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Pašvaldība nodrošinās
darbu 600 skolēniem

Iesniegumus, izsakot vēlmi strādāt vasarā, klases
audzinātājai Ellai Šakurovai nodevuši arī 27
Jelgavas 5. vidusskolas 7.a klases skolēni. «Gribu
pati nopelnīt naudu. Manuprāt, darbs dod
iespēju justies pieaugušākai, saprast, kas ir darbadiena, ko nozīmē iet uz darbu. Tāpat saproti,
ka nauda nenāk viegli, un savu nopelnīto jau ir
grūtāk tērēt,» spriež Valērija Illarionova.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas izglītības iestādēs šonedēļ sākusies
pieteikumu pieņemšana
no skolēniem, kuri vasaras brīvlaikā vēlas strādāt, par darbu saņemot
samaksu. Jau pirmajās
dienās aktivitāte ir liela, un skolas spriež, ka
strādāt gribētāju skaits
būs lielāks nekā pērn.
Pieteikties darbam skolēni var visu aprīli, un
kopumā pašvaldība ar
darbu šovasar nodrošinās vairāk nekā 600
jauniešu vecumā no 13
līdz 15 gadiem.
Aktīvi dokumentus šonedēļ iesniedz arī Jelgavas 5. vidusskolas 13
– 15 gadus vecie skolēni. «Jelgavas
Vēstneša» uzrunātie jaunieši atzīst,
ka ir trīs galvenie iemesli, kālab viņi
vēlas strādāt: lai nopelnītu kabatas
naudu; lai atrastu nodarbošanos

vasarā un lai gūtu darba pieredzi.
«Gribu nopelnīt savu pirmo algu, lai
vienmēr nav jālūdz nauda vecākiem.
Iespēja ir – kāpēc to neizmantot?!
Tā ir pieredze, turklāt darba tirgū
noteicošais vienmēr ir pieredze.
Ar kaut ko taču jāsāk!» atzīst 5. vidusskolas 9. klases skolniece Diāna
Adamoviča, kura projektā iesaistās
pirmo reizi. Meitene spriež, ka par
sekmēm un uzvedību, kas ir viens
no kritērijiem, lai iegūtu darbu,
viņai nav jāuztraucas. «Patiesībā
ir labi, ka to ņem vērā. Nevar piešķirt darbu skolēnam, kurš pavirši
izturas pret mācību procesu, jo, manuprāt, tāda pati attieksme būs arī
pret darbu,» uzskata Diāna, kura
no darba nebaidās: «Vagonus jau
neliks stumt, bet puķu dobi izravēt
vai notīrīt logus es varu.»
Skolas direktores vietniece Ella
Šakurova stāsta, ka skolēni patiešām grib vasarā strādāt un atzinīgi
novērtē pašvaldības doto iespēju.
«Mūsuprāt, pieteikumu būs vairāk
nekā pērn, jo pieteiksies arī tie
skolēni, kuri pērn nobijās no jaunā,

nezināmā. Tagad viņi saklausījušies
labās atsauksmes un rīkojas,» tā
E.Šakurova.
Skolēniem laikā no 3. jūnija līdz
23. augustam būs iespēja strādāt
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās. Darbam var pieteikties tie
jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta
Jelgavas pilsētā. 13 un 14 gadus
vecus jauniešus plānots nodarbināt
četras stundas dienā divas nedēļas,
bet piecpadsmitgadīgus skolēnus
ar darbu varēs nodrošināt sešas
stundas dienā trīs nedēļu garumā.
Skolēniem būs jāveic teritoriju labiekārtošana un telpu uzpošanas darbi
skolu bibliotēkās, mācību kabinetos,
tāpat viņi būs iesaistīti citos savam
vecumam piemērotos darbos.
Atalgojums par padarīto tiks noteikts atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem, kas nosaka pusaudžu
darba minimālo stundas tarifa likmi
– 1,375 lati. Tas nozīmē, ka jaunākie
skolēni divās nedēļās pēc nodokļu
nomaksas nopelnīs 45,98 latus, bet
vecākie, kas būs nodarbināti ilgāku
laiku, algā saņems 90,33 latus pēc

rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par
Līdz 7. maija darbadienas beigām Jelgavas pilsētas
nopelniem un ieguldījumu tautdomes Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina valsts
saimniecībā, veselības aizsardzīun pašvaldības iestādes, pilsētas uzņēmumus, uzņēmējbā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sabiedrības un sabiedriskās organizācijas pieteikt kansociālajā aprūpē, uzņēmējdardidātus apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem
bībā, sportā un sabiedriskajā
apbalvojumiem «Goda zīme» un «Goda raksts».
darbībā.
Ierosinājumus par apbalvoGoda zīmi piešķir fiziskām kultūras, izglītības, zinātnes, jumu piešķiršanu var iesniegt
personām par nopelniem valsts, saimnieciskajā vai citā darbībā domes deputāti, domes pastāpašvaldības, sabiedriskajā, Jelgavas pilsētas labā. Goda vīgās komitejas un komisijas,
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Rīt sākas sarakstu iesniegšana
pašvaldību vēlēšanām
 Sintija Čepanone

Rīt, 12. aprīlī, pulksten
12 sāksies kandidātu
sarakstu iesniegšana
2013. gada pašvaldību
vēlēšanām. Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics norāda, ka tas, kādi
politiskie spēki un kandidāti startēs pašvaldību
vēlēšanās Jelgavā, būs
zināms līdz 29. aprīlim.
Pašvaldību vēlēšanu kandidātu
sarakstu iesniegšana notiks no
12. līdz 22. aprīlim. Sarakstu iesniegšanas pēdējā dienā kandidātu
sarakstus pieņems no tiem politisko
spēku pārstāvjiem, kuri Vēlēšanu
komisijas telpās būs ieradušies līdz
pulksten 18. Jelgavā kandidātu saraksti tiek pieņemti pilsētas Vēlēšanu komisijas telpās domes ēkas 310.
kabinetā komisijas darba laikā.
«Lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts
vēlēšanām, Vēlēšanu komisija pieņems vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas – pēc lēmuma
pieņemšanas tajā vairs nedrīkstēs
izdarīt nekādus grozījumus, izņemot Vēlēšanu likumā noteiktajos
gadījumos, piemēram, kandidāta
nāves gadījumā. Paralēli attiecīgos reģistros tiks pārbaudīts, vai
kandidātu sarakstos minētajām
personām ir tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās, un šo procesu
plānots pabeigt līdz 29. aprīlim,»
kārtību skaidro J.Dēvics, atgādinot,
ka kandidātu sarakstā pieteikto
kandidātu skaits drīkst par trim

nodokļu nomaksas.
Tiem, kuri vēlas strādāt, savās
mācību iestādēs līdz 30. aprīlim
jāiesniedz pieteikuma anketa un
vecāku apliecinājums. Iesniegumus vēlāk izvērtēs īpaša komisija,
nosakot, kuriem bērniem darbs
tiks piešķirts. Vērtējot pieteikumus,
priekšrocības darba piedāvājumam
būs skolēniem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja jaunietis nav
nodarbināts pie cita darba devēja
un atbilst vismaz vienam no kritē-  Ilze Knusle-Jankevica
rijiem: ir labas sekmes un uzvedība;
ir aizbildnībā; ir no daudzbērnu
Nepabeigtā daudzdzīģimenes (ģimenē ir trīs vai vairāk
vokļu ēka Pumpura ielā
nepilngadīgu bērnu); ir no ģimenes,
3a, kas iekļauta arī Jelkurai piešķirts trūcīgas vai maznogavas Būvvaldes apkodrošinātas ģimenes statuss; viens
potajā graustu sarakstā,
vai abi vecāki ir bezdarbnieki.
tikusi pie jauniem īpašPieteikumu anketa un apliecināniekiem un, ja izdosies
jums elektroniski pieejams Jelgavas
piesaistīt investorus,
pilsētas mājas lapā www.jelgava.
atgūs otro elpu.
lv un Jelgavas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.jip.jelgava.lv.
Nepabeigto daudzstāvu māju
Dokumenti jāiesniedz izglītības Pumpura ielā iegādājies uzņēmums
iestādes sekretārei vai sociālajam
pedagogam.

pārsniegt attiecīgajā domē ievēlamo
deputātu skaitu, tādējādi sarakstos,
kas iesniegti Jelgavas pašvaldības
vēlēšanām, drīkst būt ne vairāk kā
18 deputātu kandidāti katrā.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs norāda, ka
pieteikto sarakstu secību, kādā
sakārtojamas vēlēšanu zīmes izsniegšanai vēlētājiem pašvaldību
vēlēšanās Jelgavā, izlozēs 13. maijā
pulksten 14.
Jāatgādina, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots
Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka
pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs
iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa
vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas. Iedzīvotāji savu
vēlēšanu iecirkni, kurā būs jābalso
pašvaldību vēlēšanās, var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā www.pmlp.
gov.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Epakalpojumi», «Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana», kā arī pa CVK
informatīvo tālruni 67049999.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka vēl līdz 7. maijam vēlētāji var
izmantot iespēju mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni. To
drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam
bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanām, vai uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustamais
īpašums. Jelgavā to var izdarīt
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā,
kas atrodas domes ēkā Lielajā ielā
11, 1. stāvā. Pašvaldību vēlēšanas
visā Latvijā notiks 1. jūnijā.

Pumpura ielu 3a no grausta
plāno pārvērst apdzīvotā mājā

Aicina pieteikt kandidātus pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes vai iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas), informē
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Apbalvojumus pasniegs 24.
maijā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
rīkotajā pieņemšanā Jelgavas
Pilsētas svētku laikā.
Turpinājums 3.lpp.

«Onix invest». «Mēs šo objektu
plānojam attīstīt, tas ir, uzcelt māju
līdz galam un piedāvāt tirgū jau
gatavus dzīvokļus,» ieceres atklāj
uzņēmuma pārstāvis Aigars Gailis. Pēc pabeigšanas šajā mājā būs
128 dzīvokļi. Pašlaik tiek meklēts
investors projekta īstenošanai, tāpēc pagaidām konkrētu laiku, kad
Pumpura ielā varētu sākties reāli
būvdarbi, A.Gailis norādīt nevar.
Plānotās investīcijas mājas atjaunošanai ir ap diviem miljoniem latu.
Turpinājums 3.lpp.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
pāriem, kas 2013. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Jelgavas stiprās ģimenes tiks godinātas 23. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Visus jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.
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Ik gadu Jelgavas pašvaldība
tērē 125 000 latu, lai nodrošinātu Jelgavas Pašvaldības
policijas medicīniskās atskurbtuves darbu. Tajā vidēji
gadā tiek ievietoti 3000 cilvēki
spēcīgā alkohola reibumā, lielākā daļa no tiem – atkārtoti.
Atrašanās sabiedriskā vietā
spēcīgā reibumā jeb cilvēku
cieņu aizskarošā skatā ir administratīvs pārkāpums, par
ko pirmajā reizē var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz 100 latiem, bet,
fiksējot šādā stāvoklī cilvēku
atkārtoti gada laikā, naudas

sods ir no 100 līdz 150 latiem. Tāpat arī atskurbtuves
pakalpojums ir maksas – par
atskurbšanu jāmaksā 10 lati,
kam papildus vēl jāsedz 11
latu izmaksas par alkohola
līmeņa noteikšanu asinīs. Taču
atgūt iztērētos līdzekļus no
dzērājiem nav viegli. Kā atzīst
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags,
gadā no 125 000 latu, kas tiek
tērēti atskurbtuves uzturēšanai, atgūt no atskurbējiem
izdodas tikai astoņus deviņus tūkstošus. Visbiežāk šie
cilvēki nav maksātspējīgi un

viedokļi
izrakstītie sodi tā arī nogulst
tiesu piedzinēju plauktos,
līdz tiem beidzas piedziņas
termiņš. Jau kopš 1991. gada
visā valstī jautājums par medicīnisko atskurbtuvju uzturēšanu ir atklāts, bet vairāk nekā
divdesmit gadu laikā valsts
tā arī nav radusi iespēju ar
normatīvo aktu palīdzību regulēt šādu struktūru darbību.
Pagaidām tas darbojas pēc
brīvprātības principa – ja pašvaldība uzņemas šīs funkcijas,
tad konkrētā teritorijā šāda
atskurbtuve arī darbojas, ja
ne, tad dzērāji tā arī var palikt

uz ielas, kur par viņu likteni
un apkārtējo drošību neviens
īpaši nerūpējas. Jelgavā medicīniskā atskurbtuve darbojas, bet, piemēram, ir virkne
pašvaldību, kur tādas nav.
Kaut vai mūsu kaimiņu pašvaldības – Jelgavas novads,
Ozolnieku novads, Dobeles
novads, pat tik lielā pilsētā
kā Jēkabpils, izrādās, nav
nedz Pašvaldības policijas,
nedz atskurbtuves. Savukārt
ir pašvaldības, piemēram,
Daugavpils, kur atskurbšanai
ierādītas dažas palātas slimnīcā. Kā funkcijās vajadzētu
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būt atskurbtuvju uzturēšanai,
kam un kādās daļās tas būtu
jāfinansē? Marta beigās pēc
pašvaldību iniciatīvas Latvijā
tika rīkots seminārs, kurā
piedalījās Tieslietu ministrijas,
Iekšlietu ministrijas, Veselības
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, kā arī pašvaldību
pārstāvji. Būtiski piebilst, ka
vēl līdz deviņdesmito gadu
vidum šī funkcija bija valsts
un tikai tad, spriežot, ka atskurbšanas organizēšana nav
policijas darbs, tā tika palaista
pašplūsmā.

«Dažs pat pusi gada var atžirgt
atskurbtuvē»
Andris Lakstīgala, Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks:
«Vēsturiski tas stāsts ir vienkāršs – deviņdesmito gadu sākumā, kad Latvija atguva neatkarību, medicīniskās atskurbtuves
funkcijas tika nodotas no milicijas
Valsts policijai. Taču nedaudz vēlāk
– deviņdesmito gadu vidū – valsts
izlēma, ka policijas pienākums nav
atskurbināt dzērājus, tāpēc valsts
no šīs funkcijas atteicās. Līdz ar
to atskurbtuvju liktenis kļuva neskaidrs. Tikai tajos gadījumos, kad
pašvaldība pēc brīvprātības principa uzņēmās veikt šo funkciju,
konkrētā teritorijā tika saglabāta
vai izveidota atskurbtuve.
Ja mēs skatāmies no likuma
viedokļa, tad pašvaldībai ir tiesības
veidot savu atskurbtuvi, jo likums
nosaka, ka viena no pašvaldības
funkcijām ir kārtības nodrošināšana savā teritorijā un žūpības
apkarošana. Pamatojoties uz to,
pašvaldība var būt tiesīga ierīkot
un uzturēt atskurbtuvi. Taču, no
otras puses, reibumā esoši cilvēki
nav tikai konkrētas pašvaldības,
bet gan visas valsts problēma. Arī
mūsu medicīniskajā atskurbtuvē
regulāri nonāk cilvēki, kuri nav
jelgavnieki – viņus pie mums atved
Valsts policija. Gadījumi ir dažādi
– aizdomās turamais ir aizturēts,
bet viņš ir tik spēcīgā alkohola reibumā, ka, pirms procedūru turpi-

nāt, viņam nepieciešams atskurbt.
Valsts policijai savas atskurbtuves
nav, tāpēc likumsakarīgi, ka Jelgavas gadījumā viņš tiek vests uz
pašvaldības atskurbtuvi. Protams,
visus izdevumus sedz pašvaldība
jeb jelgavnieki nodokļu maksātāji,
jo Valsts policijai tam līdzekļu
nav.
Kopš šā gada no kaimiņu pašvaldībām vienīgi Dobeles novada
pašvaldība ir izrādījusi interesi
par saviem dzērājiem, kuri uz
savstarpējā līguma pamata tiek
vesti uz Jelgavas atskurbtuvi, par
ko visus izdevumus sedz Dobeles
novada pašvaldība. Līgums paredz,
ka reibumā esošais cilvēks ne tikai
tiek atvests uz atskurbtuvi, bet
pēc atskurbšanas Dobeles novada
Pašvaldības policija cilvēku arī
nogādā atpakaļ dzīvesvietā, lai
viņš netiktu izlaists uz ielas mūsu
pilsētā. Jāatzīst gan, ka šādu gadījumu nav daudz, jo arī dobelnieki
savus līdzekļus ekonomē un tikai
bezizejas situācijā cilvēku nogādā
mūsu atskurbtuvē.
Jau kopš deviņdesmito gadu
sākuma atskurbtuvju problēma
valstī ir kā karsts kartupelis, kas
tiek mētāts no vienām rokām
citās. Jautājums ik pa laikam aktualizēts, bet vienota risinājuma tā
arī tam nav. Joprojām nerimst arī
diskusijas par to, kas ir atskurbšana un pats atskurbējs – slimnieks
vai pārkāpējs. Mums gan nav

tādas statistikas, kas atspoguļotu
mūsu visbiežāko klientu, taču
droši var teikt, ka ir cilvēki, kuri
atskurbtuvē nonāk atkārtoti pat
vairākas reizes nedēļā, gada laikā
tās var būt pat vairāk nekā simts
reizes. Ir skaidrs, ka šāds cilvēks
nemainīs savu dzīves ritmu, tāpat
ir skaidrs, ka pašvaldība no šāda
cilvēka nekad neiekasēs nedz administratīvo sodu, nedz izdevumus
par atskurbtuves pakalpojumu.
Nereti tie ir cilvēki bez noteiktas
dzīvesvietas, tātad Jelgavā nav
deklarēti. Nakts patversmē viņus
neuzņem, jo tur ierasties alkohola
reibumā ir stingri aizliegts – vienī-

gā izeja ir nokļūt atskurbtuvē, lai
nakts nebūtu jāpavada uz ielas.
Mūsu medicīniskajā atskurbtuvē ir
sešas palātas ar trīs vietām katrā,
regulāri šos klientus nākas uzraudzīt diviem policistiem, jo bieži
vien reibumam seko arī agresija.
Tāpat ir jānodrošina medicīnas
personāla klātbūtne – viņi mums
ir štata darbinieki, jo nereti šiem
klientiem atskurbtuvē kļūst slikti
un bez mediķu klātbūtnes situāciju
atrisināt nevar.
Piekrītu, ka medicīniskās
atskurbtuves nodrošināšanu arī
turpmāk varētu veikt Pašvaldības
policija, taču finansētājs gan nevar

būt tikai pašvaldība – arī valstij ir
jāpiedalās šīs problēmas risināšanā. Līdzīgi kā citviet pasaulē valstij
ir jādotē šādas struktūrvienības.
Tikšanās laikā ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem daudz tika diskutēts, taču kopsaucējs pagaidām
atrasts nav. Nekādi piedāvājumi
tikšanās laikā neizskanēja. Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, rezumējot diskusijas dalībnieku sacīto, apņēmās
sagatavot savu vīziju un priekšlikumus atskurbtuvju darbības
reglamentēšanai, ko sola iesniegt
Ministru kabinetā. Tikmēr mēs
darbu turpināsim, kā ierasts.»

«Vai šī būs tā reize, kad beidzot 20 gadu laikā
kaut kas pavirzīsies uz priekšu?»

Lilita Caune, slimnīcas
«Ģintermuiža» Narkoloģiskā
dienesta vadītāja:
«Pirmām kārtām esmu dakteris, tāpēc mana pozīcija ir, ka
atskurbtuves uzdevums ir parūpēties par cilvēku, kurš nonācis
bezpalīdzīgā stāvoklī. Dzīve ir
tāda, kāda tā ir – alkohols un citas
apreibinošās vielas ir pieejamas.
Tāpēc man pat šķiet aktuāli šodienas realitātē atskurbtuves funk-

ciju paplašināt un atskurbšanu
definēt ne tikai kā atžirgšanu pēc
alkohola lietošanas, bet pēc jebkuru apreibinošo vielu lietošanas, jo
cilvēks bezpalīdzīgā stāvoklī var
nonākt dažādu vielu ietekmē.
Vēl viena nianse, ko saskatu, ir
definēt divus dažādus reibuma
stāvokļus – bezspēcīgā stāvoklī un
cilvēka cieņu aizskarošā. Manuprāt, atskurbtuves palīdzība būtu
nepieciešama tiem, kas ir bezspē-

cīgā stāvoklī – tik ļoti apreibis, ka
nezina, kur ir viņa mājas, ka aizmidzis uz ielas, jo tajā brīdī viņš
var nodarīt pāri pats sev. Ne velti
mēs redzam, kas notiek sala laikā
slimnīcās – ar pamatīgiem apsaldējumiem visbiežāk nonāk tieši
cilvēki reibumā, kuri paši mājās
nav tikuši. Un tad jau tā ir ne tikai
atžirgšana, bet arī valsts līdzekļu
tērēšana, lai šo cilvēku ārstētu.
Ja viņš laicīgi tiktu savākts no
ielas, izgulētos, mediķiem darba
nebūtu. Protams, ka sabiedrības
nostāja ir duāla: no vienas puses,
mēs akceptējam iedzeršanu, bet,
no otras puses, nosodām dzērājus.
Šādā duālā sabiedrībā ir jāizšķiras
starp diviem variantiem – nosodīt
un ļaut cilvēkam nomirt uz ielas
vai apzināties, ka cilvēks pats
nav izvēlējies kļūt atkarīgs, jo to
apzināti neizvēlas neviens, un
viņam ir nepieciešama palīdzība.
Savukārt otra kategorija ir tie,
kuri ir cilvēka cieņu aizskarošā
skatā jeb, vienkāršāk sakot, viņi
kļūst agresīvi, ārdās, uzvedība
aizskar citas personas – tādā ga-

dījumā, manuprāt, tas būtu Valsts
policijas darbs.
Tikai ap 15 procentos gadījumu cilvēks atskurbtuvē nonāk
gadījuma pēc – tā teikt, kam
negadās –, pārsvarā tie tomēr ir
pastāvīgie klienti. Un, ja runājam
par piemēriem, ko min Pašvaldības policija – par cilvēkiem, kas
pat simts reizes gadā var nokļūt
atskurbtuvē –, tad ir skaidrs,
ka tā jau ir degradācija, tas ir
slims cilvēks, un šajā gadījumā
atskurbšana sen jau vairs nav
risinājums. Citviet civilizētās
valstīs šādi cilvēki nonāk valsts
pansionātos – pusslēgta tipa
iestādēs, kas, kā likums, ir ārpus
pilsētām, kur šādiem indivīdiem
tiek nodrošināti puslīdz cilvēcīgi
dzīves apstākļi.
Vēl viena nianse, par ko būtu
jārunā, ir valsts un arī pašvaldības dienestu sadarbība problēmas
risināšanā. Ļoti svarīgi būtu
katram šādam atskurbtuves
klientam nodrošināt informāciju
par to, kur viņš var vērsties pēc
palīdzības. Jā, protams, vairums

šādas informatīvas lapiņas pēc
atžirgšanas vienkārši izmetīs,
bet varbūt kāds tomēr tajās
ieskatīsies... Mēs vismaz būsim
mēģinājuši. Tas ir attieksmes
jautājums. Es jau vairāk nekā 20
gadu strādāju ar šādiem atkarīgiem cilvēkiem, un daudzi, kas
pie mums nonāk, paši nemaz
nav pieņēmuši lēmumu ārstēties
– viņus ir piespiedusi dzīve, kāds
pavērsiens tajā.
Pēc tikšanās seminārā, kur
daudz tika diskutēts par šo jautājumu, man tomēr gribas ticēt,
ka tas kārtējo reizi nepaliks tikai
sarunu līmenī, bet būs arī virzība.
Jau kopš 1991. gada ar valdības
rīkojumu tika nolemts, ka šis
jautājums ir jārisina, bet līdz šim
nekas tā arī nav darīts. Ir nepieciešams normatīvais regulējums
valsts līmenī. Vai šī būs tā reize,
kad beidzot kaut kas pavirzīsies
uz priekšu? Tad jau redzēsim.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai klaiņojoši
dzīvnieki Jelgavā
ir problēma?
Kaspars, policijas inspektors Dobelē:
– Mūsu cilvēki
ir bezatbildīgi
un par saviem
mājdzīvniekiem nerūpējas, aiz tiem nesavāc. Tagad sniegs kūst un visi
nesmukumi atklājas. Problēma
noteikti ir bezsaimnieku kaķi,
kurus «labie cilvēki» baro, un
tie tikai vairojas. Daudzstāvu
māju pagalmi pilni ar tiem.
Ja vēl ziemā kāds tos ielaiž
pagrabā... Man gan šķiet, ka
Dobelē tā ir lielāka problēma
nekā Jelgavā.
Vineta, pārdevēja:
– Tā ir problēma. Man pašai, kad biju
mazuļa gaidībās, pa ceļam
uz darbu viens suns ieķēra kājā.
Par laimi, viss beidzās labi, jo ar
somu situ un suni aiztriecu, taču
vienmēr uztraucos par bērniem.
Pieaugušais vēl kaut kā galā ar
to suni var tikt, bet bērns noteikti ne. Tirgus rajonā vienmēr
kāds dzīvnieks klaiņo.
Kārlis, pensionārs:
– Man jau
šķiet, ka tā
nav problēma.
Viss kārtībā.
Saimnieki godīgi savus suņus, ejot pastaigā,
tur saitē, bet, ja palaiž vaļā izskrieties, vienmēr ir blakus. Līdz
šim nekādu problēmu nav bijis.
Ar kaķiem gan citādāk – tantes
viņus baro, dzīve laba, tāpēc tie
tikai klīst.
Agnese, māmiņa:
– Patiesībā,
staigājot pa
pilsētu, neesmu novērojusi, ka bez uzraudzības skraidītu suņi vai kaķi.
Pati dzīvoju pie ugunsdzēsējiem,
un tur vienmēr viss ir kārtībā. Īsti
pat nezinu, kā rīkoties, pamanot
klaiņojošu dzīvnieku. Gan jau,
ka zvanītu Pašvaldības policijai, lai to nogādā uz dzīvnieku
patversmi.
Elīna, mācās:
– Vienreiz vecpilsētā esmu
sastapusies
ar klaiņojošu
suni, taču tas
bija tāds miermīlīgs un draudzīgs. Pienāca
pie manis, apošņāja un aizgāja
tālāk. Stāvēju uz vietas un nekustējos. Bet kopumā man šķiet,
ka mūsu pilsētā nav problēmu
ar klaiņojošiem dzīvniekiem.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Pumpura ielu 3a no grausta
plāno pārvērst apdzīvotā mājā
No 1.lpp.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka agrāk ēka
Pumpura ielā 3a piederēja Andrim Akmanim. Jau pagājušā gada
maijā ēku bija paredzēts pārdot
izsolē – tā bija novērtēta par 9800
latiem. Prasību par piedziņu bija
iesniegusi SIA «Langervalde».
Izsole gan nenotika, jo prasītājs
prasību atsauca. Toreizējais ēkas
īpašnieks A.Akmanis šo situāciju
nekomentēja.
Summa, par kādu «Onix invest» tikko iegādājās nepabeigto
daudzstāvu māju Pumpura ielā
3a, ir 860 000 latu. Zeme zem
ēkas vien maksājusi 600 tūkstošus.
Tā kā ēka ilgāku laiku bija atstāta bez uzraudzības un kļuvusi
par bezpajumtnieku, jauniešu un
citu iecienītu pulcēšanās vietu,
pērn pašvaldība nolēma noslēgt

iekļuvi tajā, bet iztērētos līdzekļus atgūt no ēkas īpašnieka. Ēkas
1. stāva logu un durvju ailu aizmūrēšana pašvaldībai izmaksāja
2973,09 latus. Kā norāda pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta, šo summu pašvaldība
piedzina no bijušā ēkas īpašnieka
A.Akmaņa.
Jāpiebilst, ka nesen publiskota informācija par ieceri līdzās
nepabeigtajai daudzstāvu ēkai
būvēt lielveikalu «Rimi». Zemesgabalu Rīgas ielā 48 (16 785
kvadrātmetri) iegādājies Igaunijas nekustamā īpašuma fonds
«EfTEN Kinnisvarafond AS»,
un uz tā iecerēts būvēt veikalu
«Rimi». Uzņēmums plāno, ka
būvniecības darbi sāksies jau
tuvākajos mēnešos, bet tirdzniecības veikals darbu sāks 2014.
gada rudenī. Šie ir divi dažādi
projekti.

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem
No 1.lpp.

Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz, norādot kandidāta
vārdu, uzvārdu, darba vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos,
nozari, kādā apbalvojums piešķirams, kā arī pievienojot īsu dzīves,
darba un sabiedriskās darbības
aprakstu, pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona vai
kolektīvs ieteikts apbalvojumam.
Iesniegtos ierosinājumus apkopo un izvērtē ar domes lēmumu
izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija, kas ir tiesīga
pieprasīt un saņemt no valsts un

pašvaldību iestādēm un citām
personām papildinformāciju par
apbalvošanai izvirzītajām personām.
Iesniegumus pieņem Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā. Papildu informāciju
var saņemt Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
tālrunis 63005567.
Kopš 1998. gada apbalvojumu
«Goda zīme» saņēmuši 83 cilvēki,
kuru vārdus var lasīt Jelgavas
pašvaldības portālā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pilsēta», «Par Jelgavu», «Simbolika», «Goda zīmju
saņēmēji».

Pilsētas svētkos godinās
Jelgavas amata meistarus
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai apzinātu Jelgavas pilsētā strādājošos amata
meistarus un godinātu
viņu amata prasmes,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
līdz 10. maijam aicina
pieteikties Latvijas Amatniecības kamerā reģistrētos amata meistarus,
kuri strādā Jelgavā.
«Jau divus gadus kopā ar dažādiem sadarbības partneriem organizējam kontaktbiržas mājamatniekiem un mājražotājiem, kuru
mērķis ir sniegt noderīgu informāciju, zināšanas, jaunus impulsus un
motivāciju, dot iespēju amatniekiem
tikties, dalīties pieredzē, veidot
sadarbības tīklus,» stāsta ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone. Viņa uzsver, ka tieši kvalitāte ir būtiska, lai
darbi būtu konkurētspējīgi arī ārpus
Latvijas robežām, bet tas nozīmē, ka
nemitīgi jāizkopj meistarība. Vieni
no palīgiem šajā darbā varētu būt
jau esošie amata meistari. «Uzskatām, ka pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem ir svarīgi zināt, kur atrast
šos meistarus,» tā viņa.
Latvijas Amatniecības kameras
prezidents Vilnis Kazāks norāda,
ka līdz šim kameras biedru reģistrā
netika norādīta ne dzīvesvieta, ne
vieta, kur praktizē. «Šī sistēma ir
vēl no Ulmaņlaikiem, un tagad
esam sākuši tās atjaunināšanu,
papildinot arī ar datiem par dzīves
un darba vietu,» viņš norāda. Pēc
viņa aplēsēm, Jelgavā ir vairāki

desmiti amata meistaru. «Sākumā
domājām, ka būs ap desmit, bet
tagad šķiet, ka ir vairāk. Izrādās,
Jelgavā ir arī kurpniekmeistari, pie
autoostas strādā atslēgu meistars,»
tā V.Kazāks. Tāpat Jelgavā strādājot
galdnieki, frizieri, floristi, fotogrāfi
un citi amata meistari.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem ir 172 amatniecības
amati. Amatniecības kameras prezidents gan spriež, ka aktīvi varētu
būt puse no tiem, jo, piemēram,
tāda amata pārstāvji kā mežģīņu
darinātājs šodien Latvijā vairs
nav. V.Kazāks stāsta, ka meistara
diploms ir kā augstākā profesijas
pakāpe, kas turklāt regulāri jāatjauno – līdzīgi kā citās profesijās ir
nepieciešama kvalifikācijas celšana
un sertifikācija. Šis diploms apliecina, ka cilvēks labāk pārzina savu
amatu, labāk strādā gan ar rokām,
gan galvu. Prasības, kas jāizpilda,
lai kļūtu par meistaru, ir kameras
iekšējais profesijas standarts, kurš
mainās un tiek papildināts. «Līdz
ar to mainās arī profesijas paš
izaugsme un valsts konkurētspēja,»
uzsver V.Kazāks.
Latvijas Amatniecības kamerā
reģistrētie amata meistari, kuri
strādā Jelgavā, līdz 10. maijam
aicināti pieteikties ZRKAC, norādot
darbības jomu, darbības adresi un
iesniedzot meistara diploma kopiju. Pieteikšanās – pa e-pastu: liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv; tālruni
63012155, 63012169 vai personīgi
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļā Svētes ielā 33.
Amata meistari uz kopā sanākšanu tiks aicināti 21. maijā
pulksten 16.

ziņas
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Darbs būs ap 40
IT speciālistiem

 Ilze Knusle-Jankevica

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums «Exigen Services Latvia»,
izvēršot darbību valsts
reģionos, atvēris biroju Jelgavā, Lielajā ielā
1. Uzņēmums gada
laikā iecerējis Jelgavas
birojā nodarbināt ap
40 IT speciālistu, kuru
skaitu līdz ar pozitīvu
uzņēmuma attīstību
varētu arī kāpināt. Šobrīd Jelgavas filiālē
strādā 12 darbinieki.
Tā kā pieprasījums pēc kvalitatīviem IT risinājumiem un tos
izstrādāt spējīgiem speciālistiem
arvien palielinās, uzņēmuma
«Exigen Services Latvia» vadība
nolēmusi atvērt biroju Jelgavā.
«Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā desmit darbinieku no
Jelgavas, kuriem ikdienā ceļā uz
darbu nākas pavadīt vairākas
stundas. Vēlamies būt tuvāk
esošo un arī potenciālo darbinieku dzīvesvietai, lai viņiem
būtu ērtāk un viņi lietderīgāk
pavadītu savu laiku,» skaidro
uzņēmuma valdes priekšsēdētā-

Lielajā ielā 1, kur
agrāk atradās
«Swedbank»
filiāle, nu iekārtojies IT uzņēmums «Exigen
Services Latvia»
– uzņēmums ar
LLU un valsts
akciju sabiedrību
«Valsts nekustamie īpašumi»
telpas nomas
līgumu noslēdzis
uz 12 gadiem.
Šobrīd tajā strādā 12 darbinieki,
bet gada laikā
strādājošo skaits
varētu sasniegt
Foto: Ivars Veiliņš
40.
ja vietnieks Uldis Smilts.
IT speciālistu. «Saskaņā ar ES
Viņš norāda, ka uzņēmu- prognozēm 2015. gadā Eiropā
ma attīstības plāni balstās trūks ap 700 000 IT speciālisuz sadarbību ar augstskolām tu,» viņš piebilst, spriežot, ka
un jaunajiem IT speciālistiem speciālistu trūkst tāpēc, ka IT
– Jelgavas filiāle būs ne tikai integrējas teju visās nozarēs un
darbavieta tagadējiem un nā- pieprasījums pēc profesionāļiem
kamajiem uzņēmuma darbinie- aug.
kiem, bet arī prakses vieta LLU
Jāpiebilst, ka «Exigen Serstudentiem. «Exigen Services vices Latvia» ne tikai palīdz
Latvia» un LLU aktīvi sadar- studentiem iegūt darba tirgum
bojas jau kopš 2001. gada, kad nepieciešamās zināšanas un
tika izveidota Informācijas nodrošina prakses vietas, bet
tehnoloģiju fakultāte (ITF). arī piešķir uzņēmuma gada
«Šis uzņēmums mums ir ļoti stipendiju. Pērn oktobrī 1000
nozīmīgs sadarbības partneris latu stipendija tika piešķirun viena no pastāvīgākajām ta piecu Latvijas augstskolu
prakses un darba vietām. Šķiet, (RTU, LU, LLU, Transporta
ik gadu kāds no fakultātes ab- un sakaru institūta un Liepāsolventiem darba gaitas turpina jas universitātes) informācijas
tieši šajā uzņēmumā,» tā ITF tehnoloģiju studentiem, tostarp
Datoru sistēmu katedras vadī- LLU studentam Andrejam Kostāja Rudīte Čevere, piebilstot, trominam.
ka nereti studenti uzņēmumā
«Exigen Services Latvia» ir
paliek strādāt uz pusslodzi jau viens no vadošajiem IT ārpapēc prakses. Pēdējo piecu gadu kalpojumu sniedzējiem Baltijā.
laikā LLU ITF absolvējuši 196 Uzņēmuma klientu vidū ir «GE
studenti – 138 bakalauri un 58 Money bank Russia», Hipotēku
maģistri. U.Smilts lēš, ka Lat- banka, «Tele 2», Latvijas Naciovijā ik gadu darba tirgū ieplūst nālā bibliotēka, Valsts ieņēmuap 1000 jauno IT speciālistu, mu dienests, Latvijas Pasts un
bet tas nav pietiekami un mūsu daudzi citi. Uzņēmuma bruto
valstī, tāpat kā visā Eiropā un apgrozījums 2012. gadā bija 10,1
pasaulē, trūkst profesionālu miljons latu.

Iedzīvotājiem iespēja saņemt
finansējumu ideju realizēšanai Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

«Latvijas mobilais telefons» (LMT) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību izsludinājis projektu konkursu
«LMT Jelgavai», kurā
iedzīvotājiem ir iespēja
saņemt finansējumu
sociāli nozīmīgu projektu un pasākumu organizēšanai – kopumā
7000 latus. Iedzīvotāju,
juridisko personu un
nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi tiks gaidīti līdz 3.
maijam.
«Katrs sasniegums sākas ar
domu cilvēka prātā. Realizēta
doma rada vērtību un gandarījumu, pārējais ir nemateriāli sapņi
un ilūzijas. Latviju attīstīs cilvēki
darītāji. Vēlamies dot viņiem iespēju realizēt savas idejas, attīstīt
savu pilsētu un mūsu Latviju
kopā,» tā par projekta konkursa
ideju saka LMT prezidents Juris
Binde.
Konkursa mērķis ir veicināt

sabiedrisko dzīvi Jelgavā un atbalstīt privātpersonu, juridisku
personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas savas pilsētas
– Jelgavas – sabiedriskās dzīves
izaugsmei, īpaši atbalstot vides
uzlabošanas projektus, projektus
ar plašu sabiedrības iesaisti un
aktīva dzīvesveida popularizēšanu.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš atzīst:
«LMT iniciatīva rāda lielisku
piemēru uzņēmuma sociāli atbildīgai rīcībai. Projektu konkurss sniedz vēl vienu iespēju
darbīgiem un aktīviem pilsētas
iedzīvotājiem piesaistīt līdzekļus
ieceru, kas vērstas uz pilsētas izaugsmi, realizēšanai. Pateicoties
pašvaldības veiksmīgai sadarbībai ar uzņēmējiem, Jelgavā
veidojas sakārtota vide un aug
jelgavnieku lepnums par savu
pilsētu.»
LMT Sabiedrisko attiecību
daļas vadītājs Valdis Jalinskis
informē, ka labāko projektu
autoriem būs iespēja iegūt finansējumu vai līdzfinansējumu no
500 līdz 2000 latiem – kopējais
konkursa «LMT Jelgavai» finan-

sējums ir 7000 lati.
Projekta pieteikums pretendentiem jāiesniedz līdz 3. maijam
Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā. Konkursa «LMT
Jelgavai» nolikums un pieteikums pieejams pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv. Jautājumu
gadījumā var zvanīt Krišjānim
Dzalbem pa tālruni 63005574
vai rakstīt e-pastu: krisjanis.
dzalbe@dome.jelgava.lv.
Pirmajā kārtā projektus vērtēs
LMT un Jelgavas pašvaldības
žūrija, tālāk izvirzot līdz 20 atbilstošākos projektus. Savukārt
uzvarētājus un finansējuma
saņēmējus noteiks iedzīvotāji,
balsojot elektroniski pašvaldības
mājas lapā www.jelgava.lv. LMT
klientiem būs iespēja nobalsot
arī portālā m.lmt.lv un ar īsziņas
palīdzību.
Jāpiebilst, ka projektu konkurss «LMT Latvijai» notiek jau
otro reizi un šogad tajā piedalīsies astoņu pilsētu pašvaldības.
Aprīlī projektu konkurss sācies
Jelgavā, Liepājā, Valmierā un
Ventspilī, bet rudenī notiks
Daugavpilī, Rēzeknē, Kuldīgā
un Jēkabpilī.
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Īsi
 30. aprīlī pulksten 12 Jelgavas
novada domes zālē Jelgavā, Pasta ielā 37, atmiņu pēcpusdienā
aicināti pulcēties cilvēki, kuri
bija iesaistīti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas darbos. Savu dalību
pasākumā lūgums apstiprināt
līdz 25. aprīlim, zvanot pa tālruni
63048917 vai 26112252. Jāatgādina, ka 26. aprīlī aprit 27 gadi
kopš traģiskās atomelektrostacijas
avārijas Černobiļā, Ukrainā, un
šo gadu laikā par tradīciju kļuvis
atmiņu pēcpusdienā kopā pulcēt
cilvēkus no Jelgavas pilsētas un
Jelgavas un Ozolnieku novada.
Kopumā uz piemiņas pasākumu
uzaicināti 134 cilvēki no mūsu
pilsētas un kaimiņu novadiem,
tostarp 80 jelgavnieki. Atmiņu
pēcpusdienu organizē Jelgavas un
Ozolnieku novada, kā arī Jelgavas
pilsētas dome, Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde un Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde.
 19. aprīlī no pulksten 9 līdz 17
LLU notiks Atvērto durvju diena,
kurā topošajiem studentiem,
viņu vecākiem un skolotājiem
būs iespēja klātienē iepazīt
universitāti un tās studiju pro
grammu piedāvājumu. Šeit varēs
iepazīties ar studiju programmām
un studiju procesu, uzņemšanas
noteikumiem, elektronisko pieteikšanos studijām, budžeta vietām,
studiju maksu, studentu aktivitātēm studiju laikā, studiju iespējām
ārzemēs, kā arī noskaidrot darba
tirgū pieprasītākās profesijas un
pārliecināties par savas studiju
izvēles pareizību pie NVA karjeras
konsultanta. Topošajiem studentiem tiks dota iespēja piedalīties
fakultāšu rīkotajos konkursos un
iegūt valsts finansētu studiju vietu
Lauku inženieru fakultātē vai Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Visi
interesenti varēs doties ekskursijā
pa studentu pilsētu, apmeklējot
LLU fakultātes, auditorijas un laboratorijas, bibliotēku un lasītavu,
Sporta namu, kopmītnes, kā arī
ielūkoties universitātes un Jelgavas
pils muzejā. Plašāka informācija
– www.llu.lv.
 17. aprīlī no pulksten 10 līdz
13 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā būs iespēja bez maksas ar
eksprestesta palīdzību noteikt
holesterīna līmeni asinīs. Uz
pārbaudi jāierodas tukšā dūšā, informē Sociālo lietu pārvalde. Šogad
Pasaules veselības dienas galvenā
tēma ir paaugstināts asinsspiediens
un tā radītais sirds un asinsvadu
slimību risks, tāpēc būs arī iespēja
izmērīt asinsspiedienu un saņemt
informatīvos materiālus ar ieteikumiem, ko darīt, ja holesterīna līmenis un asinsspiediens ir virs normas
un sirds un asinsvadu slimību risks
ir paaugstināts. Paralēli bibliotēkā
būs izvietots literatūras stends par
veselīgu dzīvesveidu. Holesterīna
eksprestestu skaits ir ierobežots.
Sīkāku informāciju var iegūt pa
tālruni 63048913.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Igora Vasiļevska (dzimis 1972. gada
10. novembrī, miris 2013. gada
21. martā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no
aicinājuma publikācijas dienas, lai
vienotos par rīcību ar Igora Vasiļevska īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā Igora Vasiļevska piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Atvērto durvju diena
2013. gada 18. aprīlī plkst.14.
Informācija: www.jsg.lv, pa tālruni 63029212.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Pēc deguniem» tirdziņā
neviens netiek šķirots
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Valentīnas kundze, atklājot kādu nepatīkamu
incidentu, ko piedzīvojusi Driksas
ielas tirdziņā. Viņa raksta: «Tirdziņā
vietu uz galdiem nebija – es atnesu
divas tīras kartona kastes un apstājos
aiz avīžu kioska. Aiz manis uz gājēju
celiņa apmales arī bija tirgotāja – uz
apmales uzklāta netīra lupata un uz
tās novietota produkcija. Aizgāju uz
kasi, samaksāju 50 santīmus par
vietu un iznākot satiku pazīstamu
vīrieti, ar ko sākām sarunāties.» Pēc
kundzes teiktā, pie viņas pienācis
tirdziņa saimnieks Rihards un apvainojis viņu par nemaksāšanu. «Kad
uzrādīju čeku, viņš man kabatā iebāza
50 santīmus un teica: «Tu vācies un
vairāk nesper kāju šajā tirgū!» Kad
aizrādīju, ka neesmu ar viņu cūkas
ganījusi, lai mani uzrunātu uz «tu»,
viņš aizskrēja pie manas produkcijas, paņēma to un nometa dubļos.
Vainadziņi tika salauzti un apvārtīti
dubļos, šādu rīcību pamatojot ar to,
ka uz kastēm nedrīkst tirgot...» tā
tirgotāja. Viņa spriež, ka «bagātie
cilvēciņi nekad nesapratīs nabadzīgos» un ka «ja tirdziņa saimniekam
nepatiks jūsu izskats, jūs no tirdziņa
tiksiet padzīts».
SIA «Viktorija B» vadītāja Sandra
Blūmane, kura arī ir atbildīga par
tirgošanos Driksas ielas tirdziņā, kas
atrodas uz privātas zemes, atzīst, ka
šo situāciju uzņēmumā jau pārrunājuši, taču pie viennozīmīga slēdziena
nav izdevies nonākt, līdz ar to tagad
pierādīt, kāpēc šāds incidents izcēlies
un kurš vainīgs, ir praktiski neiespējami. «Cik zinu, šīs situācijas atrisināšanā tika iesaistīta arī Pašvaldības
policija, un kundzes apvainojumi ir
nepamatoti. Pavisam noteikti varu
teikt, ka mums kā tirdziņa apsaimniekotājam pret visiem tirgot gribētājiem
ir vienlīdzīga attieksme un neviens
«pēc deguniem» netiek šķirots. Mūsu
galvenais priekšnoteikums ir, lai
tirdziņā savu produkciju piedāvātu
paši tās ražotāji, nevis pārpircēji, un,
mūsuprāt, tas ir tikai godīgi attiecībā
pret cilvēkiem, kuri vēlas pārdot pašu
izaudzēto, nevis nopelnīt uz pārpirkšanas rēķina. Tāpat iespēju robežās
raugāmies, lai tirgotie ziedi tiešām

būtu no pašu dārza un vainagi – pašu
veidoti, nevis, teiksim, nozagti kapsētās, kā diemžēl arī dažkārt gadās,»
skaidro S.Blūmane. Viņa neslēpj,
ka līdz šim jau vairākkārt bijušas
aizdomas par tirgotāju negodprātīgo
rīcību, pircējiem piedāvājot kapsētās
nozagtus ziedus, vainadziņus. «Ja
rodas aizdomas, cenšamies ar tirgotāju situāciju pārrunāt, aizrādīt, un,
jāatzīst, dažkārt emociju iespaidā
gan mums, gan tirgot gribētājam arī
gadās pateikt kādu skarbāku vārdu.
Taču vairumā gadījumu konfliktu izdodas atrisināt mierīgā ceļā,» tā viņa,
pieļaujot, ka arī Valentīnas kundzes
minētajā situācijā konflikts izvērtās,
jo radās aizdomas par tirgotājas, iespējams, negodprātīgu rīcību.
Tāpat S.Blūmane noraida pārmetumus par to, ka strīda iemesls bijis
fakts, ka kundze tirgošanās vietu
iekārtojusi uz kartona kastēm. «Neapšaubāmi, mēs vēlamies nodrošināt
vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, lai
Driksas ielas tirdziņā būtu patīkami
kā pārdevējiem, tā pircējiem. Šim nolūkam esam izvietojuši 14 galdus – pie
katra galda var tirgoties divi pārdevēji, tādējādi kopumā varam nodrošināt
28 tirgošanās vietas,» tā viņa. Tiesa, ir
dienas, kad tirgot gribētāju ir vairāk,
un S.Blūmane apgalvo, ka vietu trūkuma dēļ, ja vien tiešām tirgotāju nav
pārāk daudz un līdz ar to saspiesti,
neviens prom raidīts netiek, ja vien
pārdevējs spēj nodrošināt, ka viņa
izveidotā tirdzniecības vieta ir tīra,
kārtīga un iekārtota atbilstoši kopējai
tirdziņa koncepcijai. «Protams, netīras lupatas vai vizuāli nepievilcīgas
kastes, uz kurām izlikta produkcija,
Driksas ielas tirdziņā negribam pieļaut. Mums ir svarīgi, lai vide, kurā
strādājam, būtu sakārtota un vizuāli
pievilcīga,» tā viņa.
Ja tirgotājiem, kuri pašu izaudzēto
vēlas pārdot Driksas ielas tirdziņā,
ir kādi ierosinājumi, sūdzības vai neskaidri jautājumi, tāpat, ja rodas domstarpības vai pārmetumi, S.Blūmane
aicina vērsties pie uzņēmuma «Viktorija B» vadības, lai katru situāciju
pārrunāt individuāli. Ar S.Blūmani
var sazināties pa tālruni 63084899.

atbildam

Ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

Uzlabos drošību uz
Mītavas tilta
Irina vēlas zināt, vai paredzēti kādi
uzlabojumi, risinot Mītavas tilta drošības
jautājumus, un gūt skaidrojumu situācijai.
«Manuprāt, horizontālo margu attālums
ir ārkārtīgi nedrošs maziem bērniem. Kad
mēs staigājām pa tiltu, biju lieciniece, ka uz
tilta paslīdēja un pakrita bērns – apmēram
septiņus astoņus gadus vecs –, tātad pats
klājums ir slidens. Bet ko darīt, ja paslīd
tuvāk margām? Es saprotu, ka bērni ir jāpieskata, bet tomēr uzskatu, ka, lai izvairītos
no negadījumiem, nepieciešami papildu
drošības pasākumi,» uzskata Irina. Viņai
piekrīt vēl virkne citu jelgavnieku, kuri arī
«Jelgavas Vēstnesim» norāda uz nepieciešamību pārdomāt drošību uz tilta – viņuprāt,
ne tikai sprauga starp margām, bet arī starp
margām un tilta klājumu ir «tik liela, ka
caur to var iekrist upē vai nokrist uz betona
konstrukcijām ne tikai bērni, bet arī slaidāki
pieauguši cilvēki». Iedzīvotāji, lai gan jauno
Reaģējot uz iedzīvotāju bažām par pārlieko atstatumu starp Mītavas tilta
tiltu vērtē kā pievilcīgu vides objektu, vēlas
klāju un margām, kā arī vides pieejamības eksperta ieteikumu šo attālumu
noskaidrot, kas drošības nolūkos tur tiks
drošības nolūkos samazināt, pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» sadarīts.
darbībā ar Mītavas tilta arhitektu Ivaru Šļivku radusi optimālu risinājumu
– tilta margās abās pusēs tiks izbūvēts papildu stienis, analogs tiem, kādi
Realizējot būvobjektu «Jāņa Čakstes
jau veido tilta margas aizpildījumu.
Foto: Ivars Veiliņš
bulvāra Jelgavā 1. kārtas rekonstrukcija»,
saskaņā ar vides pieejamības speciālista taču par vizuāli iederīgāko un arī finan- konstrukcijā. Darbu plānotās izmaksas ir
rekomendācijām tika pieņemts lēmums, siāli izdevīgāko tika atzīts risinājums, kas 6300 lati plus PVN.
«Saskaņā ar līgumu būvniekiem darbs
ka tilta klāja abās pusēs jāuzliek latas, kas paredz papildu horizontāla stieņa izbūvi
samazinātu spraugu starp klāju un margu tilta margu konstrukcijas lejasdaļas abās jāuzsāk trīs nedēļu laikā, savukārt papildu
aizpildījuma horizontālajiem stieņiem, pusēs. Tādējādi tiks samazināts atstatums stieņa izbūve varētu prasīt vēl divas trīs neinformē pašvaldības iestādes «Pilsētsaim- starp klāju un tilta margām, turklāt papildu dēļas,» norāda «Pilsētsaimniecības» vecākā
niecība» vecākā projektu vadītāja Daina stienis vizuāli būs askētisks un veiksmīgi ie- projektu vadītāja.
Jāpiebilst, ka darbus plānots pabeigt
Done, piebilstot, ka būvprojekta autoriem kļausies Mītavas tilta kopējā konstrukcijā,»
maija pirmajā pusē – darbu izpildes termiņš
– SIA «Ivara Šļivkas birojs» – tika uzdots skaidro D.Done.
Aprīļa sākumā jau noslēgts līgums ar līgumā noteikts 10. maijs.
sniegt risinājumu attāluma starp klāju un
horizontālajiem stieņiem samazināšanai. Mītavas tilta būvniekiem – SIA «Tilts»
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Izskatīti tika vairāki iespējamie varianti, – par papildu stieņa izbūvi tilta margu

Par pastkastītes stāvokli
atbildīgs tikai tās īpašnieks

Kā iedzīvotājiem, tā pasta pakalpojumu sniedzējiem aktuāls ir jautājums
par pastkastīšu izvietojumu privātmāju
rajonā. «Ir privātmāju rajoni, kuros vēl no
padomju laikiem ielas galā saglabājušies
Sagatavoja Sintija Čepanone pastkastīšu punkti – vairāku māju pastkastītes vienkopus. Daļa konkrētās ielas
iedzīvotāju izmanto šīs pastkastītes, bet
daļa iedzīvotāju tajā pašā ielā tās izvietojuši pie savas mājas. Gadās, ka pastnieks
sūtījumu atstāj pastkastītē ielas galā, lai
gan pastkastīte, kuru izmantoju, ir pie
mājas. Kas ir atbildīgs par šīm kopējām
pastkastītēm, kuras visbiežāk ir ļoti sliktā
stāvoklī, un kas reglamentē kārtību, kādā
pieejams viss sortiments, atšķirībā no izvietojamas pastkastītes?» vēlas noskaidcitiem mazumtirdzniecības tīkliem, kur rot kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
tas pielāgots veikala lielumam un pozicionējumam. «Tirdzniecības tīklos SIA
«Padomju laikos sekciju pastkastītes bija
«Latvijas piens» produkcijas sortiments pasta īpašums, bet, mainoties laikiem un
tiek saskaņots atsevišķi un produkti normatīvajiem aktiem, tika noteikts, ka
jau ir nopērkami ar zīmolu «Trikāta»,» katrs iedzīvotājs ir atbildīgs par savu pastpiebilst R.Kalniņa, norādot, ka precīzu kastīti. Šobrīd vairumā gadījumu sekciju
veikalu sarakstu un apstiprināto sor- pastkastes jau ir nolietojušās, bojātas vai
timentu uzņēmums neizsniedz, taču neatbilstošā tehniskā stāvoklī. «Latvijas
lielākajos Latvijas veikalos produkcija pasts» regulāri vēršas pie iedzīvotājiem,
ar zīmolu «Trikāta» noteikti būs atro- aicinot pievērst uzmanību savu pastkasdama arī Jelgavā. «Savukārt cenas ir tīšu stāvoklim un uzstādīt tās pie savas
atbilstošas tirgus situācijai un būtiski dzīvesvietas. «Latvijas pasts» nevar deneatšķiras starp mūsu veikaliem un montēt sekciju pastkastes tikmēr, kamēr
citām tirdzniecības vietām,» tā viņa.
būs kāds, kurš tās izmanto, un visi klienti
Tiesa gan, SIA «Latvijas piens» patē- nebūs uzstādījuši privātās pastkastītes,»
rētājiem piedāvā tikai sieru un sviestu situāciju komentē VAS «Latvijas pasts»
– citi ražotie produkti tiks realizēti sabiedrisko attiecību speciāliste Zane
industriāliem klientiem un mazum- Plone. Viņa piebilst – ja klients ir uzstādījis
tirdzniecības veikalos pagaidām nav pastkastīti pie privātmājas, bet koresponplānoti. «Siers un sviests ir pieejams dences sūtījumi un preses izdevumi vēl
jau tagad ar zīmolu «Trikāta», bet joprojām tiek ievietoti sekciju pastkastītē,
vājpiena pulveri neražojam vispār. «Latvijas pasts» aicina ziņot par katru
Savukārt citi izstrādājumi ir un paliks šādu gadījumu, dodoties uz pasta nodaļu,
tikai industriālajiem klientiem – tātad zvanot pa uzņēmuma informatīvo tālruni
nebūs nopērkami mazumtirdzniecības 67008001 vai rakstot uz e-pastu: info@
veikalos,» paskaidro R.Kalniņa.
pasts.lv.
Kārtību, kādā privātmājās izvietojamas
Sagatavoja Sintija Čepanone pastkastītes, nosaka Ministru kabineta

«Latvijas piens»
mazumtirdzniecības veikalos
piedāvā tikai sviestu un sieru
«Gribas zināt, vai «Latvijas pienam»
būs arī savs firmas veikals, kur uzņēmuma saražoto produkciju, tāpat kā
citu uzņēmumu firmas veikalos, varēs
nopirkt lētāk,» «Jelgavas Vēstnesim»
lūdz noskaidrot jelgavnieks Voldemārs.
Viņš vēlas zināt: ja šāds veikals būs, tad
kad un kur tas atradīsies; ja nebūs, tad
– kā būs ar cenām, preci realizējot citos
veikalos, cik dārga būs «Latvijas piena»
ražotā produkcija? «Tāpat mani interesē, kad vietējos veikalos parādīsies
«Latvijas piena» ražotais siers, un vai
uzņēmumā ražotais vājpiena un piena
pulveris būs pieejams mazos iepakojumos – tā, lai mājās tos ikdienā ērti var
lietot,» jautā Voldemārs.
«Pašlaik SIA «Latvijas piens» ir trīs
tirdzniecības vietas, kur var nopirkt
visu produkcijas sortimentu, un tās
ir Valmieras tirgus (Tērbatas iela 6,
Valmiera), Valdeķu tirgus (Valdeķu
iela 56/1, Rīga) un Mildas tirgus
(E.Birznieka-Upīša iela 2, Rīga). Jaunas tirdzniecības vietas pagaidām nav
plānots atvērt,» informē SIA «Latvijas
piens» mārketinga direktore Ramona
Kalniņa.
Minētajās tirdzniecības vietās ir

Foto: Ivars Veiliņš

Avotu iela ir viena no tām Jelgavā, kur neizpratni par pasta sūtījumu saņemšanu
rada pastkastīšu izvietojums privātmāju rajonā – daži joprojām tupina izmantot
vecās sekciju pastkastītes ielas galā, tikmēr citi pastkastītes izvietojuši pie savas
privātmājas. ««Latvijas pasts» nevar demontēt sekciju pastkastes tikmēr, kamēr
būs kāds, kurš tās izmanto, un visi klienti nebūs uzstādījuši privātās pastkastītes,»
situāciju komentē uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Plone.
noteikumi Nr.782 «Kārtība, kādā izvieto
un noformē pasta pakalpojumu sniegšanas
vietas, pasta tīkla piekļuves punktus, pastkastīšu punktus un pastkastītes». Normatīvie akti paredz, ka pie privātmājām
pastkastītes novieto pie mājas teritorijas
ieejas žoga vai citā labi apgaismotā vietā,
kas ir pieejama pastniekam jebkurā laikā.
Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām, jābūt norādītam mājas numuram,
mājas nosaukumam, mājas īpašnieka uzvārdam vai juridiskās personas nosaukumam. Savukārt, ja privātmāja vai viensēta
atrodas blakus ceļam, kas savieno tuvāko
valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo
viensētu vai privātmāju, pastkastītes un
pastkastīšu punktus novieto ne tuvāk kā
piecus metrus un ne tālāk kā 10 metrus
no minētās tuvākās valsts vai pašvaldības
autoceļa klātnes malas.
Adresātiem, kuri savas pastkastītes nav

novietojuši atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem vai kuru pastkastītes ir bojātas un nav slēdzamas, pasta pakalpojumu
sniedzējam – gan «Latvijas pastam», gan
citiem pasta komersantiem – ir tiesības
pasta sūtījumus nepiegādāt, bet izsniegt
uz pieprasījumu adresāta pasta nodaļā vai
ievietot tos abonenta kastītē pasta nodaļā,
ja adresātam ir abonenta kastīte.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem daudzdzīvokļu
mājās pastkastītes novieto pirmā stāva
kāpņu telpā. Ja mājas pirmajā stāvā nav
kāpņu telpas vai tajā tehnisku iemeslu
dēļ pastkastītes novietot nav iespējams,
tās novieto otrā stāva kāpņu telpā. Uz
pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mājās, norāda dzīvokļa numuru vai
juridiskās personas nosaukumu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

«Milona» cīkstoņiem
trīs zelti

Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem trīs
Jelgavas cīņas kluba «Milons» sportisti
izcīnīja uzvaru. Svara kategorijā līdz 50 kg
uzvarēja Edgars Batkovskis (attēlā), kategorijā līdz 69 kg – Alberts Jurčenko, bet
meitenēm kategorijā līdz 38 kg nepārspēta palika Diāna Dzaseževa. Jāpiebilst,
ka kategorijā līdz 63 kg 3. vietu izcīnīja
«milonietis» Juris Egle. Čempionātā piedalījās 210 sportisti. Jelgavu pārstāvēja
cīņu klubi «Milons» un «Herkuless».

Nosargā
vicečempiones titulu

Jelgavniece Baiba Lulle nosargājusi Latvijas
vicečempiones titulu skvošā. 11. Latvijas
čempionātā skvošā piedalījās 17 jelgavnieki,
bet medaļas izcīnīja tikai divi – B.Lulle kļuva
par vicečempioni sieviešu open grupā, bet
Mārtiņš Lavrenovs izcīnīja bronzu vīriešu
C grupā. Jāpiebilst, ka Baiba un pārējās
šīs grupas medaļnieces pārstāvēs Latviju
Eiropas komandu čempionātā, kas no 1.
līdz 5. maijam notiks Amsterdamā. Latvijas
čempioni
senioru
un junioru grupās
tiks noskaidroti
13. aprīlī.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Var pieteikties
akvatlona sacensībām

21. aprīlī 6. vidusskolā notiks Jelgavas
atklātais čempionāts akvatlonā (skriešana
un peldēšana). Interesenti var pieteikties
pa tālruni 29445993 vai e-pastu: piramida.
triathlon@inbox.lv. Piesakoties iepriekš,
dalības maksa būs līdz 5 latiem, bet
sacensību dienā – 10 lati. Šīs sacensības
vienlaikus būs arī Latvijas kausa posms.
Sacensības sāksies pulksten 12, bet dalībnieku reģistrācija notiks no pulksten 11 līdz
11.45. Dalībnieki tiks vērtēti gan individuāli, gan komandās. Komandas rezultātu
veidos pieci labākie rezultāti garajā distancē (1000 m peldējums, 5 km skrējiens). Trīs
labākās komandas saņems naudas balvas,
speciālbalvu saņems arī sacensību labākais
peldētājs 1000 m distancē.

Labākie valstī

4. vidusskolas basketbolistes un Valsts
ģimnāzijas basketbolisti uzvarējuši Latvijas Skolēnu 66. spartakiādes finālsacensībās basketbolā 1999. – 2000. gadā
dzimušajiem. Meiteņu komandā spēlēja
Katrīna Kārkle, Sindija Smirnova, Lāsma
Vītola, Laura Kārkle, Enija Ķīvīte, Eva Elīna
Karpjuka, Daniela Dzedone, Ance Emīlija
Krūmiņa. Zēnu komandā spēlēja Rolands
Opaļevs, Maksims Husko, Rainers Ivars
Dzenis, Pāvils Vuškāns, Toms Siliņš, Rolands Aļeksejevs, Linards Rezevskis.

Amerikas boksa klubs izrādījis
interesi par jelgavnieku
 Ilze Knusle-Jankevica

Raitis Sinkēvičs

Sapņu zemes Amerikas profesionālais boksa klubs «City
Boxing» Sandijego izrādījis
interesi par jelgavnieku bokseri Raiti Sinkēviču – viņš
Amerikā uzturējās piecas
nedēļas, atrādījās klubam un
palīdzēja cīņai sagatavoties
profesionālam bokserim Denisam Gračevam. Lai gan no
kluba tika izteikts arī piedāvājums, bokseris pagaidām nav
gatavs doties uz Ameriku.
«Es šobrīd trenējos amatieru līmenī,
un man primārais ir nostartēt Eiropas
čempionātā, kas notiks maija beigās, un
izcīnīt tajā godalgotu vietu. Tas man ir
nepieciešams, lai iegūtu vārdu boksa aprindās, jo profesionālajā boksā ļoti būtiski,
lai ir vārds. Tāpat man nepieciešams uzkrāt pieredzi, jo šajā svara kategorijā – līdz
91 kilogramam – startēju tikai gadu,»
stāsta bokseris, piebilstot, ka, uzsākot
startēt profesionālajā līmenī, atgriezties
amatieru līgā vairs nevar.
Klubs par mūsu bokseri izrādīja interesi
divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, meklējot sev
jaunus sportistus. Otrkārt, kluba pārstāvim
krievu bokserim D.Gračevam vajadzēja sagatavoties nozīmīgai cīņai, kuras pretinieks
strādā līdzīgā stilā kā Raitis. «Tas nozīmē,
ka viņš ir uzbrūkošs, agresīvs un izpilda
daudz sitienu no dažādiem leņķiem,» savu
cīņas stilu raksturo sportists.

Dzimis: 1990. gadā
Mācījies: Jelgavas 4.
vidusskolā, Jelgavas
Amatniecības vidusskolā
Profesija: ēdināšanas
speciālists
Darba vieta: boksa klubs
«Sidneja 2000» Rīgā
Sporta veids: bokss
Pirmais treneris: Aleksandrs
Zaharovs, Jelgavas klubs
«Madara»

Un nekādas šokolādes vai burgeru, kas tur
ir pieejami ik uz stūra,» atklāj sportists. Tāpat viņš uzturā nedrīkstēja lietot cukuru un
sāli, arī kafiju ne, bet to Raitis tāpat nedzer.
Dzert drīkstēja ūdeni, minerālūdeni un
svaigi spiestu apelsīnu vai burkānu sulu.
«Dažreiz jau gribējās ēdienam pielikt klāt
kečupu,» saka bokseris, kurš pēc profesijas
ir pavārs. Tomēr viņš diētu ir ievērojis un
noteikumus ne reizi nepārkāpa, lai gan
par to nekādas sankcijas paredzētas nebija.
«Kas tad gribēs ar tādu strādāt, kurš neseko
norādēm un dara pa savam?»
Tāpat bija jāievēro stingrs dienas režīms
– pulksten 7 celšanās, pulksten 22 jāiet
gulēt, treniņi divreiz dienā un nekādas
nakts uzdzīves.

Primārais – Eiropas čempionāts
Jelgavnieks bokseris Raitis Sinkēvičs (no labās) piecas nedēļas pavadīja Amerikā, palīdzot Krievijas bokserim Denisam Gračevam sagatavoties nopietnai
cīņai Monako. Šis brauciens rezultējās ar piedāvājumu Raitim no kluba un
Foto: no R.Sinkēviča arhīva
Denisa uzvaru Monako.

kās pārbaudes, lai noteiktu manu fizisko
sagatavotību. Man vajadzēja skriet kalnā
uz laiku – bija jāiekļaujas vismaz stundā un
15 minūtēs un jāpieveic 10 kilometri –, svaru zālē, strādājot ar smagumu, kas atbilst
paša svaram, izpildīt dažādus vingrinājumus, piemēram, spiest guļus, pietupties,
bija jāpilda dažādi vieglatlētikas elementi
– jāskrien 100 metru sprints, vērtēja manu
uzrāvienu,» stāsta sportists.
Pirmajās nedēļās sparingi jeb treniņi
ar partneri bija retāk, bet pēc aizvadītām
divām nedēļām – jau biežāk. Pārsvarā
Ringā tiekas ar četrkārtēju
Raitis izgāja ringā ar Denisu, bet vēl
Amerikas čempionu
aizvadīja treniņu ar ukraiņu sportistu
R.Sinkēvičs Amerikā uzturējās piecas Vjačeslavu Šibonski, kurš nesen sācis
nedēļas – no februāra vidus līdz marta profesionālo boksera karjeru un visās trīs
beigām. «Pirmajās divās nedēļās bija fizis- aizvadītajās cīņās uzvarējis ar nokautu,

citu ukraiņu bokseri Oļegu Platovu un
amerikāni supersmagā svara (+ 91 kg)
bokseri, četrkārtēju Amerikas čempionu
Lenroju Tomsonu, kuram beigām tuvojas
gada diskvalifikācija.

Nekādas šokolādes!

Amerikas kluba personāls ne tikai sekojis
Raita fiziskajai sagatavotībai, bet arī izstrādāja speciālu diētu. «Šo piecu nedēļu laikā
nokritos svarā par 3 – 4 kilogramiem, jo
tas bija mans liekais svars,» saka bokseris.
Sākumā viņam bijis grūti pierast pie izmaiņām ēdienkartē. «Režīms ļoti stingrs. Ēdu
septiņas reizes dienā, bet pa mazām porcijām. No rīta vairāk bija jāēd rīsi vai makaroni ar gaļu, augļi, dārzeņi, bet pēc pulksten
sešiem vakarā – gaļa vai zivs ar dārzeņiem.

Lai gan Raitis no Amerikas kluba saņēmis piedāvājumu, pagaidām pārcelties uz
turieni viņš nesteidzas. Viņa tuvākais mērķis ir Eiropas čempionātā izcīnīt medaļu un
iegūt lielāku pieredzi pirms pievēršanās profesionālajam boksam. «Šis man ir pirmais
gads, kad boksējos šajā svara kategorijā, un
arī pirmais gads, kad Eiropas čempionātā
startēšu pieaugušo konkurencē. Līdz šim
man to liedza veselības problēmas,» stāsta
sportists. Viņš norāda, ka būtībā amatieru
boksu no profesionālā boksa atšķir tikai
cipari – no šī gada arī amatieru boksā pieaugušie cīnās bez aizsargķiverēm, kā tas ir
profesionāļos. Atšķiras tikai summas, kas
grozās katrā no šiem līmeņiem.

Darbs – boksēties

Lai gan Raitis ir beidzis profesionālo skolu un ieguvis pavāra profesiju, šobrīd viņa
vienīgais darbs ir bokss, kaut arī startē tikai
amatieru līmenī. No šā gada viņš pārstāv
Rīgas klubu «Sidneja 2000», kas sedz visus
viņa izdevumus un maksā algu.

Hokeja kluba «Zemgale/JLSS» kapteinis uz «Dinamo Rīga» spēlēt neietu
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Hokeja federācija jau
otro gadu par Latvijas čempionāta rezultatīvāko spēlētāju
atzinusi HK «Zemgale/JLSS»
kapteini Gunti Pujātu. Viņš
izgāja uz ledus visās 28 komandas Latvijas čempionāta
spēlēs un tikai divās no tām
neguva nevienu rezultativitātes punktu – neatdeva
nevienu rezultatīvu piespēli
un neiemeta pretinieka vārtos
ripu. Bet bijušas arī spēles, kad
Guntis guvis trīs vārtus.
G.Pujāts 28 regulārās sezonas spēlēs
guva 28 vārtus un atdeva 22 rezultatīvas
piespēles, kopumā sakrājot 50 rezultativitātes punktus. «Pagājušajā gadā, kad
biju atgriezies hokejā un šādā līmenī
atkal spēlēju pēc piecu gadu pārtrauku-

ma, pat nedomāju par to, ka varētu kļūt
par rezultatīvāko čempionāta spēlētāju.
Domāju – ja būtu desmitniekā, tas būtu
forši. Aizstāvēt titulus un balvas vienmēr
ir grūtāk nekā izcīnīt,» tā viņš.
HK «Zemgale/JLSS» Latvijas čempionāta regulāro sezonu noslēdza 5. vietā.
Komandas kapteinis aizvadīto sezonu
vērtē kā ļoti labu: «Mēs esam izcīnījuši
uzvaru pret katru no čempionāta komandām.» Tikai divas trīs spēles, viņaprāt,
komanda aizvadīja zem sava līmeņa. Arī
čempionāta kopējais līmenis, pēc Gunta
domām, ir gana augsts, īpaši, ja salīdzina
ar situāciju pirms pāris gadiem. «Šogad
finālā tikās «SMScredit.lv» un HK «Juniors». «Junioru» sastāvā spēlēja hokejisti,
kuri startē Krievijas jaunatnes līgā, un
trīs «Dinamo Rīga» spēlētāji, bet viņi neko
nevarēja izdarīt tādai parastai Latvijas
čempionāta komandai. Domāju, tas par
kaut ko liecina,» tā G.Pujāts. Viņš zina
teikt, ka nākamsezon Latvijas čempionā-

tā varētu būt desmit komandas līdzšinējo
astoņu vietā – iespējams, hokeja komanda
atgriezīsies Tukumā un Daugavpilī.
Par to, ko pats darīs nākamsezon,
Guntis spriež, ka, visticamāk, paliks
«Zemgale/JLSS», jo Jelgavā ir viņa pamatdarbs – kā zināms, G.Pujāts Jelgavas
Ledus sporta skolā trenē U-10 hokejistu
komandu. «Pat tad, ja mani uzrunātu «Dinamo Rīga», es atteiktu, jo savu jau esmu
nospēlējis,» viņš saka. Hokejists norāda,
ka trenera pienākumi viņam spēlēt hokeju netraucē, drīzāk vairāk motivē. «Es kā
lielās komandas kapteinis un spēlējošais
treneris esmu piemērs un nedrīkstu laukumā pieļaut kļūdas, jo mācu jaunajiem
hokejistiem, kā jāspēlē. Tas man dod papildu motivāciju atdot veiksmīgu piespēli,
iemest ripu pretinieka vārtos, pavilkt līdzi
komandu un vinnēt,» tā hokejists. Viņš
bilst, ka aizvadītajā sezonā palielinājusies
arī skatītāju interese par hokeju, un tas
ir sava veida atskaites punkts.

Hokeja kluba «Zemgale/JLSS» kapteinis Guntis Pujāts ir 2012./2013. gada
rezultatīvākais Latvijas čempionāta
spēlētājs. Šo titulu viņš saņem jau otro
Foto: Ivars Veiliņš
gadu pēc kārtas.
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Sporta pasākumi
 12. aprīlī pulksten 16 un 13. aprīlī
pulksten 12 – Latvijas Skolēnu 66. sporta
spēles peldēšanā (LLU baseinā).
 14. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts volejbolā (Sporta hallē).
 14. aprīlī pulksten 17 – basketbols: BK
«Jelgava» – LU (ZOC).
 15. aprīlī – Jelgavas čempionāts boulingā skolēniem. Pieteikšanās līdz 14.
aprīlim pa tālruni 29900888 («Tonuss
boulingā»).
 20. aprīlī pulksten 15 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Ilūkste». Pirms spēles
– grāmatas «Jelgavas futbola vēsture»
atvēršana (ZOC).
 21. aprīlī pulksten 10 – Latvijas vīriešu
lakrosa čempionāts (ZOC).
 27. aprīlī pulksten 11 – piedzīvojumu
sacensības «Triatel XRace» (starts Lāčplēša
ielas un Brīvības bulvāra krustojumā).

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

Meklē darbu
Vecu, slimu cilvēku aprūpē. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 25965958.
Slima, veca cilvēka kopējas darbu. Var būt
gulošs. Ir pieredze. Tālrunis 26725496.
Sieviete (60) – uz nepilnu darbadienu.
Tālrunis 26448306.
Celtnieks. Iekšdarbi. Tālrunis 29594208.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus, mūrīšus, krāsnis, plītis. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē papilddarbu Jelgavā. Varu
aprūpēt vecu vai slimu cilvēku, strādāt par
auklīti vai citu darbu. Tālrunis 20075498.
Mūrnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, kamīnus,
pirtskrāsnis, skursteņus, dārza kamīnus.
Tālrunis 28893830.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces) un
palīgstrādnieku(-ci). Tālrunis 29537176.
SIA «Nybo Dobele» meklē kvalificētas(-us)
šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes
darbam Jelgavā. Pieteikties, zvanot pa
tālruni 63781363.

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Dārgi pērku vecmeistaru gleznas,
porcelāna figūras, vāzes, sienas šķīvjus.
T.27166669
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911

Pārdod
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
100 Ls/t. T.29907466

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IMANTS PAULAUSKS (dz. 1961. g.)
STAŅISLAVS MARJANS PAUKŠTELO
(dz. 1938. g.)
LUDMILA VASIĻEVSKA (dz. 1937. g.)
ANTOŅINA BAŠKIROVA (dz. 1937. g.)
ALEKSEJS IVANOVS (dz. 1929. g.)
IVARS FELDMANIS (dz. 1950. g.)
VIESTURS ROZENTĀLS (dz. 1954. g.)
ANATOLIJS MASKAĻKOVS (dz. 1947. g.)
GAIDA LILITA LAVRENTJEVA (dz. 1931. g.)
IZIDORS LOČMELIS (dz. 1934. g.)
ĀRIJS ARNOLDS VĒTRA (dz. 1937. g.)
EDUARDS PLŪKSNE (dz. 1935. g.)
DZIDRA ANNA FREIBERGA (dz. 1932. g.)
DZIDRA ZDANOVIČA (dz. 1925. g.)
ALEKSANDRS ŠVECOVS (dz. 1929. g.)
ELVIRA EMASOVA (dz. 1937. g.)
ALLA BABULE (dz. 1930. g.)
ALEKSANDRS KURAČINSKIS (dz. 1956. g.).
Izvadīšana 11.04. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
GRIGORIJS JAKUBOVIČS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 11.04. plkst.10.30 Bērzu kapsētā.
MARIJA ROZENTĀLE (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 12.04. plkst.13 Zanderu kapsētā.
MARIANNA SMIRNOVA (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 12.04. plkst.11.30 Zanderu
kapsētā.
GUNĀRS GEIBA (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 12.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

15. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 43.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1597.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dabas diženās pārvērtības». BBC dok. 2.sērija.
13.15 «Ielas garumā». Vidrižu un Piebalgas ielas.*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1597.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 55.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «De facto».*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs 2». 25.(noslēguma) sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 57.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 41.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzjja*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 58.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 42.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.*
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 7.sērija.
20.55 «Piedzīvojums dabā 2». 3.sērija.
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
23.25 «Tenkas». ASV drāma. 2007.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 13.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «48 stundas Barselonā». Detektīvmelodrāma. 2005.g.
12.00 «Latvijas faili». Latvijas dokumentālu filmu cikls.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis!»*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 46.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Laimīgs un vesels».
1.00 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 26.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 12.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 5.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 6.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 53.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 5.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
9.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
10.05 «Garšu ekspresis».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 12.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 54.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 138.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 619. un 620.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10. sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.

19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 620.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 22.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 12». ASV seriāls. 2011.g.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 5.sērija.
1.50 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 138.sērija.
3.30 «Melu teorija 3». Seriāls. 5.sērija.

16. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 44.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1598.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 119.sērija.
11.10 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 10.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1598.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 56. sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 105.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 7. sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».*
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 58.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 42.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 59.sērija.
16.35  «Nomadi». Dok. ser. 43.(noslēguma) sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 45.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». Komēdijseriāls. 2011.g. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ilgas pēc Paradīzes salas». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Svētās liekules». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 50.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 27.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 47.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Jaunības mīlestība». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 12.sērija.
1.05 «Terjeri». ASV seriāls. 8.sērija.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 27.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 13.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 6.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 7.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 54.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 6.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.
9.00 «Kobra 12». 6.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 22.sērija.

tv programma
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 13.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 55.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 139.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 620. un 621.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 621.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 17.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 14.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 175. un 176.sērija.
1.55 «Kobra 12». Seriāls. 6.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 139.sērija.

17. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 45.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1599.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 105.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 120.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1599.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». dok. f.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 106.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 59.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 43.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Šveice. 2006.g.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 60.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.sērija.
22.40 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 75.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 46.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Jaunības mīlestība». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 51.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 47.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 48.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 43.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 15.sērija.
22.10 «Kolombiana». Spriedzes filma. 2011.g.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 13.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 9.sērija.
2.00 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 28.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 14.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis
5.45 «Melu teorija 3». 7.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 8.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 55.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 7.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 «Kobra 12». 7.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 14.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 14.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 56.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 140.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 621. un 622.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 622.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 16.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 6.sērija.
1.30 «Kobra 12». Seriāls. 7.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 140.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 14.sērija.
4.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.

18. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 47.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1600.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 106.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 121.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Tautas tērpēja.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 62.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1600.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Es aiziet nevaru... Vizmai Belševicai – 80».
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 107.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 TV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.10 «Tilts». Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls. 8.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.26 Laika ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 60.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju f. 1.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.sērija.
13.00 «Zuši». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2007.g.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 61.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Modes upuri». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Motociklisti».*
23.25  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
0.15 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. f. 5.(noslēguma) sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 47.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ieklausoties sirdsbalsī». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 52.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 48.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 49.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.

20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 43.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 14.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 10.sērija.
2.00 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 29.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 15.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 8.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 9.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 56.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 8.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.
9.00 «Kobra 12». 8.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 34.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 15.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 57.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 141.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 622. un 623.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 623.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Bīstamais uzdevums». Spriedzes filma. 2009.g.
0.05 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Kobra 12». Seriāls. 8.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 141.sērija.
3.40 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 15.sērija.

19. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 48.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 107.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 122.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 7.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.35 «Aculiecinieks».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 63.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.). 4.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 8.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 61.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2008.g.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 62.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! Euro Hockey Challenge. Latvija – Baltkrievija.
21.53 «Dziesmusvetki.tv»
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
22.56 «Zveja» (ar subt.).
23.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 34.sērija.
0.15  «Par cilvēkiem un bruņrupučiem». Dok. f.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 48.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestības zeme Jaunzēlande». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Viņpus 2». ASV seriāls. 43.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 53.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 49.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 30.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 50.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».

18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Maskava asarām netic» (ar subt.). Melodrāma. 1980.g.
0.10 «Mazā Manhetena». ASV ģimenes filma. 2005.g.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 16.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 9.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 10.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 57.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 9.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.
9.00 «Kobra 12». 9.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 1.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 58.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 142. un 143.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo». 1.sērija. Piedalās A.Ērglis.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Iepazīsties, mazie Fakeri!» ASV komēdija. 2010.g.
23.00 «Ādams». ASV romantiska drāma. 2009.g.
1.00 «Spoku pilsēta». ASV fantastikas komēdija. 2008.g.
2.50 «Kobra 12». Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 142.sērija.

20. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 25. un 26.sērija
8.22  «Luijs». Anim. ser. 66.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 9.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 23.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 TV jaunatklāšanas raidījums TE!*
12.00  «Burve Lilī. Pūķis un burvju grāmata». 2009.g.
13.35 «Andrim Ērglim – 30». Jubilejas koncertturneja.*
15.20 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
15.30 «Ziemeļu puse».*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Kā darbojas Visums» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip.» N.Gogolis. Mirušās dvēseles.
0.30 Nakts ziņas.

LTV7
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.*
13.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.
13.55 «Dziesmusvetki.tv»
14.00 TIEŠRAIDE! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
4.finālspēle. Poliurs/Ozolnieki – VK Biolars/Jelgava.
16.10 «Piedzīvojums dabā 2». 3.sērija.*
16.45 TIEŠRAIDE! Euro Hockey Challenge. Latvija – Baltkrievija.
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 1.sērija.
19.59 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
21.45  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 4.sērija.
22.40 «Ziemeļblāzma». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
0.18 «Dziesmusvetki.tv»
0.20  «Modes upuri» Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 49.sērija.
5.50 «Vilfreds». 4.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 77.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis!»
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Māju sajūta».*
11.30 «Herijas likums 2». 2.sērija.
12.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 65.sērija.
13.30 «Sniegbaltītes jaunais stāsts». Anim. f. 2009.g.
15.00 «Maskava asarām netic» (ar subt.). Melodr. 1980.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Priestera mīla». Melodrāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Latvijas faili». Latvijas dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 10.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.20 «Drudzis». ASV trilleris. 1995.g.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 17.sērija.

5.40 «Melu teorija 3». 10.sērija.
6.30 «Tikko precējušies» (ar subt.). 17.sērija.
6.55 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 46.sērija.
7.20 «Naskais Andželo». Anim. ser. 47. – 49.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 4.sērija.
8.15 «Bakugani 3». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.00 «Iepazīsties, mazie Fakeri!» ASV komēdija. 2010.g.
17.00 «Greznais Šarpejas piedzīvojums». Kom. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.15 «Es tevi mīlu, Beta Kūpere». Komēdija. 2009.g.
23.15 «Saldumiņš». ASV romantiska komēdija. 2002.g.
1.05 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.). Komēdija. 1980.g.
2.55 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 17.sērija.
3.35 «Melu teorija 3». Seriāls. 10.sērija.

21. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 27. un 28.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 67.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 24.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 11.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Sv.Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dabas diženās pārvērtības». BBC dok. f. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». „Ilža” no Ilžas krastiem.
18.50 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts» (ar subt.).
21.45 «Spēle bez noteikumiem» (ar subt.). Spriedzes f. 2010.g.
23.45 Nakts ziņas.
23.55  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.). 4.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.30 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
13.58 «Dziesmusvetki.tv»
14.00 TIEŠRAIDE! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
5.finālspēle. VK Biolars/Jelgava – Poliurs/Ozolnieki.
16.00 «SeMS. Laboratorija».
16.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 8.sērija.
17.28 «Dziesmusvetki.tv»
17.30 «Ziemeļblāzma». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
19.10 «Motociklisti».
19.40 «Vašingtones kundzes skolas gaitas». Traģikom. 2009.g.
21.20 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
22.10  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
0.08 «Dziesmusvetki.tv»
0.10  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 4.sērija.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 65.sērija.
5.50 «Vilfreds». 5.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 78.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». 10.sērija.
11.05 «Detektīve Veronika Marsa 3». 59.sērija.
12.05 «Precamies!?! 2».*
16.00 «Dzīves krustcelēs 2». 7.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 11.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Devītā leģiona ērglis». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.15 «Izolācija». ASV spraiga sižeta drāma. 2007.g.
1.35 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 21.sērija.
2.25 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 15.sērija.
3.15 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 59.sērija.
3.55 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 78.sērija.
4.40 «Vilfreds». ASV seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 18.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 11.sērija.
6.35 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 19.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 47.sērija.
7.10 «Naskais Andželo». Anim. ser. 50. – 52.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 5.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.40 «Zvaigznes ceļo».*

TV programma
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14.50 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.55 «Spēlē kā Maikls». ASV komēdija. 2002.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.20 «Četri brāļi». ASV krimināldrāma. 2005.g.
1.30 «Gaisa bedre». ASV trilleris. 1997.g.
3.15 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 18.sērija.
4.00 «Melu teorija 3». Seriāls. 11.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Igauņu zīmola «Mosaic»
apģērbi tagad arī Jelgavā
«Mosaic» ir starptautisks modes apģērbu zīmols sievietēm un vīriešiem, kuri apzinās savu vērtību un kuriem
nepieciešams solīds, moderni formāls un elegants
apģērbs darbam, atpūtai un īpašiem pasākumiem.
«Mosaic» apģērbus meklējiet no 10. aprīļa pulksten
13 jaunajā veikalā «Miss Kamille» tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža», Driksas ielā 4, otrajā stāvā.
Veikala darba laiks no 11. aprīļa – katru dienu no
pulksten 10 līdz 21.
Jelgavas 6. vidusskola uzņem audzēkņus pirmsskolas izglītības programmas četrgadīgo bērnu grupā,
piecgadīgo bērnu grupā, sešgadīgo bērnu grupā.
Rotaļnodarbības notiek pieredzējušu pedagogu vadībā
bērniem draudzīgā un attīstošā vidē.
Katru dienu notiek latviešu valodas nodarbības, kā
interešu izglītība tiek piedāvāts dejošanas pulciņš un
interaktīvas nodarbības poļu valodā. No 2013./2014.
mācību gada plānots futbola pulciņš.
Bērni bez maksas var apmeklēt skolas baseinu.
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004.
Tālrunis 63027467; e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv;
skolas mājas lapa: www.j6vsk.lv.

JELGAVAS TEHNIKUMS
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis 63025605, 63025628
www.jelgavastehnikums.lv

JAUNIESU

TAVAI
TAVAI
NAKOTNEI
NAKOTNEI
2013.
12.

ZRKAC

Svētes ielā 33
30
00
plkst.

13 - 19

Ar vidējo izglītību:
• bārmenis.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu šādās grupās:
pieaugušajiem

- Franču valoda iesācējiem: S., 10.30 – 12.30
(25 LVL/mēn.),
- Angļu sarunvalodas kurss: P./T., 19.30 – 21
(40 LVL/mēn.),
- Angļu sarunvalodas kurss: P., 18 – 19.30
(20 LVL/mēn.);

jauniešiem

- Angļu valodas kurss jauniešiem ar pamatzināšanām
(8. – 11. kl.): O./C., 15.45 – 17.15 (25 LVL/mēn.).
Pieteikšanās un tuvāka informācija –
pa tālruni 28816925; e- pasts:
passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.
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GADA

APRĪLĪ

Satiksi:

Augstskolu pārstāvjus
TALANTĪGUS
JELGAVAS
KĀ
ZINĀMAS

JAUNIEŠUS

ARĪ

INFORMĀCIJAS DIENAS
11. aprīlī no plkst.9 līdz 16;
12. aprīlī no plkst.9 līdz 14.
Ar pamatizglītību:
• klientu apkalpošanas speciālists;
• viesmīlības pakalpojumu speciālists;
• apdares darbu tehniķis;
• automehāniķis;
• mēbeļu galdnieks;
• datorsistēmu tehniķis;
• ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas
speciālists.

KONFERENCE

NE

Ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LATVIJĀ PERSONĪBAS

LINDA STIEBRIŅA LLU GUNDARS CAUNE

SSE RTU

DENISSS MĀZERS

Vairāk informācijas:
www.draugiem.lv/jjk

NĀC

LU RSU

ROBERTS POGOŽELSKIS

,

Sadarbojoties ar:

Organizē:

Jelgavas izglītības
pārvalde

brīvprātīgais.lv

TURĪBA
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 12. aprīlī pulksten 13.30 – «Jundas» Jauniešu kluba rīkota neformāla konference
jauniešiem «Tavai nākotnei». Iepazīšanās ar Jelgavas un Latvijas mēroga personībām, kas stāstīs par savas profesijas izvēli, aizraušanos un talantu kā karjeras izvēli
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 12. aprīlī pulksten 19 – ceļā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 17 – grupas «Autobuss debesīs» 15 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6 (kultūras namā).
 14. aprīlī pulksten 12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde (krievu valodā) A.de Sent-Ekziperī «Mazais princis». Režisors R.Kudašovs. Lomās A.Maļikovs,
A.Korgins, J.Frolova, A.Timošenko, J.Čerkess. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).
 14. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 10 – Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem «Supervaronis
Augustiņš». Režisors K.Salmiņš. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde L.Stumbre «Mī..
mālēt». Režisors M.Kublinskis. Lomās: L.Kugrēna, E.Skulte, V.Šoriņš, J.Āmanis. Asprātīga sadzīves luga par izteikti nesadzīvisku tēmu – kādas mākslinieces spožums
un posts. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 19. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 – Jaunumu diena bibliotēkā. Pulksten 17
– ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Vārds jaunajiem Jelgavas mūziķiem». Piedalās
M.Bruce (kokle), K.Taimiņš (trompete), A.Meldere (klarnete), S.Zihs (akordeons),
D.Ozoliņa (vijole), U.Sedola (alts) un M.Kārkliņa (klavieres) kopā ar Jelgavas kamerorķestri (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 19. aprīlī pulksten 20 – «Prāta vētra» un «Laima» dāvina koncertfilmas seansu
100 Latvijas pilsētās un novados. Ieeja – bez maksas. Bezmaksas ieejas kartes var
izdrukāt portālā ekase.lv (kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

To ražo Jelgavā!

Līdz 26. maijam
muzejā būs skatāma
izstāde «Māla brīnumainās pārvērtības
50 gados», parādot
Jelgavas preci, kas
tapusi «Latvijas
keramikā».

Izstādes
 Līdz 29. aprīlim – mākslinieču Annas Kaltiginas, Aivas Bulmeres, Nellijas Skujenieces un Initas Vilks darbu izstāde «Sviestmaizes» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 29. aprīlim – Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes izstāde «Vecticībnieku garīgais un kultūras mantojums un laikmetīgums» (Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. aprīlim – izstāde «Latvijas Keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes. Pavedieni» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 30. aprīlim – foto vecmeistara Roberta Kalniņa piemiņas izstāde (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 30. aprīlim – Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznu izstāde «Latvijas
kuģi» (kultūras namā).
 Līdz 30. aprīlim – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža»).
 Aprīlī – konceptuālā foto izstāde, grāmatas «Ceļš pie sevis» vizuālā seja «Es
esmu» (kultūras namā).
 Aprīlī – Jelgavas bērnu zīmējumu «Zemgales Eko» kalendāram izstāde (kultūras
namā).
 No 17. līdz 30. aprīlim – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 19. aprīlī pulksten 15 – Mākslas dienas 2013. Jelgavas mākslinieku darbu izstādes
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

Leļļu teātra studija – jaunās mājās
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu leļļu teātra studija, kas
iepriekš darbojās Svētes ielā
21b, nu atrodas jaunās mājās
Pētera ielā 11, kur agrāk bija
juvelierizstrādājumu veikals.
Vakar, 10. aprīlī, aizvadīti jauno
telpu atvēršanas svētki, taču
jauna leļļu teātra izrāde un leļļu
veidošanas darbnīca gaidāma
maijā, kad darbu studijā uzsāks
arī bērnu pieskatīšanas istaba.
Leļļu studijas vadītāja Svetlana Gricaja
stāsta, ka iepriekšējās studijas telpas jau
bija kļuvušas par mazu. «Jutām, ka visiem teātra skatītājiem vairs īsti nepietiek
vietas. Taču jaunās telpas mums paver
daudz plašākas iespējas, jo tās ir lielākas.
Varēsim uzņemt vairāk ciemiņu. Tiesa, šo-

brīd mums vēl tās jāapdzīvo, bet jau maijā
jelgavniekus aicināsim ciemos biežāk,»
stāsta S.Gricaja.
Runājot par nākotnes plāniem, studijas
vadītāja stāsta, ka jau nākammēnes taps
jauna leļļu izrāde. «Šobrīd vēlmi iesaistīties
izteikuši vairāki vidusskolas jaunieši, kuri
labprāt iepriecinātu mazākos jelgavniekus,
spēlējot leļļu teātri. Ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga,» tā vadītāja. Līdz ar
plašākām telpām viņa nolēmusi īstenot arī
sen lolotu ideju – leļļu teātrī izveidot bērnu
pieskatīšanas istabu. Tajā vecāki uz pāris
stundām varētu atstāt bērnu pasaku tēla
uzraudzībā, kurš ar bērniem spēlēs spēles
un teātri, zīmēs, dziedās. «Tas nozīmē, ka
strādāsim ne tikai nedēļas nogalēs, bet arī
darba dienās,» piebilst S.Gricaja. Tāpat
maijā darbu leļļu teātra studijā atsāks leļļu
veidošanas radošā darbnīca, kurā jelgavniekiem dota iespēja pašiem veidot lelles.

Jelgavniekiem bibliotēkā
piedāvā «Sviestmaizes»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) līdz 30. maijam
skatāma amizanta pavasara
ieskaņu izstāde «Sviestmaizes». Tās autores – Anna Kaltigina, Aiva Bulmere, Nellija
Skujeniece un Inita Vilks.
JZB pārstāve Viktorija Buraka informē, ka izstādes koncepciju mākslinieces
smēlušās humoristiskajā «sviestmaizes
– kaķa paradoksā», kas radies no izteikumiem «kaķi vienmēr piezemējas uz
kājām» un «sviestmaize vienmēr pieze-

mējas ar sviestu uz leju», apsverot, kas
notiktu, ja pie kaķa muguras piesietu
sviestmaizi ar sviestu uz augšu un nomestu kaķi no liela augstuma.
«Cilvēks pārtiek ne no dienišķās
maizes vien, līdzās pastāv nemitīgas
alkas pēc kaut kā skaista, neparasta,
vēl neatklāta skaistuma, ko var ieraudzīt, tikai vērīgi ieskatoties, tepat
visapkārt. Arī tajā pašā vienkāršajā,
ikdienišķajā maizes rikā,» par ekspozīcijas ideju stāsta viena no darbu
autorēm I.Vilks.
Ar izstādes ekspozīciju interesenti
var iepazīties JZB darba laikā līdz 30.
maijam.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

50 gadus šogad svin viens no
senākajiem Jelgavas uzņēmumiem – «Latvijas keramika»,
kura fondā ir vairāk nekā 3000
dažādu keramikas izstrādājumu un ik gadu tiem pievienojas
jauni. 12. aprīlī pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā durvis vērs
izstāde «Māla brīnumainās pārvērtības 50 gados», kurā būs
iespēja redzēt uzņēmuma produktus no rūpnīcas pirmsākumiem līdz šodienai. Jāpiebilst,
ka tik lielā mērogā uzņēmums
savu produkciju plašākai auditorijai rādīs pirmo reizi.

ēdienu var baudīt mūsu «Čili picā».

Fondī Šveicei

Rīgas ielas 67 jaunajā cehā, kuru uzcēla
1968. gadā, pirmā produkcija bija tradicionālās balzama pudeles, kuras tika ražotas
uzņēmumam «Latvijas balzams». Tiesa,
šodien tiek ražotas tikai lielās litra un trīs
litru pudeles. Dažādas formas un tilpuma
pudeles tiek ražotas eksportam uz Gruziju
un Krieviju.
«Latvijas keramikas» direktors atzīst – lai
gan māls ir dabisks un tautisks materiāls,
šodien vairs neprasa traukus ar tautiskiem
rakstiem. Prasa neitrālākus. «Vispirms
jau ir mainījušās ražošanas tehnoloģijas
– iepriekš tautiskie raksti tika zīmēti ar
svinu saturošām glazūrām. Šodien tādas
nevar izmantot, bet ar jaunajām glazūrām
mēs to vairs nevaram dabūt gatavu. Taču
droši varu apgalvot, ka esam vienīgie
pasaulē, kuri rūpnieciskajā ražošanā vēl
izmanto pludināšanas apdari, un glazūras
pludināšana notiek ar roku. Tas nozīmē,
ka divu vienādu darbu nekad nebūs,» tā
direktors.
Uzņēmuma vieni no jaunākajiem produktiem ir dažādi fondī trauki, kas pieprasīti Šveicē. Tie šeit pieejami plašā izmēru
un krāsu klāstā. Šveicē tos galvenokārt
izmanto siera kausēšanai, kur tiek mērcēta
cepta baltmaize, un šokolādes kausēšanai,
kur mērcē augļus. Latvijā fondī trauku
izmanto sautējumu gatavošanai un arī kā
dizaina priekšmetu. Tas ir vienīgais Latvijā
ražotais māla trauks, kuru ēdiena gatavošanai var izmantot uz atklātas uguns.

«Māls joprojām ir topā, un līdz ar krāsaino trauku ienākšanu sortimentā aizvien
vairāk cilvēku atkāpjas no stereotipa, ka
māla trauki nav ikdienas trauki,» atzīst
«Latvijas keramikas» direktors Raimonds
Neilands, piebilstot, ka mainījusies vien
mode. Šodienas sortimentā vairs neatrast
māla bļodas ar tautiskiem rakstiem, svečturus ar ciku cakām, dekoratīvos sienas
šķīvjus, māla vāzes ar ziedu ornamentiem.
To vieta ir uzņēmuma muzejā. Tagad modē
fondī trauki, krāsaini šķīvji, bļodiņas,
sautējuma podiņi, terakotas sautējamie
trauki, kuros var gatavot bez taukvielām,
dārza keramika...
Direktors gan atzīst, ka tikai kādi 15
procenti no uzņēmumā saražotā paliek
tepat Latvijā, pārējais aizceļo pie lielākiem
patērētājiem uz Krieviju, Šveici, arī Dāniju, Jelgavnieki: «Kur to ražo?»
Ukrainu, Gruziju, Vāciju, Lietuvu, BaltDirektors stāsta, ka Jelgavā ražotos traukrieviju, Franciju, Zviedriju, Igauniju.
kus pilnībā savā darbā izmanto kafejnīcas
Bavārijā un Berlīnē. Vecrīgā top krodziņš,
Unikālie podiņi no Gruzijas
kurā tā būs. Tāpat saskaņošanas procesā ir
ir Jelgavas ražojums
trauku komplekts – krāsaini šķīvji, bļodas,
«Mēs ražojam pudeles Gruzijas uz- krūzes – kādam kafejnīcu tīklam Maskavā.
ņēmumam, kurā tiek pildīts vīns un Taču pašmāju ražojumus ik dienu cilvēki
viņu nacionālais stiprais dzēriens čača. varēs «satikt» arī «Lido» un tepat JelgaIeeju tepat Latvijā «Eirovīna» veikalā, un vā. «Skaidri zinu, ka kafejnīcā «Rausis»
mūsu pudeles priekšā – caur Gruziju tās salvešu trauki ir mūsējie,» tā direktors,
atkal atceļojušas uz dzimteni,» nosaka piebilstot – sabiedrībā valda stereotips,
R.Neilands.
ka māla izstrādājumi der tikai ēdienam.
Viņš stāsta, ka par topa preci šodien Patiesībā šeit top daudz interesantu lietu,
noteikti var saukt sautējumu podiņus. par kurām var vien pabrīnīties. «Pašlaik uz
Daudzi no tiem arī aizceļo uz Gruziju. «Ir Dāniju eksportējam māla dzīvnieku pīšļu
tāds gruzīnu nacionālais sautējums čanahs, urnas, izgatavojam akvāriju piederumus
kurš tiek gatavots tieši mūsu podiņos. Ku- jeb zivju «štābiņus», Jelgavā mazuļiem
riozi šķita televīzijas raidījumā «Gandrīz pilsētas domes priekšsēdētājs pasniedz
ideālas vakariņas» redzētais. Proti, tur piemiņas karotītes ar pilsētas simboliku, bet
grupas «Cosmos» dalībnieks Jānis Ozols mēs Zviedrijai ražojam īpašus svečturīšus
saviem viesiem gatavoja čanahu un aiz- bērniem,» stāsta R.Neilands.
rautīgi stāstīja, ka tas gatavots speciāli tikai
Nesen direktoram vaicāts, vai viņš nešim ēdienam paredzētajos podiņos, ko tēvs zinot, kurā valstī ražo gaisa mitrinātāju,
astoņdesmitajos gados atvedis no Gruzijas. ko piestiprina padomju tipa čuguna raTā esot liela vērtība un nekur citur nav diatoriem. «Trakums! Vienmēr skatāmies
dabūjama. Tā sasmējos – tie podiņi taču tālāk pasaulē, jo tur jau visu var dabūt.
mūsējie! Jelgavas ražojums, ko vēl šodien Taču patiesībā tādus ražojam arī mēs tepat
pie mums var nopirkt,» stāsta ilggadējā rūp- Jelgavā,» tā R.Neilands. Viņš spriež – kaut
nīcas darbiniece Vizma Tumšā, piebilstot, arī uzņēmumam jau ir tik sena vēsture, paši
ka gribējusi J.Ozolam aizsūtīt e-pastu, taču jelgavnieki nezina, ko no māla var dabūt
nav vēl paspējusi to izdarīt. Jāpiebilst, ka jel- gatavu un ka tas iespējams tepat mūsu
gavnieki pašu mājās no līdzīgiem podiņiem pilsētā. «Ne reizi vien gadījies, ka tirdziņā

pie uzņēmuma, kad rīkojam noliktavas
izpārdošanu, atnāk cilvēki un pajautā: «Kur
to ražo?»,» piebilst direktors.

«Viss atkarīgs
no lietotāja attieksmes»

Runājot par krāsām, jāteic, ka tās gan
gadu gaitā lielākoties palikušas nemainīgas
un lielā cieņā ir tumši brūnie jeb, kā paši
darbinieki saka, dolomīta krāsas trauki un
arī bēšie toņi, lai gan par krāsu izvēli sūdzēties nevar. Pusdienu šķīvjus vien var dabūt
vairāk nekā 40 dažādās krāsās un toņos.
«Ikdienas pašmāju pircējus piesaista lielā
krāsu gamma, jo tās var dažādi kombinēt,
taču ārzemniekus – tautiskās, dabiskās
krāsas, jo Latvija viņiem saistās ar kaut ko
dabisku,» skaidro direktors. Viņš gan atzīst
– joprojām daudzi cilvēki uzskata, ka māls ir
ļoti plīstošs, taču tas esot mīts. Viss atkarīgs
no lietotāja attieksmes – ja būsi uzmanīgs,
trauki kalpos ilgi.

20 tonnas mēnesī

Tiesa, šodien vairs nevarot runāt par
tādiem ražošanas apjomiem, kādi tie bija
astoņdesmitajos gados, kad noliktavas
stāvējušas tukšas un no rūpnīcas mēnesī
aizceļoja vairāki desmiti vilcienu vagonu ar
«Latvijas keramikas» preci. «Atminos, ka
vienu mēnesi bija rekords – 32 vagoni. Saražojām un tūlīt gandrīz karstus pakojām.
Lai iepakotu vienu krūzi, tika izmantoti trīs
četri kilogrami skaidu,» tā V.Tumšā, piebilstot, ka mūsdienās iepakošana ir daudz
vieglāka – saliec traukus kartona kastēs, pa
vidu papīrs, un prom.
Pašlaik uzņēmums vidēji mēnesī produktu ražošanai iztērē 20 tonnas māla.
Jāteic gan, ka process, lai nonāktu līdz
gatavam produktam, ir ilgs – no divām līdz
trim nedēļām. Māla sagatavošana darbam
vien prasa divas diennaktis. Uzņēmuma
direktors neslēpj, ka lielākais klupšanas
akmens ražošanas procesā pašlaik ir tas,
ka lielu naudu «apēd» elektrība, līdz ar to
tas nevar konkurēt ar cenu.

Etalona fonds un šodiena

Uzņēmums nepārtraukti attīstās – tā
jaunākais izgudrotais produkts ir galda
grils, kas gan vēl tiek «pieslīpēts». «Bieži
vien gadās tā, ka gaļas cepējs visu pikniku
pavada pie grila kaut kur nostāk un gaļu
nemaz nedabū. Tāpēc izdomājām keramikas galda grilu: to noliek uz galda, ar
oglēm no apakšas iekurina, virsū saliek
gaļiņu – visi sēž pie galda, un gaļa tikmēr
čurkstinās,» tā direktors. Tāpat uzņēmums iegādājies un šogad cer palaist tirgū
porcelāna trauku ražošanas līniju.
Izstādē, ko atklās rīt, uzņēmums jelgavniekiem divās zālēs rādīs, ar ko nodarbojas.
Būs skatāmi izstrādājumi no pirmsākumiem jeb etalona fonds, kura ražošanu
noteica īpaša valsts komisija. «Parādīji, un,
ja patika, varēja ražot. Bet būtiski, ka katrs
trauks saņēma pasi, kurā atzīmēti tā izmēri, krāsa, un no tā nedrīkstēja atkāpties,»
piebilst V.Tumšā. Protams, apskatāmi būs
arī ražojumi, kas tapuši pēdējos gados.

