis, gan šujams apģērbs –, un tā jau
vairāk nekā 20 gadus. «Atceros, pirmais
uzdevums man bija no plastilīna izveidot
vienu lielu un daudzus mazus gliemezīšus
Arnolda Burova filmai «Brālītis». Mājās
virpināju, virpināju, pārbijusies atnesu uz
studiju un teicu: «Man nekas nesanāk!»
Taču līdzīgi gliemežiem tie bija,» smaidot
nosaka Lelde.
Spociņš no Leldes koši zaļās zeķes
Interesantākais esot tērpu veidošanas
«Es kā dārznieks apšņikāju rumpi»
process. Tiesa, tas nenotiek pēc skicēm
Cik kopumā leļļu un dekorāciju ir viņas un piegrieztnēm. «Es gan gribētu teikt,
pūrā, Lelde nezina. Vien spriež, ka pašai ka nevis šuju, bet gan lieku to lellei virsū.
būtu interesanti saskaitīt. Šobrīd palēnām Proti, paņemu auduma gabalu, uzlieku,
top lapsēns jaunākajai filmiņai «Mazie tad pielīmēju, piešuju, līdz tērps gatavs.
eži», bet plauktā stāv «Avārijas brigādes» Jārēķinās ar to, ka šīs animācijas filmu
vīriņi, Karmena un citi dziedošie spāņi, lelles nav tik kustīgas kā parastās rotaļlieLatvijas brūnā govs, lelles no «Trim mus- tas, tām arī nevar uzšūt tērpu un to viegli
ketieriem».
uzvilkt, pārģērbt neskaitāmas reizes, citādi
Leļļu veidošanas process esot interesants, var izlauzt roku vai kāju,» darba procesu
taču tas ir smalks un prasa milzīgu pacie- pārstāsta Lelde.
tību. Viss sākas ar mākslinieka iedotajām
Izrādās, ka tērpi lielākoties top no pašas
krāsainām skicēm, lai redzētu, kādam un kolēģu vecajām kleitām, blūzēm, krekvaronim jāizskatās, tad seko skice, kurā liņiem. «Uz darbu tiek nests viss, kas mājās
uzzīmēts, cik lielam jābūt varonim, iezīmēts nav vajadzīgs, jo zinām, ka te noderēs,»
skelets – cik garas kājas, rokas, kur dibens, piebilst meistare. Piemēram, «Avārijas
galva. «Pēc šī maketa meistars izstrādā brigādes» sērijā «Viesnīca» zaļais spociņš,

kas bija paslēpies skapī, tapis no Leldes
koši zaļās frotē zeķes. «No pusgarās zeķes
tas dikti smuks sanāca,» smaidot piebilst
Lelde. Dažkārt audumu kastē nonākot arī
meitu apģērbs, un reizēs, kad viņas ierodas
darbnīcās, izskan teikums: «Mammu, es
taču to vēl gribēju vilkt!»

21. gadsimts, bet viss roku darbs

Leldes un viņas četru kolēģu rokām top
ne tikai lelles filmām, bet arī dekorācijas
– mājiņas, tilti, koki, puķes, mašīnas un sadzīves tehnika. Piemēram, zāle no zaļa frotē
auduma. «Kokiem dabā meklējam zarus,
kas līdzinātos stumbram, tad iestīvinām
audumu, griežam mazas lapiņas, ko iekar
stieplē un piestiprina pie zara. Tiesa, pēdējos gados mākslīgie ziedi ir labas kvalitātes,
tāpēc dažkārt varam iztikt ar tiem. Mājas
tiek veidotas no finiera, bet, ja vajag mūra
ēkas, akmeņi tiek nevis zīmēti, bet gan no
plastilīna lipināti, ja māja ar apmetuma
faktūru, to panāk ar ģipsi. Laukakmens,
kalni tiek griezti no putuplasta un krāsoti,
mašīnas – no kartona, bet panākts arī tas,
lai riteņi griežas. Materiāls atkarīgs no
tā, cik daudz attiecīgais priekšmets tiks
ekspluatēts,» stāsta meistare. Kaut arī 21.
gadsimtā tehnoloģijas gājušas krietni
uz priekšu un šķiet, ka kadrus
taču var arī ar tehnoloģiju
palīdzību izveidot, izrādās, nekā! «Jā, iespējas
ir dažādas, taču datorgrafika tiek izmantota
tikai, piemēram, lai pēc
sprādziena būtu dūmi.
Pārējais lielākoties ir
roku darbs. Laternas, ja
tām jādeg, meistars tiešām
arī izveido tā, lai spuldzītes
deg,» skaidro Lelde. Katrai filmai
ir dažāds skaits dekorāciju kompozīciju,
kur tiek filmētas ainas – citām trīs, citām
pat piecas.

Katrai sērijai top jaunas lelles

Jāpiebilst, ka gandrīz katrai filmai
varoņi tiek veidoti no jauna. «Kamēr
uzņem vienu filmiņu, varonis savu jau nokalpojis. Labākajā gadījumā vēl var kaut
ko pielabot un izmantot. Tā no jauna jau
vairākas reizes tapuši arī brigādes puiši,
kuri pēc filmiņas «Korrida» jau atkal ir
mazliet noplukuši. Tiklīdz būs jāfilmē jauna sērija, tie jāveido no jauna,» tā Lelde,
vien piebilstot, ka pensionāra ar bārdu,
kas ik pa laikam parādās sērijās, galva
gan ir viena un tā pati. «To lelli izmanto
retāk, līdz ar to ilgāk kalpo. Rumpi gan
esmu pārveidojusi. Lelles, kuras mazāk
darbojas, tiek izmantotas dažādu filmu
masu skatos, uzliekot vien jaunu cepuri
vai kādu citu aksesuāru,» tā Lelde.

