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centu. I.Škutāne atzīst, ka tas
nav vērtējams kā sasniegums,
Jelgavas pašvaldības
jo faktiski pašvaldībai katru
budžetā šā gada pirceturksni būtu nepieciešams nomajā ceturksnī iedzīdrošināt nodokļa iekasējumu 25
votāju ienākuma noprocentu apmērā. Īpaši svarīgi
dokļa ieņēmumi par
tas ir gada aukstajos mēnešos,
vienu procentu jeb
kad ir lielākie izdevumi.
apmēram 200 tūkstoSekmīgi pildījušies arī pārējie
šiem latu pārsnieguši
nodokļu ieņēmumi. Nekustamā
plānoto prognozi.
īpašuma nodoklis par zemi izpildīts 51,6 procentu apmērā, bet
Naudas izteiksmē pirmajā ce- nekustamā īpašuma nodoklis
turksnī no iedzīvotāju ienākuma par ēkām – 25,5 procentu apmēnodokļa (IIN) pašvaldības budže- rā no gadā prognozētā apjoma.
tā ienākuši 5 108 000 latu, kas I.Škutāne stāsta, ka līdz šim
ir apmēram par 200 tūkstošiem pašvaldībā ar lūgumu atļaut nelatu vairāk salīdzinājumā ar kustamā īpašuma nodokļa makplānoto. Jelgavas domes priekš- sājumu sadalīt pa ceturkšņiem,
sēdētāja vietniece Irēna Škutāne lai norēķinu nevajadzētu veikt
atzīst, ka rezultāti apstiprina vienā reizē, vērsies tikai viens
Starptautiskā Valūtas fonda uzņēmums – «Larelini». Lai gan
speciālistu prognožu precizitāti. līdz šim it kā nekas neliecina
Atbilstoši tām IIN ieņēmumi par saimnieciskajām grūtībām,
pašvaldību budžetā tika plānoti tomēr pašvaldība pieļauj, ka
par 27,7 procentiem mazāki nekā grūtības nodokļa nomaksā vapagājušajā gadā. Naudas izteiks- rētu sākties gada otrajā pusē.
mē Jelgavā plānotais iekasējums Pilsētas pašvaldība pašlaik
no IIN tādējādi tika samazināts bažījas par savstarpējiem nopar sešiem miljoniem latu gadā rēķiniem par izglītības iestāžu
– no gandrīz 28 miljoniem līdz sniegtajiem pakalpojumiem
21,9 miljoniem latu.
citām pašvaldībām, jo šogad
Pirmajā ceturksnī IIN ieņē- stājušies spēkā jauni Ministru
mumi prognozēti 22,2 procentu kabineta noteikumi, kas paredz, Lai līdz maija vidum Jelgavā pabeigtu ielu remontu un bedrīšu lāpīšanu, aģentūra «Pilsētsaimniecība» uzņēmumam «Kulk» atļāvusi
apmērā no gada apjoma. To ka norēķini jāveic atbilstoši fak- šiem darbiem piesaistīt apakšuzņēmēju, SIA «CBS «Igate»». Vakar piesaistītā firma sāka seguma remontu Sudrabu Edžus ielas posmā no Pasta līdz Akadēmijas ielai. Līdzīgā veidā, izmantojot pašreizējā seguma izlīdzinošo frēzēšanu, asfaltu labos arī Raiņa ielas
izdevies pārpildīt par vienu pro- tiskajām izmaksām.
posmā no Akadēmijas ielas līdz J.Čakstes bulvārim, Sakņudārza ielas posmā no Svētes līdz Dambja ielai un Svētes ielas posmā no
Pulkveža O.Kalpaka līdz Pasta ielai. Tas nozīmē, ka šajās ielās bedrītes nevis tradicionāli lāpīs, bet gan vienlaidus labos ielas segumu.
Šonedēļ rosība atsākusies arī Brīvības bulvārī, lai pabeigtu pērn neiespētos darbus un novērstu rekonstrukcijā pieļautās nepilnības.
Pie nepabeigtajiem darbiem pieder zāliena iesēšana visās paredzētajās platībās, pievedceļu sakārtošana, termoplasta krāsojuma
uzklāšana asfalta segumam. Savukārt defektu novēršana saistīta ar lietus ūdens novadīšanu un ielas seguma blīvumu. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka pagājušā gada novembrī pašvaldība, novērtējot firmas «Union Asphalttechnic» darbu, atklāja virkni nepilnību un objektu ekspluatācijā nepieņēma, nodošanas termiņu pagarinot līdz šā gada 1. jūnijam. Rekonstruētajai ielai būs piecu
gadu garantija, to sāks skaitīt no jūnija, kad ielu pieņems ekspluatācijā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone
un īpašiem nopelniem, kā
arī par varonību ekstremālās
Līdz 11. maijam Jelgasituācijās. Apbalvojumus pavas domes Apbalvojusniegs Jelgavas Pilsētas svētku
mu piešķiršanas kolaikā, Jelgavas domes priekšmisija aicina valsts un
sēdētāja pieņemšanā par godu
pašvaldības iestādes,
Pilsētas svētkiem 29. maijā.
pārstāvjiem – rindā gaida Jelpilsētas uzņēmumus,
Pieteikumi Jelgavas domes  Kristīne Langenfelde
gavā mazāk pazīstamu partiju
uzņēmējsabiedrības,
Informācijas aģentūrā jāieRīt, 17. aprīlī, sākas
aktīvisti. Vienīgais šīs centības
sabiedriskās organisniedz kopā ar kandidāta dzīpartiju sarakstu reiemesls ir cerība iegūt savam
zācijas un mākslas
ves aprakstu un pamatojuma
ģistrācija pašvaldību
sarakstam 1. kārtas numuru,
kolektīvus pieteikt
vēstuli, par kādiem nopelniem
vēlēšanām, taču Jeljo pašvaldību vēlēšanās netiek
kandidātus apbalpersona vai kolektīvs ieteikts
gavā jau pirms nedēļas
veikta sarakstu kārtas numuru
vošanai ar pilsētas
apbalvojumam.
vairāki politiskie spēki
izloze, bet tas tiek piešķirts
augstākajiem apbalPapildu informāciju var sanaski ieņēmuši rindu
reģistrēšanās secībā. Tomēr
vojumiem – «Goda
ņemt Jelgavas pašvaldības
pie Vēlēšanu komisiV.Valaine uzsver, ka šāda rindā
zīme» un «Pateicības
Sabiedrisko attiecību sektorā,
jas. Jelgavas pilsētas
sēdēšana vēl neko negarantē.
raksts».
tālrunis 63005567.
Vēlēšanu komisijas
«Vēlēšanu komisija rindu ne
Kopš 1998. gada Jelgavas
priekšsēdētāja Vizma
veido, ne arī reģistrē. Protams,
Kā informē pašvaldības Sa- Goda zīmi saņēmuši 65 pilsētValaine gan aicina
mēs nevaram cilvēkiem aizliegt
biedrisko attiecību sektors, ap- nieki, kuru vārdus var lasīt
partijas šo laiku tēsēdēt rindā, taču tik un tā pirmo
balvojumus piešķir par nopel- Jelgavas pašvaldības portāla
rēt lietderīgāk un vēl
apkalposim to, kurš ienāks pirniem pilsētas labā, pilsonisko www.jelgava.lv sadaļā «Pilsēta»
Vairākas politiskās partijas jau nedēļu sēž rindā pie Jelgavas
lieku reizi pārliecināmais pa durvīm, nevis to, kurš
aktivitāti, augstu profesionālo – «Par Jelgavu» – «Simbolika»
pilsētas Vēlēšanu komisijas durvīm, lai savam sarakstam iegūties, vai iesniedzamie
nedēļu būs sēdējis rindā,» uzsver
meistarību, mūža ieguldījumu – «Goda zīmju saņēmēji».
tu 1. numuru – viņu vidū gan nav populārāko pilsētas partiju
dokumenti patiesi ir
V.Valaine. Viņa aicina rindā gaipārstāvji. Kamēr vieni gaida rindā, tikmēr pilsētas Vēlēšanu
kārtībā.
dītājus šo laiku izmantot patiesi
komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine aicina viņus laiku izlietderīgi un lieku reizi pārliemantot lietderīgāk.
Foto: Ivars Veiliņš
Kā novēroja laikraksts «Jelga- cināties, vai visi iesniedzamie
vas Vēstnesis», atsevišķu partiju dokumenti ir kārtībā. «Pieredze Līdz ar to var rasties situācija, pulksten 9 līdz 12. Kopumā
 Sintija Čepanone
pārstāvji rindu ieņēmuši jau liecina, ka ne vienmēr partijas ka partija noorganizējusi nedē- sarakstu iesniegšana pašvaldību
kopš pagājušās ceturtdienas – tā savus sarakstus ir sagatavoju- ļu ilgu sēdēšanu pie komisijas vēlēšanām turpināsies līdz 27.
Līdz aprīļa beigām jābūt pabeigtiem Filozofu
kā Vēlēšanu komisija atrodas do- šas precīzi. Ja neprecizitātes durvīm, bet tik un tā neiegūst aprīlim. Tam sekos sarakstu un
ielas 46. mājas labiekārtošanas darbiem, kā arī
mes ēkā, tad darba laikā partiju ir tikai gramatikas kļūdās, tad kāroto 1. kārtas numuru, jo mēs deputātu kandidātu pārbaude
uzbūvētiem malkas šķūnīšiem līdzās tai. Darbu
aktīvisti rindu veido pie kabine- tās iespējams izlabot uz vietas, dokumentus nepieņemam,» tā un tikai pēc tam tiks oficiāli paveicēji prognozē, ka termiņos iekļausies un, visziņots, cik partiju un ar kādiem
ta durvīm, bet ārpus darba laika dokumentus iesniedzot, taču, V.Valaine.
ticamāk, līdz mēneša beigām iedzīvotāji šķūnīšus
Jāpiebilst, ka piektdien sa- sarakstiem kandidēs Jelgavas
rindā sēž pie domes ēkas.
ja kļūdas ir nopietnākas, tad
jau būs sākuši izmantot.
Jāpiebilst, ka šobrīd rindu nav dokumenti netiek pieņemti, bet rakstu iesniegšana ilgs no pulk- domes vēlēšanās. Pašvaldību vē(Turpinājums 3.lpp.)
ieņēmis neviens no lielo partiju gan atdoti atpakaļ labošanai. sten 12 līdz 16, bet sestdien no lēšanas Latvijā notiks 6. jūnijā.

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem

Rīt sākas partiju sarakstu reģistrācija
pašvaldību vēlēšanām

Jauns veidols arī
Filozofu ielas šķūnīšiem
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viedokļi

Mūsu prognozes
ir piepildījušās

Kopš Latvijā aizvien biežāk tiek piesaukts vārds «krīze», tā raksturojot pašreizējo situāciju valstī, krietni
audzis to cilvēku skaits, kas paši vairs nespēj «savilkt galus kopā», tāpēc meklē palīdzību atbilstošos
dienestos. Darba apjoms krietni audzis arī Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem, un tieši viņiem
jāpanāk līdzsvars starp naudu un cilvēkiem, kam tā
nepieciešama. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» pārvaldes speciālistiem jautāja, kā mainījusies situācija
šajā jomā pēdējo mēnešu laikā un kā izdodas rast
risinājumus situācijās, kad lielu daļu atbildības par
cilvēku labklājības nodrošināšanu valsts uzvēlusi
pašvaldībām.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Informācijas kabineta darba laiks:
• Pirmdienās – no plkst.8 līdz 19
• Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst.8 līdz 17
• Piektdienās – no plkst.8 līdz 14.30

Jurista palīdzību lūdz
arvien biežāk
Gita Aizpure, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes klientu
konsultante:
«Aizvien biežāk iedzīvotājiem
nepieciešamas juridiskas konsultācijas, tādēļ klientu, kas vēršas
gan pie pārvaldes jurista, gan
manis, kļūst vairāk. Lai spētu palīdzēt visiem, kas lūdz palīdzību,
kopš marta pārvaldē izveidots
Informācijas kabinets.
Pieredze apliecina, ka cilvēki
par iespējamiem risinājumiem
sāk interesēties tikai tad, kad
problēma skārusi tieši viņus un
kad tā jau ir samilzusi. Jā, pirms
tam viņi kaut ko dzirdējuši, kaut
ko lasījuši par šīm lietām, bet iedziļinājušies tajā nav. Tieši tāpēc
viņi vēršas pie mums – izklāsta
situāciju, prasa, kā to risināt,
kādi pabalsta veidi pieejami,
kas jādara, lai varētu uz tiem
pretendēt, kādi ir līdzdarbības
pienākumi...
Jāatzīst, ka pēdējā laikā aizvien vairāk ir personu, kas palīdzību lūdz pirmo reizi, turklāt
daudziem konsultēties ieteikuši
sociālie darbinieki. Neapšaubāmi, jautājumu loks kļuvis plašāks, problēmas – komplicētākas.
Arī kolēģe juriste Iveta Stūrmane norāda, ka audzis klientu
skaits darbspējīgā vecumā, kas
palikuši bez darba, bet ar kredītsaistībām, turklāt šajās ģimenēs
aug bērni! Lielā mērā mums
jāveic arī pārliecināšanas funkcija – atkal un atkal cilvēkiem
jāatgādina, ka ikviens jautājums jārisina, tiklīdz problēmas
radušās. Arī kredītu gadījumā
– pirmām kārtām nevis jālūdz
palīdzība mums, bet gan jāvēršas
bankā un šis jautājums jārisina
sadarbībā ar kredītspeciālistu.
Aktualizējies arī jautājums par
uzturlīdzekļu piedziņu – aizvien
vairāk māmiņu vēlas sakārtot
paternitātes jautājumu, kas līdz
šim nav darīts, jo nebija tādas nepieciešamības. Savukārt tagad tā
ir vienīgā iespēja likumīgi iegūt
uzturlīdzekļus bērnam.
Ir kategorija cilvēku, kas teju
uz ielas nonākuši nezināšanas un
pārpratumu dēļ – nenokārtotas
mantojuma lietas, īpašumu tiesības, un tikai tad, kad cilvēks
ir konsultējies ar juristu, viņš
aptver, ka šos jautājumus var
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atrisināt, ka dažos gadījumos
situācija ir vienkārši pārprasta.
Tādēļ mēs aicinām ikvienu, kam
nepieciešamas juristu konsultācijas, izmantot arī Tieslietu
ministrijas Juridiskās palīdzības
administrācijas pakalpojumus.
Audzis arī jautājumu, kas skar
darba attiecības, skaits. Cilvēki
interesējas, kā rīkoties, piemēram, situācijās, kad darba devējs
neizmaksā algu vai arī spiež uzrakstīt atlūgumu, lai nevajadzētu izmaksāt kompensāciju. Un
pozitīvi, ka cilvēki par šiem jautājumiem konsultējas savlaicīgi,
tādējādi sevi pasargājot no daudz
nopietnākām problēmām.
Pieļauju, ka daudzi palīdzību
nelūdz aizspriedumu dēļ. Ir
jāsaņemas, lai atzītu savu problēmu, to formulētu un sāktu
aktīvi rīkoties. Protams, tādu
dzīves līmeni, kāds cilvēkam bijis
pirms tam, nespēj nodrošināt
neviens sociālais dienests, taču
speciālisti var palīdzēt saskatīt
risinājumus, iespējas, kur rast
resursus.
Praksē ir bijušas situācijas,
kad cilvēks, uzzinājis par virkni
formalitātēm, kas jānokārto, visam atmet ar roku, ieslīgstot vēl
lielākā krīzē. Daudziem nepieciešams apdomāšanās laiks, lai ar
situāciju aprastu, un pēc nedēļas
viņš ir gatavs aktīvi iesaistīties
problēmas risināšanā. No viņiem
netiek prasīts neiespējamais! Ir
piemēri, kad cilvēks pāris stundu
laikā iegūst visas nepieciešamās
izziņas, lai pretendētu uz pabalstu. Protams, ne vienmēr visu
atrisina nauda – aizvien biežāk
ir jāsniedz arī psiholoģiskais
atbalsts.»

Rita Stūrāne, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja:
«Tas, kas pašlaik notiek, nav
nekas pārsteidzošs, un diemžēl
mūsu prognozes ir piepildījušās.
Proti, aprīlī tiešām līdztekus citām
klientu grupām klāt nākušas arī
jaunas. Ja iepriekš mūsu redzeslokā galvenokārt bija pensijas
vecuma cilvēki, kā arī ģimenes
darbspējas vecumā, kas uzskaitē
bija ilgstoši, tad tagad klāt nākušas jaunas grupas, tostarp ģimenes
ar bērniem. Visbiežāk ir gadījumi,
kad vecāki zaudējuši darbu, taču
algu saņēmuši «aploksnē», nereti
viņi uzņēmušies arī parādsaistības, tādējādi pašlaik viņiem nav
nekādu ienākumu un viņi nespēj
nedz uzturēt ģimeni, nedz nomaksāt kredītu. Kāpēc tieši aprīlī šī
problēma ir samilzusi? Pirmkārt,
cilvēkam, kurš līdz šim pats spējis
apmierināt savas vajadzības, psiholoģiski ir grūti saņemties lūgt
palīdzību, otrkārt, darbs visbiežāk
zaudēts jau agrāk, taču bija iekrājumi, par kuriem dzīvot, treškārt,
trūka informācijas, kā rīkoties
tālāk. Taču tagad, kad citas izejas
vairs nav, protams, nākamais solis
ir Sociālo lietu pārvalde.
Tiesa gan – arī te nākas saskarties ar cilvēku pretestību un viņi
ir neizpratnē par to, ka pašiem
jāiesaistās šajā procesā, jāiesniedz
izziņas, līdzdarbības pienākumu
ietvaros jāiesaistās pilsētas labiekārtošanā. Daudzi neslēpj, ka līdz
šim domājuši: atnākšu un man

iedos naudu, taču tā nenotiek.
Likumā ir paredzēta līdzdarbības
pienākumu veikšana, un to ignorēt nedrīkst.
Tiesa gan – pašlaik situāciju
krietni sarežģī fakts, ka valsts uz
pašvaldību pleciem novēlusi ļoti
būtisku jautājumu risināšanu,
turklāt bez papildu līdzekļu piešķiršanas. Kā piemēru var minēt
MK Noteikumus par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu. Vienā punktā tajos noteikts, ka persona par
trūcīgu atzīstama, ja «tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi

aizdevumus». Savukārt
citā punktā norādīts, ka
«pašvaldība saistošajos
noteikumos var noteikt
labvēlīgākus nosacījumus
attiecībā uz atsevišķiem
parādsaistību veidiem,
nosakot to lielumu». Neapšaubāmi – personu un
ģimeņu, kam ir kredītsaistības un kas vairs nespēj
sevi nodrošināt, arī mūsu
pašvaldībā kļūst vairāk,
turklāt daudziem pensionāriem bankā ir paņemts
Patēriņa kredīts. Lai spētu palīdzēt arī viņiem,
pašvaldība veikusi grozījumus Sociālo pabalstu
piešķiršanas noteikumos,
un nu pašvaldības palīdzību var saņemt persona vai
ģimene, kurai ir noteikts
attiecīgs ienākumu līmenis, jo jēdziens «trūcīga ģimene»
tajos vairs nefigurē. Tas, manuprāt, šajos apstākļos ir ļoti elastīgs
risinājums un būtiski paplašina to
iedzīvotāju loku, kas var pretendēt
un pašvaldības palīdzību. Arī citi
MK noteikumi paredz lielāku tieši
pašvaldības atbildību.
Protams, mēs apzināmies, ka
iedzīvotāji pie mums nevēršas
aiz labas dzīves, ka mums jāspēj
atbalstīt cilvēkus, kas palīdzību
saņēmuši līdz šim, tādēļ būtiski ir
rast optimālāko risinājumu, lai šajos apstākļos sniegtu palīdzību pēc
iespējas vairāk jelgavniekiem.»

... un ķēdes process sākas
Lilita Barševska, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes psiholoģe:
«Pagājušajā gadā kopumā fiksēti 20 vardarbības gadījumi pret
bērnu, vairums no tiem tieši gada
nogalē – laikā, kad valstī jau bija
iestājusies krīze. Lieki piebilst, ka
vistiešāk tas ietekmē bērnus, kas
ir sabiedrības vājākais posms, jo
pieaugušie, cenšoties tikt galā ar
savām problēmām, savu izmisumu
izliek uz bērniem, un rodas ķēdes
reakcija, jo bērns agresiju tālāk realizē uz vienaudžiem vai mazākiem
bērniem... Uz šo tendenci norāda
arī izglītības iestāžu speciālisti,
kam aizvien biežāk ikdienā nākas
fiksēt traucējumus bērnu uzvedībā, un, tikai izrunājoties, atklājas,
ka vecāki zaudējuši darbu, un kā
emocionāli, tā materiāli tas visspēcīgāk iespaido bērnus. Statistika
liecina: ja problēmas ir bērnam,
tad 80 procentos gadījumu to cēlonis meklējams ģimenē.
Tiesa gan – pēc palīdzības pie
psihologa aizvien biežāk vēršas
ģimenes, lai censtos risināt problēmas, kamēr tās nav samilzušas.
Kas ir krīze? No psiholoģijas
viedokļa – apstākļu kopums, kura
pārvarēšanai cilvēkam nepietiek
resursu. Jā, krīze var iestāties

pēc tuva cilvēka zaudējuma, pēc
smagām avārijām, šķiršanās vai
kāda cita trieciena, pēc kura jāmācās dzīvot no jauna, un psihologa
uzdevums ir iemācīt pielāgoties
jaunajai situācijai. Taču pašlaik
varam runāt par to, ka krīze ir
vispārīga, jo darba zaudējums vai
ienākumu samazinājums skāris
ļoti daudzus, līdz ar to cilvēkiem
ir izsists pamats zem kājām. Proti,
saskaņā ar Maslova teoriju par
vajadzību piramīdu cilvēks var sevi
dzīvē realizēt, ja tiek apmierinātas
pamatvajadzības – ēšana, dzīvesvieta, siltums... Lietas, par kurām
normālās situācijās cilvēks pat

neaizdomājas. Taču pašlaik daudzi
cilvēki zaudē darbu, viņiem nav
stabilu ienākumu, un rezultātā
tiek zaudēta drošības sajūta, ko
aizstāj bailes par nākotni. Un tas
tikai tāpēc, ka cilvēkam trūkst
stabila pamata, tādējādi pasliktinās attiecības ģimenē, cieš bērni...
Visskaudrāk to izjūt cilvēki, kas
līdz šim bija raduši par sevi parūpēties paši. Viņiem saņemties lūgt
palīdzību ir visgrūtāk, jo jūtas ne
tikai izmisuši, bet arī vainīgi, ka
kļuvuši bezpalīdzīgi, un ir kauns.
Tiesa gan – arī šajā krīzes situācijā praksē nācies pamanīt pozitīvas tendences. Kā vienu no tām
var minēt apstākli, ka problēmas
ģimeni arī satuvina. Pēdējo mēnešu laikā sarunās ar pusaudžiem
atklājies, ka, par spīti finansiālām
grūtībām ģimenē, bērni izjūt ģimenes kopības sajūtu, jo tētis vairs
neraujas trijos darbos, mamma gatavo vakariņas, tādējādi ir iespēja
pabūt kopā. Un bērniem tas ir ļoti
svarīgi. Cilvēki arvien biežāk runā
par pamatvērtībām dzīvē, novērtē
to, kas ir tepat blakus, uzsverot,
ka labklājība atgriezīsies, bet tā
nebūšot pamatvērtība.»
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums
Vai kontrolēta kūlas dedzināšana ir ugunsgrēks?
24

Nē, jo cilvēks to kontrolē un briesmas nedraud
Nē, ugunsdzēsējiem tādi nebūtu jādzēš

4

Jā, katra pērnās zāles dedzināšana ir ugunsgrēks
Jā, un šādi cilvēki ir bargi jāsoda

13

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

9

Kā vērtējat 18. aprīļa
Lielās talkas ideju?
Savu viedokli paud –

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu
gatavi ar idejām
iesaistīties
Pilsētas svētku
veidošanā?
Raksana, LLU
studente:
– Varētu. Īstenībā mūsu Pilsētas svētkos
jau ir daudzveidīgas aktivitātes, taču
man jau šķiet,
ka pasākumu nekad nevar būt par
daudz. Manuprāt, vajadzētu atrakcijas, kurās var kaut ko laimēt, jo
tieši tas piesaista visvairāk cilvēku.
Nebūtu slikti rīkot arī sportiskas
aktivitātes.
Elīna, friziere:
– Noteikti būtu
gatava iesaistīties, tikai tā
uzreiz nevaru
pateikt, kādas
idejas es piedāvātu. Man
šķiet, ka tomēr
to pasākumu līdz šim Pilsētas
svētkos ir bijis par maz. Gribētos
pazīstamu grupu koncertus, nevis
iztikt ar vietējiem māksliniekiem
vien.
Viktorija Karaša, pensionāre:
– Grūti pateikt.
Ir atšķirība, vai
organizē svētkus draugu
pulciņam vai
visai pilsētai,
jo vienmēr jau ir tā: cik cilvēku,
tik vēlmju, visiem izdabāt tāpat
nevarēs. Mana vecuma cilvēkiem
mīļāka ir šlāgermūzika, tāpēc derētu koncerts, kur var gan padejot,
gan padziedāt.
Dmitrijs Budas, pavārs:
– Jā! Programma Pilsētas
svētkos jau tā
ir plaša, taču
man labpatiktos vairākās
vietās populāru grupu koncerti. Man pašam patīk klasika, tāpēc arī kāds klasiskās
mūzikas pasākums varētu būt. Bet
pa dienu varētu piedalīties sporta
sacensībās.
Gaļina Mihailovska, strādā
Zinātniskajā
bibliotēkā:
– Katru gadu
ar darba kolektīvu dodos
Pilsētas svētku
gājienā. Esmu
dzīvespriecīgs cilvēks, kuram patīk
atraktīvas lietas. Man šķiet, ka
organizatoriem vajadzētu vairāk
domāt par ģimeniskām aktivitātēm, lai ne tikai mazākie, bet visa
ģimene varētu piedalīties.
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LLU žurnāls «Plēsums»
iznāks daudz retāk
 Ritma Gaidamoviča

Līdzekļu taupīšanas
nolūkā vairāk nekā 50
gadus vecā Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) žurnāla
«Plēsums» izdošanā paņemta pauze – nākamo
numuru papīra versijā
plānots izdot ne agrāk
kā rudenī, bet ar aktuālāko augstskolas informāciju var iepazīties LLU
mājas lapā www.llu.lv,
kas jau šonedēļ maina
savu struktūru, bet nākamajā nedēļā būs ar
jaunu dizainu.
Izšķirties par šādu soli LLU palīdzējis arī fakts, ka arvien vairāk
cilvēku informāciju gūst internetā,
īpaši jau jaunieši, līdz ar to arī LLU
domā par pārmaiņām informācijas
sniegšanā.
Žurnāla «Plēsums» redaktore
Indra Endzele stāsta, ka žurnāla
redkolēģija jau ilgāku laiku veidoja

ne tikai «Plēsumu», bet rakstīja
arī ziņas LLU portālam par aktuālākajiem notikumiem. «Tas ir
tikai likumsakarīgi, ka internets
ņem virsroku un arvien vairāk
cilvēku par informācijas gūšanas
avotu izmanto tieši internetu. Arī
mēs mēneša žurnālā nespējām
rakstīt par visiem notikumiem, jo
iznākšanas brīdī tie vairs nebija aktuāli, taču tādas ziņas var ievietot
portālā. Tagad arī jātaupa līdzekļi,
taču jau pirms tam bija doma, ka
žurnāls varētu iznākt reizi vairākos
mēnešos, jo ik mēnesi nav rentabli.
Šobrīd jaunāko numuru izdevām
pirms izstādes «Skola 2009» un
LLU Atvērto durvju dienas, un
tajā lasāmā informācija būs aktuāla
līdz rudenim, tāpēc šobrīd plānots,
ka nākamais žurnāla numurs
iznāks tikai jaunajā semestrī, bet
aktuālākā informācija, tāpat kā
līdz šim, būs pieejama LLU mājas
lapā,» tā redaktore. Viņa arī atklāj,
ka «Plēsumā» tiek publicēta apkopojoša informācija par dažādām
tēmām, bet portālā – katras dienas
svarīgākās ziņas.

Atkritumu šķirotājiem
kārtējās balvas

3

Turpina cīnīties
pret graustiem
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība fiksējusi, ka pilsētā bez
jebkādas saskaņošanas tiek nojaukta bijušā sēklu fabrika un
šobrīd objekts ir tādā
stāvoklī, ka var radīt
nopietnus draudus iedzīvotāju drošībai, jo
pussabrukušās celtnes
nav ne nožogotas, ne
arī atbilstošas norādes
brīdina cilvēkus par iespējamām briesmām.
Visticamāk, tā īpašnieks
par patvaļīgajiem darbiem tiks sodīts.
Bijušā sēklu fabrika Lietuvas
šosejā 70, kas savulaik bija plaši
pazīstama visā valstī, jo to piedāvātie stādāmie materiāli bija
augstas kvalitātes, nu atgādina
kārtīgu graustu rajonu, kur 26,5
tūkstošu kvadrātmetru platībā
paveras tikai postaža. Jelgavas
pašvaldības Būvvaldes būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina
stāsta, ka tagadējais īpašnieks
«Stoneks Invest» ēkas un zemi
iegādājies 2007. gadā: līdz tam
īpašums jau deviņdesmito gadu
beigās pārdzīvojis privatizāciju un
īpašnieku maiņu. «Kopš privatizācijas laikiem fabrikas teritorijā
tā arī nekas nav noticis, izņemot
demolēšanas darbus – tur izlauzti
un, visticamāk, pārdoti lifti, palikušas vien tukšas liftu šahtas, kas
vien jau rada bīstamību, ja nu kāds
šajā neapsargātajā un nenožogotajā teritorijā iemaldītos. Tāpat
pazuduši aku vāki, kas arī droši
vien realizēti metāllūžņos.»
Taču no bijušās fabrikas ne tikai
izvests tas, ko varēja realizēt, tā
uzsākot postažu, bet šobrīd manāms, ka pamazām sākti arī ēkas
nojaukšanas darbi. «Šos darbus
neviens nav saskaņojis – nav ne
nojaukšanas projekta, ne atļauju,
un tas ir rupjš likuma pārkāpums,» uzsver N.Ļubina.
«Jau šobrīd redzam, ka dažviet,
sākot nesaskaņotos nojaukšanas
darbus, graustu paneļi palikuši
turamies tikai uz pašām balstu
malām – cik gan maz vajag, lai tur

«Mūsu ģimene šķirot sāka brīdī, kad pie mājas uzlika krāsainos
atkritumu konteinerus, kas paredzēti atsevišķi papīram, plastmasas
pudelēm un stiklam. Bet par to, ka atkritumi ir jāšķiro, uzzināju skolā
dabas mācības stundās. Zinu, ka tas ir labs darbs, tāpēc arī pārējiem
ģimenē lieku to darīt,» atzīst 15 gadus vecā Sintija Rubene, kas,
iemetot «Coca-colas» pudeli īpašajā akcijas velosipēdā, šajā nedēļā
laimējusi dāvanu karti 30 latu vērtībā no veikala «Rimi». Tādas pašas
dāvanu kartes šajā nedēļā izlozes kārtā saņem arī jelgavnieks Edgars
Kārklis, kurš Paula Lejiņa ielas šķirošanas laukumā nodevis elektropreces, un Gints Samkovs, kurš nedēļas laikā Salnas ielas atkritumu
šķirošanas laukumā nogādājis stiklu. Šķirošanas mēneša aktivitātes
norisināsies līdz aprīļa beigām, un šķirotos atkritumus, lai piedalītos loterijā, var nodot visos trīs šķirošanas atkritumu laukumos
– Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84. «Zemgales
EKO» direktora vietas izpildītāja Zane Ķince atgādina, ka galvenais
ir neaizmirst saplacinātā plastmasas pudelē ievietot kontaktinfor(No 1.lpp.)
māciju, lai varētu piedalīties izlozē. Taču sestdien ikviens aicināts
«Šie malkas šķūnīši bija tikpat
piedalīties Lielajā talkā. Z.Ķince stāsta, ka šobrīd talkai pieteikušies nolietojušies kā savulaik pati māja
jau teju 800 talkotāju.
Foto: Ivars Veiliņš Filozofu ielā 46, tādēļ likumsakarīgi šķita pārbūvēt arī tos, lai līdzās
nupat kā renovētajam namam slietos pienācīgi šķūnīši, nevis grausti,
kā tas bija līdz šim. Tieši tādēļ pēc
 Ritma Gaidamoviča
albumus, kas par mums vēstīs pašvaldības iniciatīvas uzsākta arī
no pirmās darbības dienas līdz to sakārtošana,» stāsta Jelgavas
Visi, kas vēlas redzēt Jelgavas šim brīdim. Kā arī interesen- Nekustamā īpašuma pārvaldes
Bērnu sociālās aprūpes centra
Zirgu ielā 47a ikdienu, aicināti uz
centra Atvērto durvju dienu 23.
aprīlī no pulksten 8 līdz 17.
Centra direktore Maija Neilande atzīst, ka sabiedrībā aizvien
pastāv maldinoši stereotipi par
iestādes ikdienu. Tieši tāpēc,
lai mainītu sabiedrības domas,
centrs tradicionāli rīko Atvērto
durvju dienu, lai dotu iespēju ikvienam atnākt un paskatīties, kā
centrā dzīvo. «Gribam iepazīstināt jelgavniekus ar savu iestādi,
mūsu ikdienu, pasākumiem, ar
to, ko esam paveikuši gan savā
centrā, gan Zemgalē kopumā.
Papildus būsim sagatavojuši
arī bukletus par iestādi, bilžu

tiem piedāvāsim ekskursiju pa
Bērnu sociālās aprūpes centru.
Bet pēcpusdienā būs iespēja
satikties arī ar centra bērniem,»
tā direktore.
Kaut arī Atvērto durvju diena
centrā notiek katru gadu, vadītāja
atzīst, ka līdz šim iespēju izmantojuši tikai pedagogi, kas ikdienā
ar bērniem strādā bērnudārzos vai
skolās. «Atvērtās durvju dienas
laikā Bērnu sociālās aprūpes centrā gaidīsim ikvienu ciemiņu visu
darba dienu,» aicinot uz iestādi,
teic M.Neilande.
Šobrīd iestādē dzīvo 65 bērni
vecumā no diviem līdz 20 gadiem,
ar viņiem strādā 56 audzinātājas
un tehniskie darbinieki.

 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka sakarā ar gadskārtējo
ūdensvadu profilaksi no 20.
līdz 24. aprīlim notiks pilsētas
ūdensvada ietaišu un tīklu skalošana un hlorēšana. Skalošana

un hlorēšana saskaņota ar Sabiedrības veselības aģentūras Zemgales
reģiona filiāli. «Jelgavas ūdens»
informē, ka hlorēšanas periodā
ūdeni ieteicams lietot vārītu. Ūdens
patērētājiem, kas lieto filtrus, jāseko
līdzi to savlaicīgai nomaiņai. «Jelgavas ūdens» atvainojas abonentiem
par sagādātajām neērtībām.

 Jelgavas Latviešu biedrība
(JLB) informē, ka svētdien, 19.
aprīlī, pulksten 13 Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas telpās
Akadēmijas ielā 26 notiks JLB
biedru pilnsapulce, uz kuru aicināti ierasties visi biedrības biedri.
JLB priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Azevičs stāsta, ka pēc pilnsapulces
visiem klātesošajiem tiks prezentēta Gaita Grūtupa grāmata «Caur
manu sirdi». Uz grāmatas prezentāciju aicināti arī citi interesenti.

 Saeima pieņēmusi Vārda,
uzvārda un tautības ieraksta
maiņas likumu, kas paredz vairākas izmaiņas un atvieglojumus
pastāvošajā kārtībā, kādā persona tiesīga mainīt vārdu, uzvārdu
vai tautību. Jelgavas Dzimtsarakstu

Bijušās sēklu fabrikas teritorijā šobrīd paveras baismīgs skats
– Jelgavas pašvaldības Būvvaldes būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina fiksē īpašnieka patvaļu, kurš bez saskaņošanas
sācis grausta nojaukšanu, nedomājot par to, ka nenorobežotā
Foto: Ivars Veiliņš
teritorija ir bīstama cilvēkiem.
notiktu kāda nelaime,» nopietno
situāciju akcentē N.Ļubina.
Pašvaldība, fiksējot notiekošo, nekavējoties uz pārrunām izsaukusi ēkas īpašnieku.
«Pirmkārt, uzņēmējam ir jānodrošina, lai teritorija būtu
nožogota un tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, tādējādi apdraudot pat savu dzīvību. Tāpat obligāti pie objekta
ir jābūt izvietotām brīdinājuma
zīmēm. Un, protams, par nesankcionētiem nojaukšanas
darbiem draud naudas sods,»
skaidro N.Ļubina, piebilstot, ka
juridiskām personām sods par
nesaskaņotiem nojaukšanas
darbiem ir līdz 5000 latu.

«Un tikai tad īpašnieks var sākt
kārtot formalitātes, lai likumiskā
ceļā un droši nojauktu pussagruvušās ēkas teritorijā,» uzsver
N.Ļubina.
Jāpiebilst, ka jau iepriekš, pirms
vēl sākti bīstamie nojaukšanas
darbi, «Stoneks Invest» sodīts
par sev piederošās teritorijas nesakopšanu – februārī, balstoties
uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, uzņēmumam protokolu
sastādījusi Pašvaldības policija.
No neoficiāliem avotiem zināms,
ka uzņēmēja pēkšņā interese par
ēkas nojaukšanu varētu būt saistīta ar vēlmi sadalīt zemesgabalu,
uz kura atrodas bijusī fabrika,
vairākos īpašumos.

Jauns veidols arī Filozofu ielas šķūnīšiem

Atvērto durvju diena
Bērnu sociālās aprūpes centrā

Īsi

tehniskais direktors Uldis Lazdiņš,
piebilstot, ka iedzīvotāji šķūnīšus
atbrīvojuši bez iebildumiem.
Tā kā palīgēkas stāvoklis bija
kritisks un atjaunot to nebija
jēgas, tā būvēta no jauna. Šajās
dienās malkas šķūnīši jau iegūst
aprises. U.Lazdiņš skaidro, ka
kopumā palīgēkai būs par vienu
korpusu vairāk – trīspadsmit.
Tas tāpēc, ka pēc rekonstrukcijas

mājā izveidots vēl viens papildu
dzīvoklis. «Vajadzēja nodrošināt,
lai katram dzīvoklim būtu sava
malkas novietne, jo pēc mājas
rekonstrukcijas apkures veids
netika mainīts – to darīs ar cieto
kurināmo,» skaidro tehniskais
direktors.
Saskaņā ar līgumu trīspadsmit
malkas šķūnīšu izbūve izmaksā
4,3 tūkstošus latus, darbus veic
SIA «Mītavas būvserviss». Darbi
jāpabeidz līdz aprīļa beigām, taču
U.Lazdiņš apliecina, ka malkas
šķūnīši būs gatavi agrāk.
Tiklīdz to atļāva laika apstākļi,
sākās arī Filozofu ielas 46 labiekārtošanas darbi – tiek bruģēts
pagalms un asfaltēts trotuārs
pie mājas. Šos darbus veic SIA
«AB sistēmas» – uzņēmums, kas
rekonstruēja māju.
Jāpiebilst, ka pašvaldība jau
līdz šim sistemātiski veikusi savu
īpašumu sakārtošanu, tostarp pievēršot uzmanību arī palīgēkām.
Piemēram, līdzīgi kā pašlaik Filozofu iela 46 pie jauniem malkas
Filozofu ielā 46 jaunuzceltos šķūnīšus iedzīvotāji varēs sākt šķūnīšiem ticis arī Lapskalna ielas
Foto: Ivars Veiliņš 14., Zirgu ielas 34. un 36. nams.
izmantot jau šomēnes.

nodaļas vadītāja Aina Rokjāne informē,
ka Jelgavā iespēju nomainīt vārdu,
uzvārdu vai tautību izmanto diezgan
daudz cilvēku. Pagājušajā gadā vārdu vai uzvārdu vēlējās nomainīt 36
personas, bet šogad saņemti jau 12
iesniegumi. Tiesa, ne visi ir saņēmuši
atbildi, jo, kā skaidro A.Rokjāne, šos
iesniegumus izskata Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departaments. Šobrīd
iesniegums tiek izskatīts trīs mēnešu
laikā, bet jaunais likums paredz, ka
iesniegums tiks izskatīts mēneša laikā.
Šogad Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
saņemti arī trīs iesniegumi par tautības
maiņu. Divi no tiem jau akceptēti, viens
vēl tiek izskatīts. Pa vienam šādam
iesniegumam saņemti arī pagājušajā
un aizpagājušajā gadā.

 Lieldienu pastaigā līdztekus
koncertam un citām aktivitātēm Jelgavas pils parkā pilsētas mērs Andris Rāviņš sveica
141 mazuli, dāvinot karotīti ar

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas simboliku, tādējādi uzņemot mazo jelgavnieku saimē. Šajā
reizē pilsētas dāvanu saņēma tie,
kuri dzimuši šā gada pirmajos trijos
mēnešos. Vecāki, kuri uz dāvanas
saņemšanas pasākumu nebija ieradušies, karotītes var saņemt Jelgavas
pašvaldības Informācijas aģentūrā
(domes ēkā).

 Mūzikas studija «Vide intra»
25. un 26. aprīlī aicina skolotājus, vecākus un citus interesentus uz semināru «Shinichi
Suzuki filozofija un metode
– alternatīva klavierspēles izglītības programma Latvijā», lai tuvāk iepazītos ar klavierspēles metodi
un apmācību, ko «Vide intra» Latvijā
pirmā uzsākusi pagājušajā gadā. Seminārs notiks pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis», to vadīs Skotijas
Karaliskās mūzikas un drāmas augstskolas profesore Mērija Makartija, ar
savu pieredzi dalīsies arī studijas vadītāja Tamāra Gžibovska un skolotāja
Kristīne Rāviņa, kuras ir pirmās kvalificētās Suzuki klavierspēles skolotājas
Latvijā. Vadītāja atklāj, ka īpaši gaidīti
tie vecāki, kuri šobrīd interesējas par
jaunām mūzikas izglītības iespējām
saviem bērniem. Sīkāka informācija
– pa tālruni 26301941.
Ritma Gaidamoviča
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pilsētas svētki
Foto: Ivars Veiliņš
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Radīsim svētkus
paši sev!
 Kristīne Langenfelde

«Mēs katru gadu Pilsētas svētkos esam centušies izcelt to, ar ko Jelgava
var lepoties, kas tai pieder – tā ir mūsu pils, kur rīkojam dažādus pasākums, tā ir «Academia Petrina» – mūsu muzejs, pašu radītās tradīcijas,
piemēram, Amatu tirdziņš, kas sākās vēl pirms Pilsētas svētkiem, un
daudzas citas lietas, taču tajā pašā laikā var jautāt: vai mēs izmantojam visas iespējas?» aicinot katru jelgavnieku izteikt
savu viedokli, saka aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics.

Jelgavas Pilsētas svētku anketa*
Maija pēdējās nedēļas nogalē mēs svinēsim Jelgavas Pilsētas svētkus. Tie ir mūsu visu
svētki, tādēļ Jelgavas pašvaldība un aģentūra «Kultūra» aicina ikvienu tos veidot kopā.
Svētki šogad aizritēs ar devīzi «Pilsēta vieno!».
Pašvaldības aģentūra «Kultūra» ikvienu aicina iesniegt savus priekšlikumus Jelgavas
Pilsētas svētkiem. Tas iespējams portālos www.jelgava.lv, www.jelgavasvestnesis.lv un
www.kultura.jelgava.lv vai aizpildot anketu Jelgavas kultūras namā pie biļešu kases
līdz 30. aprīlim.
1. Katru gadu svētkos jelgavniekus vieno lielais svētku gājiens, kurā apvienojas dažādu
organizāciju, kolektīvu, skolu un uzņēmumu pārstāvji. Tādēļ jautājam: vai jūs dosieties
svētku gājienā?
q Jā		
q Nē
2. Gājienu vajadzētu saglabāt tradicionāli piektdienas pēcpusdienā, 29. maijā, plkst.17?
q Jā		
q Nē
3. Vai Pilsētas svētku gājiens būtu jāpārceļ uz citu laiku?
q Pārcelt uz sestdienu, 30. maiju, plkst.11
q Uz citu laiku
4. Jūsuprāt, vēlamais svētku gājiena maršruts?
5. Jūsuprāt, Pilsētas svētku aktivitāšu vietas?
q Hercoga Jēkaba laukums
q Skvērs aiz Jelgavas kultūras nama
q Uzvaras parks
Citas
6. Kādus pasākumus jūs vēlaties Pilsētas svētkos?
q Estrādes mūzikas koncertus
q Klasiskās mūzikas koncertus
q Zaļumballes
q Teātra izrādes
q Jelgavas māksliniecisko kolektīvu koncertus
q Sporta aktivitātes
q Bērnu un jauniešu pasākumus
q Citus
7. Kādus māksliniekus, kolektīvus vai grupas jūs vēlētos redzēt Jelgavas Pilsētas svētkos?

8. Līdz cikiem vakarā vajadzētu rīkot svētku koncertus?
q Piektdien, 29. maijā, līdz plkst.
q Sestdien, 30. maijā, līdz plkst.
9. Cik jūs būtu gatavi maksāt ieejas maksu par Pilsētas svētku aktivitātēm?
q No Ls 1 līdz 2
q No Ls 2 līdz 4
q Cits
q Nemaksāšu
10. Jūsu ieteikumi Pilsētas svētku kuplināšanai?

11. Jūsu dzimums?
q Siev.
q Vīr.
12. Jūsu vecums
12. Jūsu nodarbošanās
Veidosim svētkus kopā! Paldies par jūsu atbildēm un ierosinājumiem!
*aizpildītā anketa jāiemet speciāli izvietotajā kastītē Jelgavas kultūras namā
pie biļešu kases līdz 30. aprīlim.

Šogad, rīkojot Jelgavas
Pilsētas svētkus, tiem dota
devīze «Pilsēta vieno!». Jā,
vieta, kurā cilvēki dzīvo,
tos vieno, rada kopības
sajūtu, tāpēc tikai likumsakarīgi, ka arī svētkos šī
sajūta nedrīkst pamest.
Pa š v a l d ī b a s a ģ e n t ū r a s
«Kultūra» direktors Mintauts Buškevics spriež, ka
Pilsētas svētki atšķirībā no
citiem vērienīgiem pasākumiem Jelgavā pieder tikai
mums pašiem. «Mums ir
starptautiski festivāli – Ledus, Smilšu skulptūru –,
mums ir virkne veiksmīgu
pasākumu, kuros uzņemam
viesmāksliniekus – tos visus mēs radām, bet baudai
un vērtējumam nododam
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, mūsu ciemiņiem,
taču Pilsētas svētki ir tā
reize, kad svētki pieder
tikai mums. Tāpēc tajos
neiztrūkstoši jājūt šī piederība, kas vieno,» uzsver
M.Buškevics.
Tieši tāpēc pašvaldības
aģentūra «Kultūra» aicina
jau pirms svinēšanas jelgavniekus nepalikt malā
un nekļūt tikai par baudītājiem, bet svētku sajūtu
radīt kopā. «Mēs taču savās
ģimenēs arī negaidām, kad
kāds atnāks no malas un
pateiks, kā mums atpūsties, – mēs radām paši!
Tāpat pilsētā – es aicinu
šo kopības sajūtu uzburt
visiem kopā, mēs gaidīsim
jūsu priekšlikumus, kā
«Kas ir svētku ievads? Protams, gājiens! Tas atklāj un aicina pievienoties! Savā ziņā
svētkus vērst vēl krāšņātā ir arī prezentācija – mēs parādām paši sevi. Jau kopš vēsturiskiem laikiem, kad
kus un tuvākus katram no
apdzīvotās vietās iebrauca ceļojošā cirka mākslinieki, viņi devās gājienā pa ielām, tā
mums,» tā M.Buškevics.
aicinot uz svētkiem. Arī mēs šobrīd rīkojamies līdzīgi, taču arī te var jautāt, vai tas ir
labākais variants?» jautā aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.

Gaida priekšlikumus

Aģentūra «Kultūra» līdz pat aprīļa
beigām gaida jelgavnieku priekšlikumus un idejas, kā kopīgo svinēšanu
vērst vēl saistošāku katram iedzīvotājam. «Nav jau grūti būt par malā
stāvošu vērtētāju un kritiķi – daudz
atbildīgāk ir pašam piedalīties procesā – vienoti veidot un pēc tam
vienoti vērtēt,» spriež M.Buškevics.
Tāpēc aģentūra šogad ne tikai gaida
jelgavnieku idejas pirms svētkiem,
lai mūsu kopīgā svinēšana kļūtu vēl
saturīgāka, bet arī pēc svētkiem pēc
līdzīga principa uzklausīs ikvienu
iedzīvotāju, lai kopīgi vērtētu, kā
svētki izdevušies, ko, iespējams, citus gadus varētu darīt citādāk.

Vai izmantojam visas iespējas?

«Mēs katru gadu Pilsētas svētkos
esam centušies izcelt to, ar ko Jelgava var lepoties, kas tai pieder – tā
ir mūsu pils, kur rīkojam dažādus
pasākums, tā ir «Academia Petrina»
– mūsu muzejs, pašu radītās tradīcijas, piemēram, Amatu tirdziņš, kas
sākās vēl pirms Pilsētas svētkiem, un
daudzas citas lietas, taču tajā pašā
laikā var jautāt: vai mēs izmantojam
visas iespējas?» tā M.Buškevics.
Viņš atzīst, ka jau vairākus gadus
tiek spriests, vai mēs neesam atstājuši novārtā savu upi. «Lielupi noteikti
var izmantot kā sava veida svētku
daļu. Vai jelgavniekiem tas būtu
saistoši, vai arī viņi vēlētos redzēt
aktivitātes uz ūdens svētku programmā? Un kā to vislabāk īstenot? Tie
ir jautājumi, kas ir diskusijas vērti,»
uzskata M.Buškevics.
Tāpat mūsu tradīcija – svētku

gājiens. Iepriekšējā gadā tas jau
piedzīvoja nelielas izmaiņas, kad
tika mainīts gājiena maršruts – līdz
atjaunotajam Uzvaras parkam. Kuru
gājiena maršrutu izvēlēties šogad,
vēl tiek apspriests. «Kas ir svētku
ievads? Protams, gājiens! Tas atklāj
un aicina pievienoties! Savā ziņā tā ir
arī prezentācija – mēs parādām paši
sevi. Jau kopš vēsturiskiem laikiem,
kad apdzīvotās vietās iebrauca ceļojošā
cirka mākslinieki, viņi devās gājienā
pa ielām, tā aicinot uz svētkiem. Arī
mēs šobrīd rīkojamies līdzīgi, taču arī
te var jautāt, vai tas ir labākais variants?» tā M.Buškevics.
Vēl M.Buškevics min pilsētas un
universitātes kopību, kas, iespējams,
šajos svētkos varētu izcelties vēl
spilgtāk. «Kas daudziem latviešiem
ir Jelgava? Studentu pilsēta! Un
mums ir pamats lepoties ar to. Šķiet,
ka Pilsētas svētki varētu būt tas
laiks, kad arī studentija un jelgavnieki vēl vairāk izjūt viens otru. Jā,
studentiem ir savi pasākumi, savas
dienas, bet vai nav vērts padomāt par
lielāku saliedētību?» jautā aģentūras
«Kultūra» direktors.

Katrai paaudzei

Vēl viena no būtiskām lietām, ko
organizatori gadu no gada ir centušies pilnveidot, – lai svētkos ko sev
saistošu varētu rast jebkura gadu gājuma cilvēks. «Varbūt arī te ir lietas,
ko uzlabot. Arī šogad viena diena būs
veltīta jaunākajiem jelgavniekiem,
bet pārējās dienās atpūtu sev varēs
rast ikviena vecuma cilvēks – tie ir
gan koncerti, gan aktivitātes visai

ģimenei, gan arī tādas, kas var būt
saistošas šaurākam iedzīvotāju lokam,» stāsta M.Buškevics, piebilstot,
ka šajā situācijā pats svarīgākais ir
ieklausīties vienam otrā, izzināt vēlmes un veidot atklātu sarunu.

Dzimšanas vai svētku diena

Daudzas Latvijas pilsētas savus
svētkus svin laikā, kad ir to dzimšanas diena. Jelgavā tas notiek
mazliet citādi, jo svētku laiks izvēlēts pēc citiem principiem. «Mums
patiesi būtu grūti definēt, kad tad
īsti ir Jelgavas dzimšanas diena.
Vai par atskaites punktu ņemt dienu, kad Jelgava pirmo reizi minēta
vēsturiskos rakstos, vai dienu, kad
tai piešķirts pilsētas statuss, vai kad
tās vārdu Mītava nomainīja Jelgava? Tieši tāpēc mēs izvēlējāmies iet
citu ceļu un svētkus svinēt laikā,
kad pašā krāšņumā zied un smaržo
pavasaris. Pilsētā no aprīļa vidus
līdz maija vidum ir Spodrības mēnesis, kad katrs cenšamies padarīt
apkārtni pievilcīgāku, un tad, kad
māja kārtībā, ir īstais laiks svinēt.
Un mums likumsakarīgi tās ir maija
beigas,» spriež M.Buškevics.
Maijā skolēni praktiski mācības
jau beiguši, bet no pilsētas vēl nav
pazuduši, lai dotos brīvdienās; arī
studenti vēl ir pilsētā, bet pieaugušajiem vēl nav sācies īstais atvaļinājuma laiks, kad katrs jau sev
saplānojis citas aktivitātes, tāpēc
svētkus varam svinēt kopā,» spriež
M.Buškevics, aicinot jelgavniekus
nepalikt malā un aktīvi izteikt savas
domas.
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Jelgavā vienlaikus bijuši seši kinoteātri
Kino pirmsākumi Jelgavā varētu tikt datēti ar 19. gadsimta
beigām, kad pilsētnieki varēja noskatīties tā sauktās «miglas
bildes» – uz ekrāna demonstrētus krāsainus diapozitīvus vai uz
stikla gleznotas miniatūras. Pirmo īsto filmu «Vilciena pienākšana stacijā» Jelgavā demonstrēja 20. gadsimta sākumā, bet
neilgi pēc tam tirgus laukumos parādījās «kinobūdas», kurās
varēja noskatīties pa kādai filmai. Mēģinot izsekot kino vēsturei
Jelgavā, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» centās noskaidrot, kāda
bija kino nozīme pilsētas sabiedriskajā dzīvē un kādi bija filmu
skatīšanās paradumi.
 Ilze Knusle-Jankevica
Pirmais nopietnais kinoteātris Jelgavā
tika dibināts 20. gadsimta sākumā – kinoteātri «The Imperial Bio» atklāja 1910.
gadā. Tas atradās toreizējā Lielajā ielā 10.
Apmēram trīsdesmit gadus tas tika uzskatīts par labāko Jelgavas gaismu-skaņas teātri. Vēstures liecības vēsta, ka tolaik kino
tika pielīdzināts teātrim un kino sezona
tika atklāta katru gadu, turklāt ik nedēļu
iespieda speciālas programmas par to, ko
varēs noskatīties.

Kino – iecienīta izklaide

Pagājušā gadsimta 50. gados sāka būvēt
jaunu kinoteātri. 1954. gada decembrī
ēka toreizējā Komsomoļskas ielā 47 (vēlāk
Komjaunatnes, Pasta ielā) tika nodota
ekspluatācijā. Kā atceras Leons Skripa,
«Zemgales» direktora vietnieks, ēkas pamatiem izmantoti kapakmeņi, kas vesti
no kapiem pie dzelzceļa stacijas.
Pirmā iestādes direktore bija Lūcija
Dlohi, kura dzīvojusi kaimiņos Skripu
ģimenei. Kādā Lūcijas un Skripu ģimenes
jauniešu sarunā Leona brālis Broņislavs
izteicies, lai jauno kinoteātri nosauc par
«Zemgali». L.Dlohi ideja iepatikusies, un tā
kino ticis pie šī skanīgā nosaukuma.
Darba gada pārskats par 1955. gadu
liecina, ka gada laikā bija plānots parādīt
3650 kinoseansus, bet parādīti tikai 2709
– tātad izpildīti 74,2 procenti no plāna.
Arī apmeklētāju nav bijis tik, cik plānots,
vien 436 jeb 90 procenti. Līdz ar to arī
ieņēmumi mazāki – plānotā 1731 rubļa
vietā iekasēti 1598 rubļi. Jau no paša sākuma tika plānots pārraidīt piecus seansus
dienā katrā zālē, bet, tā kā dienas seansus
vidēji apmeklēja 5 – 10 cilvēki, tie atzīti par
nerentabliem un dienā pārraidīti apmēram
septiņi seansi. Tikai 1957. gadā kinoteātrim izdevās sasniegt un pat pārsniegt

Leons Skripa lielāko savas dzīves daļu
ir bijis saistīts ar kino. Viņš bijis klāt,
kad radies kinoteātra «Zemgale»
skanīgais nosaukums. Tolaik Leons
vēl nezināja, ka būs ilggadējs «Zemgales» direktora vietnieks.

Jau kopš saviem pirmsākumiem kino
Jelgavā bija visai iecienīta izklaide. To
apliecina fakts, ka pilsētā bija ne viens vien
bet otra sārta. Kopējais vietu skaits kinokinoteātris. Tikai dažus gadus pēc pirmā
teātrī bija 351.
kino atklāšanas, 1913. gadā, Jelgavas pils
Kino strādājis katru dienu. Seansi sākti
dārzā uzcēla kinoteātri «Pils teātris» – tas
demonstrēt no pulksten 14 ik pa divām
bija vislielākais un modernākais Jelgavas
stundām. Izņēmumi bija brīvdienu rīti
vēsturē. Lielākais, jo tajā bija ap 1200
– tajos no pulksten 11 līdz 13 demonstrēti
– 1300 sēdvietu, bet modernākais, jo tur
bērnu seansi. L.Skripa stāsta, ka katrā zālē
20. gadsimta 30. gados sāka rādīt pirmās
rādīta cita filma, arī seansu sākumi bijuši
skaņu filmas. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēsatšķirīgi – ar pusstundas nobīdi. Tiesa, bitures un mākslas muzeja speciālisti Inese
jušas reizes, kad populāra un pieprasīta filStikute un Aldis Barševskis stāsta, ka līdz
ma rādīta abās zālēs, piemēram, Austrijas
20. gadsimta 30. gadiem filmu titri bija trīs
«Lielais valsis». Te rādīja jaunākās filmas,
valodās – latviešu, krievu
ko L.Skripa pašrocīgi reizi
un vācu. Turklāt laikā, kad
nedēļā vedis no Rīgas, bet
kinoteātros demonstrēja
tehniskās iespējas kinoteātrī
mēmo kino, bija speciāla
«Zemgale» ļāva demonstrēt
profesija – traperi. Traperis
tikai šaurekrāna filmas.
bija cilvēks, kurš sēdēja
uz skatuves un spēlēja uz
Platekrāna filmas –
klavierēm, lai kinoseanss
«Jelgavā»
nenoritētu klusumā.
Lai jaunāko modes kliePagājušā gadsimta 20.
dzienu – platekrāna filmas
– 30. gados kino Jelgavā
– varētu demonstrēt arī
varēja noskatīties vairākos
mūsu pilsētā, 60. gados līdz
kinoteātros, piemēram,
galam neuzbūvētais Mašīn«Apollo», «Gaisma», «Krisbūves klubs tika pārveidots
tāls», «Kazino», «Modern»,
par kinoteātri «Jelgava». Tas
tomēr tie nevarēja sacensatradās tagadējā «Parex»
ties ar vērienīgo «Pils teāt- 20. gadsimta 20. – 30. gados modernākais kino pilsētā bija bankas ēkā Raiņa ielā. «Tur,
ri». Diemžēl šī grandiozā «Pils teātris», kas atradās Jelgavas pils dārzā. Diemžēl Otrā kur tagad ir sēklu veikals,
kinoteātra mūžs nebija pasaules kara laikā ēka tika nopostīta un tā arī līdz šim laikam bija biļešu kases, pie kurām
diez ko ilgs – jau ap 1940. nav atjaunota.
rindas stiepās pa lauku. Kad
gadu šajā ēkā tika ierīkots
biļetes bija nopirktas, cilvēki
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas plānotos rādītājus.
devās iekšā, lai noskatītos filmu. Kino zāle
(tagadējās Latvijas Lauksaimniecības
L.Skripa atceras, ka kinoteātra pirmajā atradās tur, kur tagad tirgo mēbeles,» atceuniversitātes) sporta nams. Otrā pasaules stāvā bijušas kases, bufete un foajē ar par- ras I.Stikute. Kinoteātrī «Jelgava» bija gan
kara laikā ēka tika nopostīta, jo atradās keta grīdu, kurā pirms seansiem uzkavēju- viena liela zāle ar 650 vietām, gan balkons,
tuvu stratēģiski svarīgajiem tiltiem. Lai šies apmeklētāji. Tajā bijuši avīžu galdiņi, kurā satilpa ap 150 skatītāju, turklāt
gan pēc kara daudzas apkārt esošās ēkas, pie kuriem varēja pasēdēt un pašķirstīt 2. stāvā bijusi arī kafejnīca, kurā varēja
piemēram, Studentu klubu, viesnīcu, jaunākos preses izdevumus, kā arī pirms nopirkt sulu, smalkmaizītes, saldējuma
pili, atjaunoja, «Pils teātri» šāds liktenis seansiem demonstrētas apmēram desmit kokteili, konfektes un turpat, sēžot pie
nepiemeklēja.
minūtes garas kinohronikas, ko varētu galdiņa, nobaudīt.
pielīdzināt mūsdienu ziņām. Kinožurnālā
Pēdējās filmas šajā kinoteātrī demons«Zemgale» – ar zaļo un sārto zāli
«Padomju Latvija» stāstīts, piemēram, par trētas pagājušā gadsimta 90. gados. 1993.
Kā zināms, Otrā pasaules kara laikā to, kas noticis Dobelē vai Saldū, kāds bijis – 1994. gadā ēkā veikts remonts, pēc kura
Jelgava tika nopostīta. Līdz ar kultūras izslaukums. Otrajā stāvā līdzās atradās tajā ierīkoja veikalus un vēlāk arī banku.
dzīves atjaunošanos atsāka demonstrēt divas zāles, kas pēc pirmā lielā remonta
Kad Jelgavā uzcelts otrs kinoteātris,
arī kino, piemēram, bijušā pasta zālē. nokrāsotas katra savā krāsā – viena zaļa, abiem bijusi viena vadība. Pēc L.Dlohi par
direktoru kļuvis Laimonis Birkens, bet pēc
viņa – Edgars Fridbergs. Sākot ar 1991.
gadu, par abiem pilsētas kinoteātriem
atbildēja pašvaldības uzņēmums «Jelgavas pilsētas kinodirekcija». 2000. gada 29.
jūnijā Jelgavas domes sēdē tika pieņemts
lēmums par uzņēmuma likvidāciju.

Filmas dažādām gaumēm

Lai gan pilsētā bijuši divi kinoteātri,
skatītāji vairāk iecienījuši «Zemgali».
L.Skripa pieļauj – tāpēc, ka tas atklāts
pirmais, turklāt atradies labā vietā, līdz
ar to iemīlēts. Tāpat kā tagad, arī kādreiz
kinoteātros tika demonstrētas filmas
dažādām gaumēm un dominēja tas pats
princips – tika rādīts aktuālais un modernais. A.Barševskis atceras, ka 1975. gadā
Lielā mērā kino «Jelgava» bija reakcija uz tā laika modi, jo tas tika uzcelts, kino rādīja dokumentālās filmas par Otrā
lai pilsētā varētu demonstrēt modernās platekrāna filmas. Kino «Zemgale» pasaules kara kaujām un viņš ar tēvu arī
šādu iespēju nebija.
uz tām gājis. Lai gan rādītas aptuveni 20

Kino «Zemgale» darbu sāka 1955. gadā. Ar peļņu tas sāka strādāt tikai pāris
gadus vēlāk. 60. gadu vidū, kad tapusi šī fotogrāfija, tas joprojām bija iecienītākais kino pilsētā, kaut gan pavisam netālu slējās arī otrs kino – «Jelgava».
sērijas, zāle vienmēr bijusi pilna. Mazliet vēlāk, 70. gadu beigās un 80. gadu
sākumā, kino demonstrēja japāņu pilnmetrāžas multfilmas, kas bija iecienītas
bērnu un pusaudžu auditorijā. Šajā laikā
bija populāri rādīt filmas turpinājumos.
Piemēram, poļu filmas «Plūdi» viena
daļa gāja trīs stundas, bet cilvēki mierīgi
varējuši nosēdēt. 80. gados iecienītas bija
multfilmas «Nu, pagaidi!», vesela mēneša
garumā parādīja visas 20 sērijas, tiesa, pa
daļām. Uz šiem seansiem gājušas veselas
delegācijas no skolām. 70. – 80. gados
puiši īpaši bija iecienījuši indiāņu filmas,
franču komēdijas un filmas «Fantomass»
un «Zorro» – tad kinoteātri bijuši pilni.
Savukārt, kad rādījuši sieviešu iecienītās
indiešu filmas, puiši bijuši neapmierināti.
«Ja kino rādīja indiešu filmas, mēs, puikas,
spļaudījāmies – atkal nav ko skatīties!»
atceras A.Barševskis.

Pirms seansa – didaktikas deva

Muzeja darbinieki atceras, ka agrāk
pirms katra kino seansa bija obligāti jānoskatās aptuveni 15 minūtes garš pamācošs
materiāls. Dažreiz tas bija dokumentāls
kino, teiksim, par aktuālajiem notikumiem
Latvijā un Padomju Savienībā. I.Stikute
atminas, ka bērniem šīs filmiņas nepatika,
bet neko nevarēja darīt – ja gribēja redzēt
filmu, bija vien jāskatās. Viņai pašai spilgti
palikusi atmiņā kāda filmiņa, kurā cilvēkiem ieteikts iet pie zobārsta. Demonstrēti
kadri, kuros bijuši cilvēki ar piepampušiem
vaigiem un sāpju izteiksmi sejā – lūk, kas
notiek, ja laikus neiet pie zobārsta. Bērniem labāk patika, ja pirms seansa rādīja
tā saukto «Degli» – īsfilmu ar humoristisku
sižetu – vai «Šurum-burumu», kurā galvenie varoņi bija bērni. Bet arī «Degļiem» bija
didaktisks raksturs.

Filma vai riekstiņi

piena saldējums. Jo sēdvieta atradās tuvāk
ekrānam, jo lētāka bija biļete – tur skatīšanās bija neērtāka. L.Skripa atminas, ka
vienā rindā bijušas 20 sēdvietas. Pirmajās
trīs rindās biļetes maksājušas 30 kapeikas,
pēdējās piecās – 50 kapeikas, bet pa vidu
– 45 kapeikas. Vietās, kur biļetes maksāja
lētāk, parasti sēdēja publika, ko varētu
nosaukt par huligāniem vai pašpuikām.
Viņi svilpa un smējās ainās, kur bučojās vai
atkailinājās. Savukārt, ja pārtrūka lenta,
arī skanēja svilpieni un kāju rībināšana. Šī
publikas daļa kinoteātros regulāri grauza
saulespuķu sēklas un piecūkoja grīdu.
Esot bijuši pat mēģinājumi smēķēt, bet
šādos gadījumos jaunekļi pieklājīgi, bet
strikti no zāles izraidīti. Lai gan kino
bijuši koka krēsli ar paceļamiem sēdekļiem, kas rindām pieskrūvēti pie grīdas,
skatītāji šad tad pamanījušies tos sabojāt
vai nolauzt rokturi. Kinoteātra štatā bija
galdnieks, kas konstatētās nepilnības ātri
vien likvidējis.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, 90.
gadu vidū, biļete uz kino maksājusi 50 santīmus, tikpat, cik bundžiņa sālīto riekstiņu
vai viena otra pirmās nepieciešamības prece. Ja vēl nesen cilvēki uz kino gāja katru
nedēļu, tad tagad viņi sāka izvērtēt, kas
nepieciešams vairāk – filma vai kas cits.

Kino bojā eja

Pēc «Jelgavas pilsētas kinodirekcijas»
likvidācijas kino varēja skatīties «Kino
19», kas atradās LLU Lauku inženieru
fakultātē. Tas tika slēgts 2006. gadā.
Tagad, pēc trīs gadiem, jelgavniekiem
tomēr ir cerības atkal pilsētā sagaidīt
kino. SIA «New Europe Cinemas» tuvākā gada laikā te plāno izveidot kinoteātri
ar piecām sešām zālēm, kuru kopējais
vietu skaits būtu 800 – 1100. Šobrīd
uzņēmums izvērtē iespējamo kinoteātra
atrašanās vietu.

Padomju laikos dārgākās kino biļetes
vislabākajās vietās maksāja 50 kapeikas,
Foto: Ivars Veiliņš un no Ģederta Eliasa
bet biļetes cena uz bērnu seansiem (pasaku Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīfilmām, multfilmām) bija konstanta – 10 va. Materiāla tapšanā izmantoti Jelgavas
kapeikas, tikpat, cik bulciņa, sulas glāze vai Zonālā Valsts arhīva materiāli.

6., 7.

nodarbinātība

Šā gada pirmajā ceturksnī bez darba palikušo jelgavnieku īpatsvars ik mēnesi pieaudzis vairāk nekā par
400 cilvēkiem. Šogad no trim uz darbu vienā maiņā
pārgājis metālapstrādes uzņēmums «Dinex», ražošanu sašaurinājusi Mašīnbūves rūpnīca, SIA «Madara».
Ik pa laikam paziņojumus par štatu samazināšanu
iesniedz kāds tirdzniecības vai pakalpojumu uzņēmums. Tomēr vairums darba devēju, kā novērots
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas
filiālē, ignorē likuma prasības un aģentūrai nemaz
neiesniedz paziņojumus par štatu samazināšanu.
Vakances pieteikušo darba devēju skaits mēnesī
NVA vietējā filiālē nesasniedz divus desmitus, bet
brīvo darba vietu skaits – pussimtu. Tomēr nav tā,
ka vakances neparādītos vispār. Tās uzņēmumi piesaka, kad tiek saņemts lielāks pasūtījums. Nereti arī
šajās reizēs NVA pat netiek informēta, jo cilvēki paši
apmeklē uzņēmumus un personāla speciālistiem
vai vadītājiem atstāj informāciju par sevi.

Audzis bezdarbnieku īpatsvars ar augstāko izglītību. Kādreiz viņu skaits bija niecīgs. Visvairāk
bezdarbnieku valstī – vairāk nekā trešā daļa – ir ar
profesionālo izglītību, savukārt mūsu pilsētā pirmo
vietu ieņem bezdarbnieki ar vispārējo izglītību.
No viņiem daudz neatpaliek cilvēki, kas ieguvuši
profesionālo izglītību. Augstākā izglītība valstī ir
gandrīz 12 procentiem bezdarbnieku (Jelgavā 9,5
procentiem). NVA analīze liecina, ka lielākā daļa
šīs kategorijas bezdarbnieku augstās skolas absolvējuši laikā no 2001. gada. No bezdarbnieku ar
augstāko izglītību saimes uzkrītoši daudz – vismaz
piektā daļa – ir inženieri.
Tomēr, lai cik sarežģīta būtu situācija, arī šajos
apstākļos jaunu darbu atrast nav neiespējami
– «Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja cilvēkus, kas šobrīd
pēc ilgstošas meklēšanas tomēr tikuši pie jaunas
darba vietas vai, paši ņemot iniciatīvu savās rokās,
ar radošu pieeju uzsāk jaunu biznesu.

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis

Ar meistariem
joprojām kā pa celmiem

Kur meklēt
vakances?
• Nodarbinātības valsts aģentūras mājas
lapā ww.nva.gov.lv;
• Laikrakstu sludinājumos;
• Interneta mājas lapās, piemēram, www.
cv.lv, www.cvmarket.lv, www.workingday.
lv, www.edarbs.lv;
• Uzņēmumu mājas lapās – nereti darba
devēji brīvās darba vietas norāda sadaļā
«Vakances».
• Var likt savam CV strādāt jūsu labā. Proti,
uzņēmēji nereti no personāla atlases kompānijām iegādājas tiesības lietot datu bāzi
ar darba meklētājiem. Viņi izvērtē CV un
izvēlas, ko aicināt uz darba interviju.
• Vislabākā reklāma ir no mutes mutē,
proti, dariet zināmu radiem, draugiem un
kaimiņiem, ka meklējat darbu.

 Anna Afanasjeva

Krīzes laikā dzimst jaunas idejas
 Anna Afanasjeva

Krīzes laikiem raksturīga ne
vien jostu savilkšana, bet arī
jaunu ideju ģenerēšana. Pie
tādām pieskaitāms Biedrīšu
ģimenes izveidotais dabīgās
kosmētikas un citu izstrādājumu interneta veikals. Pagaidām tas pieder pie hobija
līmeņa. «Ticam, ka daudziem
ir dažādas idejas. To īstenošanai ne vienmēr jābūt lieliem
apjomiem, var sākt ar mazumiņu, iztiekot bez tūkstošiem
latu un kredītu ņemšanas,»
domā jelgavnieki.
Ieva un Raimonds Biedrīši stāsta, ka,
gaidot ģimenes mazāko rūķīti – Katrīnu, viņi arvien vairāk aizdomājušies
par to, ko lieto uzturā, kā ar dabas
līdzekļiem tikt galā ar saaukstēšanos,
kas tiek izmantots, kopjot ķermeni,
uzkopjot māju u.tml. «Ikdienā izvēlamies videi un cilvēkiem draudzīgus
produktus – dārzeņus un augļus no
lauku dārza, zivis no Latvijas upēm un
ezeriem, gaļu no vietējiem zemniekiem
un tējas, kas augušas Latvijas pļavās,»
klāsta Raimonds. Viņi arī secinājuši,
ka lielu daļu cilvēku satrauc apkārtējā
vide, veselīgs un dabīgs uzturs, tas,
kas tiek nodots tālāk bērniem. Tālab,
izveidojot www.bbfactory.lv, nolemts
padalīties savā pieredzē.
Ģimenes princips – iepazīstināt tikai ar
tādām lietām, ko lieto paši un par kuru
izcelsmi vai sastāvu nav šaubu. Meklējot
dabīgos ādas un matu kopšanas līdzekļus, Ieva konstatējusi, ka piedāvājums
pie mums nav īpaši liels vai arī cenas ir
neadekvāti augstas. Tāpat pie mums nav
izdevies vienuviet atrast dabīgās izejvielas,
no kā pašai pagatavot, piemēram, lūpu balzamu. Ārzemēs tas ir diezgan populāri.

Katrīna no mazām dienām radināta
pie visa dabīgā, arī īstas vilnas zeķēm.
Rūdis savukārt bērnībā bija pieradis
pie smaržīgām vannas putām. Sākumā viņam nebija vienkārši pierast,
ka jāmazgājas ar ziepēm, kas īpaši
nesmaržo.

tāpēc krājumus ņēmām ar domu, lai gada
laikā paši un draugi varētu izlietot,» stāsta Raimonds, piebilstot, ka nu jāpasūta
jauns preču apjoms, pie reizes paplašinot
atsevišķu produktu klāstu.
Vienlaikus viņi konstatējuši, ka cilvēkiem par izstrādājumiem trūkst informācijas, ar dažiem klientiem aizsākusies
sarakste pa e-pastu. Veikalos ir tik vien
kā produkta apraksts. Interneta vietne
informācijas ievietošanai un paplašināšanai ir pateicīgāka.
Pretēji latviešiem pierastajai atturībai
Biedrīšu ģimene sava uzņēmuma mājas
lapā nekautrējas ievietot arī personīgākas
ziņas par brīvdienu dabas takās redzēto
un izbaudīto, tā padarot personiskāku
arī dabīgo produktu realizāciju.
«BB Factory» kopš sākuma izvērties
par ģimenes auklējumu. Mājas lapu
izstrādājis Raimonds. Ieva meklējusi
produkciju. Darbošanās pie produkcijas
««BB Factory» pievienotā vērtība ir tā, ka piedāvājam arī receptes un izejvie- saiņošanas, maisiņu šūšanas sākas pēc
las, no kā pašiem izgatavot sev piemērotāko dabīgo produktu,» atzīst Ieva un pulksten deviņiem vakarā, kad bērni
Raimonds Biedrīši. Viņi darbošanos savā uzņēmumā sāk, kad bērni Rūdis un nolikti gulēt. «Laiku sev ņemam nost,
Katrīna nolikti gulēt vai izgājuši pastaigā.
piecus mēnešus vecam bērnam nevaram
pateikt: tagad pasēdi, mēs pastrādāsim,»
Neraugoties uz vietējās dabas un augu nā viņi raksturo cenu politiku. Citviet klāsta Ieva. Vajadzības gadījumā palīdz
bagātību, atzīts, ka daļu dabīgo kosmē- redzētais piedāvājums gan šī sviestam Raimonda mamma, izejot pastaigāties ar
tikas līdzekļu pie mums nav iespējams un eļļām, gan citiem izstrādājumiem Katrīnu, bet viņa brālis darbojas ar bērizaudzēt. Organisko ķermeņa kopšanas vērtējams kā neadekvāti dārgs. Biedrīšu nudārznieku Rūdi. Raimonda mamma
līdzekļu un to sastāvdaļu meklējumos ģimene no nesamērīgajiem uzcenoju- palīdz kārtot grāmatvedību. Savukārt
Ieva nonākusi līdz izejvielām un produk- miem atteikusies, tālab cenas ir pieņe- brālis Edgars palīdzējis uzlabot mājas
tiem, kas nāk no Ugandas, Ganas, Togo, mamas. Protams, sava nozīme ir tam, lapu.
Indonēzijas, Šrilankas, Dienvidamerikas ka produkcijas realizēšanā viņi izvairās
«Ģimenes uzņēmuma modelis viun citām valstīm.
no starpniekiem, pārdošana notiek in- dusmēra cilvēkam daudzviet Eiropā ir
«Ilgi meklējām, kur iegādāties ēte- terneta vidē, nav jāīrē telpas un jāalgo piemērotākais iztikas pelnīšanai. Tas
riskās eļļas un ziepes. Ne vien cenas darbinieki.
netraucē audzināt bērnus, nav jātērē
ziņā, bet arī lai produkts tiešām būtu
Ieva uzsver, ka viņi necenšas pelnīt sociālais budžets. Būtu labi, ja arī Latvijā
dabīgs, lai nebūtu tikai dabas produkta uz pasta izdevumu rēķina. Divi lati ir tas pieņemtos spēkā,» domā Biedrīši.
nosaukums vien. Tā nonācām līdz
Sava nozīme jaunās ieceres īsteLielbritānijas kompānijai «Akoma».
nošanā ir Raimonda kolēģiem no
Esam viņu produkcijas tiešie izplatīLatvijas Lauku konsultāciju un
tāji. Būtiski, ka viņi strādā, ievērojot
izglītības centra. Tā izveidojusies
godīgās tirdzniecības pamatus, nevis
sadarbība ar Krāslavas rajona
tikai izmanto Āfrikas lēto darba spēzemnieku saimniecību «Kurmīši»,
ku,» stāsta Ieva, papildinot, ka izstrākas ir viena no trim sertificētām
dājumus sertificējusi Lielbritānijas
ārstniecības augu audzēšanas
Aromterapijas asociācija, katram
saimniecībām.
piešķirot savu licences numuru. Tas
Abu kolēģi (Ieva uz pusslodzi
vieš pārliecību, ka produkti tiešām
atsākusi strādāt apdrošināšanas
ir dabīgi. Savukārt bišu vasku, ko
sabiedrībā «Balta») interesējas
izmanto lūpu balzama pagatavošapar jauno ideju. Nācies arī dzirdēt,
nai, «BB Factory» iegādājas no Cēsu
ka grūtos laikos nav nozīmes ko
rajona Raunas pagasta sertificētās
jaunu sākt. Ieva un Raimonds tam
ekoloģiskās zemnieku saimniecības
nepiekrīt. «Protams, ieguldīt lie«Jaun-Ieviņas».
lus līdzekļus nebūtu prāta darbs.
Raimonds papildina, ka cilvēki paši «BB Factory», kam, starp citu, nav nekādas saistī- Mēs rīkojamies saprātīgi. Kamēr
var izvēlēties izejvielas un izgatavot bas ar «BB brokastīm», jo uzņēmuma nosaukuma jaunā iecere ir hobija līmenī un
vai pasūtīt savu kosmētisko līniju pirmie burti – BB – tulkojas kā: Burvīgā Biedrīšu no tās nav atkarīga izdzīvošana,
– mājas lapā atklāta lūpu balzama ģimene, savus ekoloģiskos ražojumus arī iepako līdz galam varam neizkalkulēt
pagatavošanas recepte. Arī Āfrikas videi draudzīgos iesaiņojumos.
paši savu ieguldīto darbu un tam
melnās ziepes, izkausējot un pievieatvēlēto laiku. Tas gan nenozīmē,
nojot ēterisko eļļu, var iegūt patīkamu zemākais tarifs, citu cena ir, sākot no ka to nerēķinām. Ir arī skatījums par
aromātu.
2,70 latiem. «Tas liecina, ka pie mums attīstību nākotnē. Līdz rudenim, kad
Pievēršoties idejai, jelgavnieku ģimene liela daļa biznesa balstījusies uz «kupi Katrīnai paliks gads, esam devuši laiku
uzmanīgi izpētījusi eko veikalu piedāvā- – prodaj» principiem, kad uzrēķināti jaunās idejas virzībai. Pašlaik izskatās,
jumu. Redzētais vedinājis iet savu ceļu. neskaitāmi peļņas procenti. Tāpēc tik ka tā lieta aizies,» spriež Biedrīši, pieKā nepiemērotu viņi atzinuši dabīgo pro- daudziem, kas domājuši, ka bezgalīgi bilstot, ka viņi tikai priecātos, ja jaunu
duktu iesaiņošanu nedabīgos materiālos lielus uzcenojuma procentus varēs pelnīt, ideju un to īstenotāju būtu vairāk. «Ne
– dažādās plastmasās, kas dabā nesada- piezemēšanās liekas tik smaga. Tagad vienmēr jābūt lieliem apjomiem, var
lās. Tālab iepakojuma materiālu – lina būs jāmainās,» lēš ģimenē.
sākt ar mazumiņu, ģimenē, viens otru
auduma maisiņus – Ieva un Raimonds
Pirmajās desmit interneta lapas dar- atbalstot, iztikt bez tūkstošiem latu un
šuj paši ar mammas atdoto šujmašīnu. bības dienās piedzīvota liela interese. kredītu ņemšanas. Cilvēks daudz ko var
Melnās ziepes tiek saiņotas papīrā un Informācija izplatīta vēstulēs portālā izdarīt! Neesam pilnīgi pret naudas aizpārsietas ar lina aukliņu.
«draugiem.lv» un caur meklētāju «Goog- ņemšanos biznesam, bet tagad nav tādas
Kā būtisku jaunās ieceres īstenoša- le». «Īsti nezinājām, kāds būs noiets, vajadzības,» tā Ieva.

Foto: Ivars Veiliņš

Lai atrastu darbu, nepietiek vien
pāriet pāri ielai
 Anna Afanasjeva

atrašanu, piebilstot, ka zināmā mērā tas
atkarīgs no veiksmes.
Brīvo darba vietu skaits šobrīd
Šoreiz par kokapstrādes strādnieka
nav liels, tomēr nav tā, ka
vakanci viņam pastāstījis paziņa, kurš
vakanču nav un darbu vispār
kārtējo reizi devies reģistrēties uz nonebūtu iespējams atrast. Pārdarbinātības aģentūru. Tad nu arī pats
svarā papildu darbiniekus uzsteidzies visu noskaidrot par piedāvāņēmumi meklē, kad saņemts
jumu. Pirms tam viņš pārsvarā darbu
lielāks pasūtījums, ko ar esomeklējis, apstaigājot ar kokapstrādi saisšajiem spēkiem nav iespējams
tītus uzņēmumus, kur varētu noderēt
izpildīt.
viņa rokas un zināšanas. Taču telefona
numurs paņemts tikai vienā no daudzaTo apliecina jelgavnieka Rolanda jām vietām. Diemžēl zvans tā arī neesot
Kraslovska piemērs. Viņš Nodarbinā- sagaidīts. «Tagad nav tā, ka, aizejot prom
tības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas no darba, pietiek pāriet pāri ielai un
filiālē reģistrējās marta sākumā. Mēneša meklēt darbu blakus uzņēmumā,» par
laikā viņam izdevās atrast jaunu darbu ikdienu spriež pieredzējušais vīrs, taču,
– vīrus ar kokapstrādes pieredzi meklēja ja cilvēks neļaujas pesimismam, izredzes
SIA «AB terases».
atrast jaunu darbu esot.
Īstenībā, kā atklāj R.Kraslovskis, ikNe vienā vien paziņu, radu un draugu
diena bijusi skarbāka – bez oficiāla darba ģimenē tagad kāds palicis bez darba.
viņš bijis kopš pagājušā gada septembra. Turklāt pārsvarā vīrieši. Arī atalgojums
Šajā laikā vīrietis gan strādājis gaterī vairs nav tāds, kā agrāk. Nevienam
piepilsētas novadā,
neiet viegli. «Žēl,
taču nodokļus darba
ka viss notiek uz
devējs par viņu nav
cilvēku rēķina, kas
maksājis. Kad «uz
nemaz nav jutuši,
rokas» maksātā alga
ka tādi treknie gadi
kļuvusi tik niecīga,
pie mums bijuši,»
ka par tādu nav bidomā strādnieks, ar
jis nozīmes strādāt,
gandarījumu atklāgājis prom. Sekas,
jot, ka radu saimē
protams, tādas, ka
nu ir par vēl vienu
bezdarbnieka pabalbezdarbnieku masta saņemšana nav
zāk – uzņēmumā pie
bijusi iespējama.
darba ticis arī brāļa
«Šajā laikā esmu
dēls, kurš NVA gan
nonācis lielos parānav bijis reģistrēdos, nezinu, kā tikt
jies. Tātad vēl viens
ārā. Toties tagad ir
apliecinājums, ka
darbs. Turklāt izdarbu arī šajos apsskatās, ka nopietni,
tākļos atrast var.
jo pasūtījums ir liels. «Kamēr produkcija nav nonākusi pie
Rolands arī ieArī darba režīms klienta un viņš to nav atzinis par labu vērojis, ka spēkā
jāievēro – noteiktā esam, tikmēr nekas vēl nav paveikts pieņemas tendence
laikā ir 15 minūšu un nopelnīts,» domā SIA «AB terases» izbraukt uz ārzepārtraukums. Paš- darbu vadītājs Modris Mirončuks.
mēm. Kaut arī tur
laik visi intensīvi
situācija nav tāda,
strādā, lai pasūtījumu izpildītu noteik- kā kādreiz, tomēr iztikšana stabilāka.
tajā laikā,» Rolands, kaut arī vārdos ir Arī Kraslovsku ģimenei darbs ārzemēs
skops, tomēr neslēpj prieku par darba nav gājis secen. Pagājuši jau trīs gadi,

Rolands Kraslovskis, būdams vīrs ar pieredzi, prot novērtēt darba nozīmi. Pirms
tam pats neskaitāmus uzņēmumus apstaigājis, meklējot darbu. Taču telefona
numurs paņemts tikai vienā no daudzajām vietām.
kopš ārzemēs strādā sieva. Meita ne tik
sen atgriezusies atpakaļ, iekārtojusies
par stjuarti. «Īsti nesaprotu, kas notiek,
kāpēc cilvēkiem, lai dzīvotu, jāmeklē
darbs svešās zemēs?» jautā vīrs, kurš
zina, ka atbildi uz šo jautājumu viņam
neviens nesniegs.
SIA «AB terases» darbu vadītājs Modris Mirončuks atklāj, ka līdztekus dārza
preču – terašu, nojumju, žogu, bērnu
rotaļlaukumu un citu izstrādājumu – izgatavošanai firma, līdzīgi kā mātes uzņēmums «Pēterkoks», nolēmusi orientēties
arī uz rūpnieciskiem pasūtījumiem. Kad
saņemts pasūtījums palešu un kastu
izgatavošanai, daži darbinieki pieņemti
no jauna.
«Protams, individuālos pasūtījumus
neesam nolikuši malā, skatīsimies,
kāds šosezon būs pasūtījums lapenēm,
žogiem un citām precēm,» stāsta darbu
vadītājs, atgādinot, ka «AB terases»
ir jauns un neliels uzņēmums. Taču
pašreizējos laikos mazajām firmām
ar nelielu strādājošo skaitu ir savas
priekšrocības. Tas ļauj strādāt elastī-

gāk, uzņēmums ir pasargāts no lieliem
pārprodukcijas rezervju uzkrājumiem.
Arī dīkstāves mazajiem ir vieglāk pārdzīvot – tukšās dienas, ja gadās, nenes
tik lielus zaudējumus.
Veikala Dobeles šosejā šovasar gan
vairs nebūs. Tā vietā izstrādāta mājas
lapa internetā, kur apskatāmas un pasūtāmas lapenes, nojumes, izstrādājumi
bērnu rotaļlaukumiem un citas dārza
preces.
Uzņēmums darbu sāka pagājušajā
gadā, kad ekonomiskā aktivitāte sāka
bremzēties. Šī iemesla dēļ uzņēmums
nezina, ko nozīmē lielas algas. «Kad
prasa, kā mums iet šajos, grūtajos,
laikos, sakām, ka nezinām, kā bija
labajos laikos. Darba algas bijušas
atkarīgas tikai no rezultāta,» raksturo
M.Mirončuks. Vispārējās tendences,
protams, nav svešas. Jūtams, ka jāpaiet
zināmam laikam, kamēr visi darbinieki
izpratīs savas sūtības nozīmi. Joprojām
gadās pa kādam, kas uzskata, ka algas
saņemšanai pietiek ar to, ka esi atnācis
uz darbu.

ar pašapziņas trūkumu, acīmredzot
nemaz nav iedomājies.
Iestrēgusi bīdāmā siena,
Dažu skapīšu salikšanai un griessaskrambāts agrāk uzliktais
tu līstu piestiprināšanai jelgavniece
lamināts, pa roku galam pienolēmusi pameklēt citu meistaru. Tā
stiprinātas līstes, ieplīsušas
kā darbu apjoms nav bijis liels, siedurvis. Remontmeistaru pieviete metusi līkumu sludinājumiem,
ļauto paviršību uzskaitījums
kur piedāvāti brigādes pakalpojumi.
liecina par vienu: viņi joproIzvēlējusies meistaru, kurš teicies piejām turpina strādāt pa roku
protam visus vīrieša darbus. Censonis
galam, cerot uz ātru peļņu,
ieradies pat pirms noteiktā laika un
nevis veic kvalitatīvu darbu,
līdzīgi iepriekšējam neslēpis, ka agrāk
ko klients patiesi novērtētu,
pie «biezajiem» klientiem vien strādā– tas tikai liecina, ka savujis. Taču, kad nonācis līdz griestu līstu
laik izķertie meistariņi tā
likšanai, teicies, ka vislabākās esot
arī nav apjautuši situācijas
nevis saimnieces nopirktās, bet tās,
maiņu. Viņi vēl neapzinās,
kas izgatavotas no putuplasta. Mēle
ka cilvēkus ar šādu darba
tā vien niezējusi pajautāt, vai tiešām
stilu krīze nelutinās.
«biezie» klienti šādu materiālu vispār
atzīst. Ar līstu līmēšanu gājis kā pa
K ā d a j e l g a v n i e c e g a d a s ā k u m ā celmiem – tā kā pēc līmes uzsmērēkvadrātmetrus astoņus lielā nišā bija šanas tās nav pietiekami nofiksētas,
nobriedusi nomainīt mēbeles. Pie rei- pēc laika līstes sākušas «lekt» nost.
zes tas bija pateicīgs brīdis lamināta Būtiski uzlabot sabojāto skatu bijis
ieklāšanai atlikušajā istabas daļā. par vēlu. «Spicais» meistars attaisMeistara meklējumos
nojumu, protams, atsieviete uz divām dieneierastajā līstu
Censonis iera- radis
nām ielikusi sludināmateriālā, nevis savā
jumu internetā. Pirmie
dies pat pirms neprasmē.
zvani atskanējuši jau
Saimniece nofiksēnoteiktā laika jusi, ka celtniecības
p i r m a j ā s t u n d ā . Pē c
desmitā meistara kokurš
un līdzīgi ie- palīgstrādniekam,
ordināšu piefiksēšanas
par tādu kļuvis būvniekliente metusi mieru
priekšējam ne- cības buma gados, ir
piedāvājumu uzklauuz mēbeļu saslēpis, ka agrāk ķēriens
sīšanai. Vai katrs sevi
likšanu, tāpēc pēc laika
slavējis kā pieredzējušu
pie «biezajiem» a i c i n ā j u s i s a m o n t ē t
un zinošu meistaru.
skapi. Taču noteiktajā
klientiem vien dienā vīrs, kurš ik pa
Tas nekas, ka dažs labs
saimniecei kā kalpošalaikam zvanījis, lai apstrādājis.
nai piemērotāko ieteicis
jautātos, vai neatrastos
izvēlēties nevis «click»
vēl kāds darbs, tā arī
savienojuma laminātu, bet līmējamo. nav ieradies un uz telefonzvaniem
Uz sitiena mutīgajam meistaram gan nav atbildējis. Acīmredzot «paslīdējusi
nav iedomājusies pajautāt, kur tādu kāja», kaut iepriekšējā pēcpusdienā
nopirkt, jo standarta būvmateriālu nekas par to neliecinājis.
veikalos tāds jau labu laiku nav pieSaimniece uz karstām pēdām mekejams.
lējusi citu. Kā ne kā sludinājumi vai
Meistaru piedāvājumi ļāvuši no- mudž no strādātgribošiem un visu
teikt lamināta ieklāšanas izmaksas protošiem meistariem.
– pārsvarā visi minējuši 1,5 latus par
Pēc pāris dienām ieradies cits vīrs,
kvadrātmetru. Protams, atradušies taču tajā pašā dienā skapi salikt nav
gudrinieki, kas vēl šajos laikos četrus izdevies, jo meistaram dienas vidū galatus gribējuši noplēst. Savukārt citi dījušās citas darīšanas, kas ievilkušās
cenu uzskrūvēt gribējuši ar līstīšu gandrīz līdz oficiālās darbdienas beistiprināšanas izmaksām. Meistara gām. Pasūtītāja bildusi, ka par ļaunu
prasmīguma noteikšanā nācies paļau- nenāktu arī palīgs. Meistars teicies, ka
ties uz intuīciju. Sieviete izvēlējusies skapis esot nieks. No darba pārnākusi,
it kā darba un dzīves ziņā pieredzējušu pasūtītāja konstatējusi, ka bez asisvīru. Par lamināta ieklāšanu pamata tenta ar salikšanu tā ir, kā ir. Arī pats
sūdzēties īsti nav bijis, vienīgi mala meistars izskatījies pēc tāda, kurš bez
nav sanākusi īsti rūpīga. Toties, lie- palīga visu nespēj izdarīt – nemitīgi
kot līstes, meistars iestrēdzis, turklāt zaudējis te akumulatora skrūvgriezi,
sabojājis bīdāmo sienu. Tā kā pats no te kādu skrūvi vai vēl kaut ko. Otrā
šīm sistēmām neko daudz nav sapra- dienā darbs pabeigts. Tiesa, durvīs
tis, nācies gaidīt uz darbā noslogotā meistars ar krītošu instrumentu
ģimenes galvas labvēlību sienas pa- pamanījies uztaisīt caurumu, ko ne
celšanai vajadzīgajā augstumā. Tāpat pārāk veiksmīgi centies nomaskēt.
meistars nav skatījies,
Pasūtītāja kā asistenkas notiek ar agrāk
ta
izmantošana, mēbeUz atvadām reuzklāto laminātu. Uz tā
les skata pabojāšana
montētājs vēl un darba novilcināšana
krituši gan āmuri, gan
citi darba rīki ar asām
traucējusi vīram
pamanījies pie- nav
malām, kā rezultātā
prasīt pilnu samaksu
vietām vecais klājums
savināties va- par darbu, kā arī ik pa
ieskrambāts. Meistars
zvanīt, sūdzēren ērtu kaltiņu, laikam
tik vien noteicis, ka
ties par bezdarbu un
skrambiņas varot apdabet par savām piedāvāties vēl kaut ko
rināt ar piemērota toņa
palīdzēt, lai nopelnītu.
paviršībām un Pasūtītājai tiktāl apnikoka špakteli. Uz atvadām remontētājs vēl paka vienā jaukā brīdī
sagādātajām cis,
manījies piesavināties
viņa «meistariem» pavaren ērtu kaltiņu, bet
papildu prob- teikusi visu, ko domā.
par savām paviršībām
vismaz no palēmām, kad ru- Tagad
un sagādātajām pakalpojumu piedāvājupildu problēmām, kad
nāts par maksā- miem esot miers. Bet
runāts par maksāšanu,
ar meistariem kontakšanu, protams, tēties klientei vēl ilgi
protams, aizmirsis. Nobeigumā vīram kārtējo
negribēšoties, jo pat
aizmirsis.
reizi pieticis prāta pabezdarba laikos kārtīgs
slavēt sevi un atgādināt
meistars jāmeklē kā ar
saimniekiem, ka vajadzības gadījumā uguni. Un tad likumsakarīgi rodas
viņš atkal gatavs palīdzēt. Par to, vai jautājums – vai to var saukt par bezpasūtītāji tādu meistaru vēlreiz būtu darba situāciju, kad cilvēks patiesi ir
gatavi izmantot, visai vidējā līmeņa gatavs uz visu, lai sevi pierādītu un
strādnieks, kurš nekādi nav sirdzis nopelnītu.
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20. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 757.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 65.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5050.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Pasaules smagākais cilvēks». Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.10 «Ielas garumā».*
12.40 «Kārkli pelēkie zied».
Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1961.g.
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 38.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 757.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5051.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 69. un 70.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV7
7.00 NBA play-off spēle.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 146.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 489.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija. *
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 146.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 20.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*
20.40 «Gadsimtos neatklātais. Stounhendžas noslēpumi».
ASV dokumentāla filma.
21.35 «Atgriezties rītdienā». ASV seriāls. 8.sērija.
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Krējums… saldais».
23.20 «Anekdošu klubs».*
23.25 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
0.10 «24 stundas 2». Seriāls. 4.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 155.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 5.sērija.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Seriāls. 13.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 33.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 46.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
22.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «LNT ziņu Top 10 ».*
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Verdzenes». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
3.40 «Svētā šķēpa noslēpums». Vācijas, Francijas un
Beļģijas drāma. 2007.g. 1.daļa.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 46.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 85.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 18.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs». Raidījums.

tv programma
10.10 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 11.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
43.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 87.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 303. un 304.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 27. un 28.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 22.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
21.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 15.sērija.
22.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 15.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 45.sērija.

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

21. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 758.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 66.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5051.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Aktieri – izcilākie modes simboli».
Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Vienaudži».*
12.45 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 1.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 39.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 758.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5052.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 71. un 72.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 147.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 490.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Kanāda. 2005.g.*

«Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. LTV7

16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 147.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 21.sērija.
20.10 «Āpsis – nakts racējs». Dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «Anekdošu klubs».*
23.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 5.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 3.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 156.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 6.sērija.
12.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Mežonīgo eņģeļu trijotne». Seriāls. 14.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 34.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 47.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mana vīra kāzas». Austrijas romantiska komēdija.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 22.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 16.sērija.
0.50 «Supernatural». ASV seriāls. 8.sērija.
1.40 «Eross». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Deksters 2». ASV seriāls. 9.sērija.
4.15 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 47.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 303. un 304.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 86.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 12.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
44.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 88.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 305. un 306.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 29. un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 23.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 14.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 1.sērija.
22.50 «Gangsteris nr.1». Lielbritānijas un Vācijas trilleris.
0.40 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 46.sērija.

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

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis

22. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 759.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 67.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5052.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Tuklie bērni». Dokumentāla filma.
11.35 «Zini vai mini!» TV spēle.*
12.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.*
12.40 «Jauna nedēļa».*
13.30 «Līdzās» (ar subt.).*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 40.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 759.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5053.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 73. un 74.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide no LTV studijas.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Akvanauti». Seriāls. 1.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 148.(noslēguma) sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.45 «Gadsimtos neatklātais. Stounhendžas noslēpumi».
Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 491.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 148.(noslēguma) sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.).
Krievijas seriāls. 40. (noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 22.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 24.sērija
Lidmašīnas reisa 800 bojāeja, 1996.g. 17. jūlijs.
21.00 «Pasaules daiļslidošanas zvaigznes».
Paraugdemonstrējumi.*
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 «Anekdošu klubs».*
23.05 «Muhtars atgriežas» (ar subt.).
Seriāls. 40. (noslēguma) sērija.
23.55 NBA play-off spēle.*
1.55 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 4.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 157.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 7.sērija.
12.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 35.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 48.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.00 «Sargs». ASV trilleris. 1996.g.
0.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 17.sērija.
0.40 «Supernatural». ASV seriāls. 9.sērija.
1.35 «X paaudzes meitenes».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.35 «Atspulgs» (ar subt.).
Krievijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
4.15 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 48.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 305. un 306.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 87.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 29. un 30.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).

12.40 «Kobra 5». Seriāls. 13.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
45.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 3». 22.sērija;
«Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 1.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 89.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 307. un 308.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 21.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 31. un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 24.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
21.50 «Mentu kari. Epilogs» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma. 2009.g.
23.35 «Spiegiem jāmirst» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
0.35 «Kobra 5». Seriāls. 13.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 47.sērija.

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

23. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 760.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 68.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5053.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentāla seriāls. 1. un 2.sērija.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 41.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 760.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5054.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 75. un 76.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 56.sērija
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas
daudzsēriju melodrāma. 6.sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Akvanauti». Seriāls. 2.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.35 «Āpsis – nakts racējs». Dokumentāla filma.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 492.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 1.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 253.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 23.sērija.
20.10 «Vampīru princese». Dokumentāla filma.
21.10 «Neparastās lietas».
21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «Spiets». Kanādas trilleris.
23.45 «Anekdošu klubs».*
23.50 «Muhtars atgriežas (ar subt.).
Seriāls. 253.sērija.
0.35 «112 hronika».*

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 5.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 158.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 8.sērija.
12.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 36.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 49.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Septītā diena» (ar subt.). Krievijas drāma. 2006.g.
0.15 «Negaisa vārti» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 234. un 235.sērija.
2.05 «Striptīza klubs».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Sargs». ASV trilleris. 1996.g.
4.55 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 49.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 307. un 308.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 88.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 14.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
46.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 90.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 309. un 310.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 33. un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 25.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 6.sērija.
21.50 «Lielā kanjona zudušie dārgumi».
Kanādas mistikas piedzīvojumu filma.
23.35 «Lasvegasa 2». Seriāls. 1.sērija.
0.30 «Kobra 5». Seriāls. 14.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 48.sērija.

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

24. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 761.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 69.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5054.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.

13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 42.sērija.
15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 761.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5055.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 77. un 78.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Mīlestības recepte». Vācijas melodrāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mīlestības recepte». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Akvanauti». Seriāls. 3.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.25 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 16.sērija Lidmašīnas
katastrofa uz autoceļa Anglijā, 1989.gads.
12.15 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 493.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Somija. 2006.gads.*
16.00 «Olimpieša portrets 2008». BMX ģimene.*
16.20 SEB Baltijas basketbola līgas Final 4. Pusfināla
spēle. ASK/Rīga – Lietuvos Rytas. Tiešraide.
18.20 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 24.sērija.
20.10 «Mutanti X». Kanādas un ASV seriāls. 1.sērija.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls.
10. (noslēguma) sērija.
22.50 «Nāvējošais valdzinājums». ASV drāma. 2005.
0.15 «112 hronika».*
0.25 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 159.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 9.sērija.
12.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 37.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 50.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.30 «Sprādziens no pagātnes».
ASV romantiska komēdija.
23.30 «Tauriņa efekts 2». ASV drāma. 2006.g.
1.15 «Vēstneši». Kanādas un ASV šausmu filma. 2007.g.
2.45 «Pludmales patruļas meitenes».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 50.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 309. un 310.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 89.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
9.35 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 15.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
47.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 14. un 5.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 91.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 311. un 312.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
18.20 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.).
Seriāls. 35. un 36.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas». ASV komēdija.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 21.sērija.
0.55 «Līgava pa pastu». Dokumentālā filma
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

7.00 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Nononews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 3.sērija.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
Informatīva vakara programma.
20.05 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs». Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.30 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

25. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata». Kāds ir avota ūdens?;
Putnu būrīšu tīrīšana un aprīļa kalendārs.
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 40.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mīlestības recepte». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.35 Latvijas meistarsacīkstes standartdejās.*
13.30 «Lielā mūzikas balva 2008».
Balvu pasniegšanas ceremonija.*
15.00 «Līdzās» (ar subtitriem).
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 51. un 52.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kaķu, Darba, Apakšgrāvja,
Steigas un Lenču ielas.*
19.00 «Vīrietis labākajos gados».
Rīgas kinostudijas drāma. 1977.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 Komponista J.Lūsēna jubilejas koncerts LNO.
23.20 Nakts ziņas.
23.25 «Laiks». Japānas un Dienvidkorejas drāma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.00 «NBA spēļu apskats».*
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Šveice. 2006.g.*
15.50 SEB Baltijas basketbola līgas Final
4. spēle par 3.vietu.
17.50 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.20 SEB Baltijas basketbola līgas Final 4. Finālspēle.
20.20 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.50 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 11.sērija.
21.35 «1000 jūdzes Indijā».
22.05 «Mērijas Braientas neticamais ceļojums».
Austrālijas un Lielbritānijas drāma. 2.sērija.
23.45 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 8.sērija.
0.30 «Bikini meitenes». Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Emanuēla. Slēptā fantāzija».

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 4.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 12.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 3.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 5.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Leģenda par Svēto Georgu».
Spānijas animācijas filma.
11.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Lietotas lauvas». ASV ģimenes komēdija.
15.05 «Latvijas zelta talanti 2009».* TV šovs.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 21.sērija.
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19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 4.sērija.
22.10 «Uzticies vīrietim». ASV romantiska komēdija.
0.10 «Uzvaras punkts». Lielbritānijas, Luksemburgas
un ASV krimināldrāma. 2005.
2.25 «Klikt». Erotiska filma. 3.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Sprādziens no pagātnes».
ASV romantiska komēdija.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 311. un 312.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 90.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 34.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.25 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.00 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
12.05 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
13.05 «Ādamsoni». Latvijas komēdijseriāls.
14.05 «Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas».
ASV komēdija.
16.05 «Pasaules neticamākie video 3». 21.sērija.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – ASV.
Tiešraide no Šveices.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija.
22.30 «Svešās kāzas». Kanādas komēdija.
0.20 «Tēva Amaro noziegums». Meksikas, Spānijas,
Argentīnas un Francijas drāma.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
Krievijas humora raidījums.
14.20 «Triecienlīga» (ar subt.). Humora raidījums.*
15.25 «Zilās asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.15 «Izsole» (krievu val.).
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
17.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
Informatīva vakara programma.
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dok. raidījums.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss; «SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Dāvida šovs»;* «SMS ar iepazīšanos».

26. aprīlis, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 21.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Neatklātā Brazīlija». Vides filmu studijas
dokumentāla filma. 2.filma. Mežonīgā daba.
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Āgenskalna baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 53. un 54.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentāls seriāls. 3.
un 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Vienaudži».*
19.15 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Tēvi un dēli». ASV drāma.
23.15 Nakts ziņas.
23.20 «Ziemeļu puse».*
23.50 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*

11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. 2007.g.*
16.00 «Lieliskās meitenes Havaju salās».
Seriāls. 25.sērija.
16.30 Sugababes koncerts Londonā.*
17.00 LMT virslīgas spēle futbolā. Skonto – FK Ventspils.
19.00 «Laika robežas». Dokumentāla filma.
19.55 «Ceļā ar kameru».
Ar mugursomām pa Latīņameriku.
20.25 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 12.sērija.
21.15 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «TV motors».*
22.30 NBA play-off spēle.
1.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 5.sērija.
6.50 «TV veikala skatlogs».
7.05 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 7.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
12.40 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
13.35 «Svētā šķēpa noslēpums».
Vācijas, Francijas un Beļģijas drāma. 2.daļa.
15.30 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 4.sērija.
16.25 «Melnā vēža spīlēs».
Latvijas muzikāla komēdija. 1975.g.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 22.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2009». TV šovs.
23.50 «13.rajons». Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
1.40 «Tauriņa efekts 2». ASV drāma. 2006.g.
3.15 «Juteklīgie draugi». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 8.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 91. un 92.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 35.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
12.00 «Svešās kāzas». Kanādas komēdija. 2004.g.
13.45 «Pasaules neticamākie video 3».
14.50 F-1 Bahreinas Grand Prix izcīņa. Tiešraide.
17.00 «Kobra». Seriāls. 36.sērija.
17.50 «Dantes smaile». ASV katastrofu filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.35 «No sliedēm». ASV trilleris.
22.40 «Iekarotājs Kalls». ASV piedzīvojumu filma.
0.30 «Metropole».
Japānas piedzīvojumu animācijas filma. .
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

26. aprīlī plkst.11.00 LTV7
«Ar makšķeri».
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paziņojumi un sludinājumi

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
aicina absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas
90. gadadienas svinībām 2009. gada 25. aprīlī.
Svētku programma:
• no plkst.14 – dalībnieku reģistrācija,
• plkst.15 – aizlūgums Sv. Annas katedrālē,
• plkst.17 – svinīgais koncerts,
• plkst.20 – svētku balle.
Dalības maksa – Ls 7. Līdzi jāņem groziņi.
Informācija pa tālruni 63045548.

Stādu dienu
apmeklētājiem
tiek organizēta
stāvvieta
Vecajā ceļā
pie Lielupes

Vai esi izlēmis, ko darīsi pēc 9. klases?
Nē?
Tad atnāc uz Jelgavas Amatniecības vidusskolas organizētajām

INFORMĀCIJAS DIENĀM
• 16.04.2009. no plkst.9 līdz 16

• 17.04.2009. no plkst.9 līdz 14

Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Informācija pa tālruni 63027410, 63025628.

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis

SIA
«JELGAVAS
ŪDENS»
informē,
ka sakarā ar
gadskārtējo
ūdensvadu profilaksi

no 20. līdz 24. aprīlim
notiks pilsētas ūdensvada
ietaišu un tīklu skalošana
un hlorēšana.
Skalošana un hlorēšana saskaņota
ar v/a «Sabiedrības veselības aģentūra» Zemgales reģiona filiāli.

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā, un būvēt uz tās ražošanas un pakalpojumu
objektu» (kadastra Nr.0900 012 0055, platība ~12 695 m2).
Konkursa nolikumu var saņemt, sākot ar 2009. gada 16. aprīli katru darba
dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz plkst.18.30, piektdienās – līdz
plkst.14 Jelgavas domē Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, kontakttālrunis
63005493, iesniedzot kopiju par konkursa dalības maksas – Ls 50 (piecdesmit
lati) – samaksu un uzrādot maksājuma dokumenta oriģinālu.
Konkursa dalības maksa jāiemaksā Jelgavas domes norēķinu kontā LV12
UNLA 0050 0082 06447 SEB Unibanka UNLA LV 2X ar norādi: «Konkursam
«Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā, un
būvēt uz tās ražošanas un pakalpojumu objektu»».

Hlorēšanas periodā ūdeni ieteicams lietot vārītu. Ūdens patērētājiem, kas lieto filtrus, jāseko līdzi
to savlaicīgai nomaiņai.
Atvainojamies abonentiem par
sagādātajām neērtībām.

Meklē darbu
Santehniķis ar pieredzi. Veicu apkures sistēmu montāžu, radiatoru
nomaiņu, visu veidu ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu remontu.
Tālrunis 29681585.
Elektriķa, santehniķa darbu. Veicu
visu veidu iekšdarbus, kā arī sīkus
mājas darbus. Tālrunis 26044441.
Pārdevēja vai krāvēja darbu. Ir
pieredze. Tālrunis 27143030.
Auklītes vai pārdevējas darbu.
Tālrunis 26735071.
Galdnieks (mēbeļu restaurators),
pieprotu visus galdniecības un
namdara darbus. Ir B un C 1 kategorijas autovadītāja apliecība. Var
piedāvāt arī gabaldarbus. Izskatīšu
visus piedāvājumus.
Tālrunis 63027358; 29659962.

Piedāvā darbu

Jelgavas Vēlēšanu komisija informē par kontu, kurā iemaksājama
drošības nauda par kandidātu
sarakstu 2009. gada Jelgavas
domes vēlēšanām.
Bankas rekvizīti –
JELGAVAS DOMES
FINANŠU NODAĻA
Reģ. Nr. 90000049529
Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001
a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle
UNLALV2X Konta Nr.
LV96UNLA0008001130601
Izdrukā jābūt norādītam:
1. Maksājuma mērķim – «Drošības
naudas iemaksa 2009. gada Jelgavas domes vēlēšanām»;
2. Maksātājam;
3. Nosaukums kandidātu sarakstam,
par kuru drošības nauda iemaksāta;
4. Drošības naudas summa – Ls 150
(viens simts piecdesmit lati).

Pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde «Sprīdītis»
Tērvetes ielā 6,
Jelgavā,
komplektē grupas

(apmācības latviešu
un krievu valodā)
nākamajam mācību
gadam bērniem ar redzes
traucējumiem, dzimušiem
2003. – 2007.g.
Uzziņas pa tālruni 26813960
vai 26812955.
Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

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

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

(Jelgava, Institūta iela 4)
paziņo, ka 2009. gada 12. maijā no plkst.9 līdz 14 skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija izglītojamiem
ar skoliozi un kustību traucējumiem uzņemšanai
no 1. līdz 9. klasei 2009./2010. m. g.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pieraksts uz komisiju
darba dienās no plkst.10 līdz 12 un no 13 līdz 15.
Tālrunis 63029514 (sekretāre).
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
9. panta otro daļu, 20. pantu, 21. panta septīto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001. gada 26.
jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs» prasībām, Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Fortum Jelgava» (reģistrācijas numurs 50003549231, juridiskā adrese: Lidosta «Rīga»,
Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1053) diferencētos siltumenerģijas tarifus bez PVN atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas un dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem:
Dabasgāzes	Dabasgāzes
tirdzniecības cena,
diferencētais
Ls/tūkst.n.m³ pie
tirdzniecības gala
faktiskās
tarifs, Ls/tūkst.n.m³
siltumspējas
pie faktiskās
siltumspējas
100
134,85
105
139,85
110
144,85
115
149,85
120
154,85
125
159,85
130
164,85
135
169,85
140
174,85
145
179,85
150
184,85
155
189,85
160
194,85
165
199,85
170
204,85
175
209,85

Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh bez PVN
Ražošanas
Sadales
Tirdzniecības	Kopējais
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs

24,21
24,79
25,37
25,96
26,54
27,13
27,71
28,29
28,88
29,46
30,05
30,63
31,21
31,80
32,38
32,97

10,30
10,43
10,56
10,70
10,83
10,96
11,09
11,23
11,36
11,49
11,63
11,76
11,89
12,02
12,16
12,29

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

34,98
35,69
36,40
37,13
37,84
38,56
39,27
39,99
40,71
41,42
42,15
42,86
43,57
44,29
45,01
45,73

2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie siltumenerģijas tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to
publicēšanas.
3. Noteikt, ka Regulatora lēmums Nr.20 no 10.09.2008. «Par SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu» attiecībā uz dabasgāzes tirdzniecības cenām no 180 līdz 380 Ls/tūkst.n.m³ paliek spēkā.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava,
LV-3007) 30 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas.

Uzņēmumiem un
iedzīvotājiem!

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

bez maksas

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

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS HALTURINS
(dz. 1945. g.)
ZOJA FIĻJAŠENKOVA
(dz. 1932. g.)
SERGEJS IVANOVS (dz. 1955. g.)
ĒRIKA GAILE (dz. 1931. g.)
ANDREJS SIDOROVS (dz. 2000. g.)
SERGEJS SKADIŅŠ (dz. 1978. g.)
JĀNIS KĀRKLS (dz. 1941. g.)
ANDRIS BITĒNS (dz. 1945. g.)
ANTONIJA VĪTIŅA (dz. 1918. g.).
Izvadīšana 16.04. plkst.16 Bērzu
kapsētā.
TAMĀRA PAHIRKO (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 16.04. plkst.12 Zanderu
kapsētā.
ALEKSANDRS RAZŽIVINS
(dz. 1950. g.). Izvadīšana 16.04.
plkst.15 Baložu kapsētā.
IZOLDE LAGZDIŅA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 17.04. plkst.16 Baložu
kapsētā.
ALOIZS GEDROVICS (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.12 Zanderu
kapsētā.

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis
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Krūmiņš: «Šosezon mums neviens
ar tanku pāri nepārbrauca»
 Ilze Knusle-Jankevica

BK «Zemgale» nule kā aizvadīja savu pēdējo šīs sezonas
spēli Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā. Mūsējie ierindojušies 7. vietā no deviņām
komandām. Kluba treneris
Varis Krūmiņš uzskata, ka
komanda šosezon izdarījusi
tik, cik varēja, un vēl mazliet,
rēķinoties ar to, ka nākamgad strādās tepat un sezonu
starplaikā trenēs U20 Latvijas basketbola izlasi, kam
treniņi sāksies jūnijā.
Vai aizvadītajā sezonā izdevās
sasniegt izvirzītos mērķus?
Esam izdarījuši tik, cik varējām,
un vēl mazliet vairāk. Spēlējām divos
čempionātos – Baltijas Basketbola
līgā (BBL) un Latvijas Basketbola līgā
(LBL). Var teikt, ka abās šajās līgās
spēlējām pirmo sezonu.
Runājot par BBL – pirmo reizi spēlējot starptautiskā arēnā, guvām astoņas
uzvaras un iekļuvām 2. kārtā, tiesa,
play-off neiekļuvām. Arī 2. posmā nepalikām pēdējie, no sešām komandām
esam piektie. Principā mūsu grupā
līdz iekļūšanai play-off varēja pietikt
ar uzvaru vairāk – uzvarot pareizo
pretinieku.
Runājot par LBL, mūsu primārais
uzdevums bija neizkrist no šīs līgas.
Tas ir izpildīts, tomēr gribējām iekļūt
arī izslēgšanas spēlēs. Principā jau arī
te pietrūka ļoti maz – viena vai divas
uzvaras sezonas laikā. Divi zaudējumi
Gulbenei un viens Valmierai ar mīnus
viens un «Ķeizarmežam» savās mājās
ar mīnus seši. Tāpat līdzīgas spēles
spēlētas ar «Baronu», ko veiksmes
gadījumā pat varējām uzvarēt gan izbraukumā, gan mājās. Vienmēr jau var
atrast iespēju, kā varēja nospēlēt labāk,
bet jāņem vērā mūsu komandas sastāvs
un tas, ka visas sezonas garumā esam
cīnījušies ar traumām, ka no ierindas
bija izsisti vadošie komandas spēlētāji.
Ar tādu sastāvu, ar kādu sākām gatavoties pirms sezonas sākuma, pat pusi
no spēlēm neesam nospēlējuši. Tāpēc
domāju, ka uzdevums ir izpildīts. Es
varu atcerēties pāris spēļu sezonas
laikā, kad komanda piedzīvoja sagrāvi
vai nespēlēja un tai galīgi negāja. Sezonas sākumā zaudējām «VEF Rīga» ar
30 punktiem, vēl tā katastrofālā spēle
pret «Ķeizarmežu» BBL, kur iemetām
tikai 54 punktus. Vairāk vai mazāk
ar visiem pretiniekiem esam spēlējuši
līdzīgi. Šajā sezonā mums neviens ar
tanku pāri nepārbrauca.
Ko vajadzētu uzlabot «Zemgales» spēlē?
Tāda līmeņa komandai, kāda ir šī,
tikai strādāt un strādāt. Es uzskatu,
ka jebkura līmeņa komandām ir kur
pilnveidoties un attīstīties – neviena
komanda nemet ar 100 procentu

precizitāti un nekļūdās spēlē nevienu
reizi. Vienas sezonas laikā izveidot
pilnvērtīgu basketbola komandu,
kurā viens spēlētājs otru pazīst ļoti
labi, komanda taktiski sagatavota no
A līdz Z un pārzina visu, ir ļoti grūti.
Strādāts ir pie visa, bet, lai sasniegtu
līmeni, kas ir tuvu pilnībai, jāstrādā
gan pie aizsardzības, gan uzbrukuma.
Šīs sezonas laikā klupšanas akmens
vairākas reizes bijis tieši aizsardzība.
Ja individuāli spēlētāji viens pret vienu
vēl var nosegt, tad izpratne par komandas aizsardzību klibo visvairāk. Pie tā
jāstrādā ilgu laiku, bet mūsu spēlētājiem, kas nav pirmā lieluma zvaigznes,
jāstrādā ar dubultu sparu.
Par treniņu procesu man nav absolūti nekādu pretenziju. Tādu gadījumu,
ka kāds apzināti kavē treniņu, nav
bijis. Ja cilvēks slims vai traumēts
– tā ir cita lieta. Uz roku pirkstiem
varētu saskaitīt gadījumus, kad spēlētāji nokavējuši treniņu kaut vienu,
divas vai piecas minūtes. Vienīgi rīta
treniņiem lielā mērā traucē tas, ka te
tuvumā ir skola un bērni, augšā ēdnīca. Tādā burzmā pastrādāt uz taktiku
ir praktiski neiespējami. Tāpēc esam
laimīgi par katru iespēju trenēties uz
abiem laukumiem, kad ir četri grozi,
nevis divi. Trenēties uz diviem groziem
basketbola komandai ir apgrūtinoši:
mest pa grozu vai uzspēlēt viens pret
vienu vai divi pret divi – to pusotrā
stundā praktiski nav iespējams izdarīt.
Tādu vingrinājumu, kur vienlaikus
var trenēties 12 – 14 spēlētāji, ir maz,
turklāt tiem ir ļoti neliela intensitāte.
Tāpēc vajadzētu, lai zālē ir vismaz četri
grozi, tad varētu teikt, ka komandai
ir normāls treniņu process. Šeit pie
četriem groziem mēs tiekam ļoti reti
– tas ir viens no mīnusiņiem.
Tāpat ir daudzas lietas, kas jaunajiem spēlētājiem netiek iemācītas vai
tiek iemācītas nepareizi, kuras pēc
tam pārmācīt ir praktiski neiespējami.
Piemēram, taktika stresa situācijās.
Spēlētājs mierīgos apstākļos daudz ko
saprot un var izdarīt, bet, nonākot konkrētā spēles situācijā, kad ir publikas
un rezultāta spiediens, cīņa par uzvaru, viņš var kļūdīties pat elementārās
situācijās.
Kā komandas sniegumu ietekmē
spēlētāju rotācija?
Sezonas beigās zināmā mērā komandas sniegumu iespaidoja Mārtiņa Berķa
aiziešana. Bet nekad nav ļaunuma bez
labuma. Aizejot Berķim, piemēram,
vairāk dabūja spēlēt Andris Justovičs,
nespēlējot Kasparam Raiskumam,
vairāk spēlēja Edgars Rēķis. Viss plūst,
viss mainās, nav viens – ir cits. Runājot par M.Berķi, jāsaka – izveidojās
incidents, kura dēļ viņš bija spiests
aiziet. Principā palikt šeit viņam nebija
iespējams.
Protams, katrs jauns spēlētājs, ko sezonas vidū paņem no jauna, rupji sakot,
treniņu procesu čakarē. Ir jāiet no jau-

pēc ir iespējams
apspēlēt
un tikt pie
n a
uzvarām
cauri
arī pret
visai
nosacīti
taktikai,
stiprākiem
kurai jau esi
pretinieizgājis ar 12 cilkiem. Pievēkiem. Augstas
mēram, mēs
klases profesionālis
divas reizes
visu saprot aptuveni
uzvarējām Nor
piecu treniņu, nedēļas
čepingas «Dolplaikā, bet zemākas
hins», kas BBL
klases spēlētājam vaiekļuva « Final
jadzīgs ilgāks laiks.
Four». Mūsdienās
Jelgavas komanbasketbolā daudz
da ir specifiska ar
kas atkarīgs arī
to, ka puse spēlēno veiksmes.
tāju pirmo reizi
Šīs spēles gašogad spēlēja LBL
lotnes, kas beiun BBL – tādā
dzas punkts
līmenī un tādā
punktā, tālie
apritē. Viņiem
trīspunktu
daudz kas ir
metieni,
jauns, viņi saseptiņi astoskaras ar pilņi punkti minīgi citu basnūtes laikā absolūti
ketbolu. Te ir cilvēki,
neko neizšķir, tur
kas var sasniegt kaut
ātri daudz kas var
ko ar darbu – trenēmainīties.
joties, ievērojot spēles
Vispār ir ļoti grūti
disciplīnu, sagatavojorunāt par nākamo
ties spēlei, motivējot
sezonu. Zinot, kāda
sevi spēlei. Tikai tad
ir situācija valstī, ir
var uzvarēt, citādi ir
grūti spriest, kāds
grūti.
būs komandas sastāvs, kā mainīsies
Cik lielā mērā kospēlētāji, cik paliks,
mandas sniegumu iecik nepaliks, cik
tekmē līdzjutēji?
viņi būs pieredzēDivu sezonu laikā izveijuši, cik nepieredojusies līdzjutēju grupidzējuši. Es gribētu
ņa, kas dzied dziesmas, sit
saglabāt komandas
bungas un sauc «Zemgales»
pamatkodolu plus
saukļus – cepuri nost! Daujaunos spēlētājus.
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Papildinājums vaatbalstītāju. Labi, ka ir tāda
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2. numurs – uzsev visus līdzi. Protams,
brūkošais aizsargs
komandai ir labi jāspēlē,
– un spēcīgs 4./5.
lai visi pavilktos. Mums ir
numurs, kas var
bijis arī tā, ka neiet, bet
spēlēt abās šajās
fani iztur līdz gapozīcijās. Saka, ka
lam, uzmundrina
komanda ir spēcīga,
un pēc spēles paja tai ir labs 1. un
saka paldies. Man KB «Zemgale»
vienīgi nepatīk, ka treneris Varis Krūmiņš divu gadu 5 . n u m u r s . Pā r ē neilgi pirms spēles plānu izpildījis vienā gadā – viņa jiem jābūt labiem
beigām skatītāji vadītā komanda iekļuva un sagla- palīgiem. Skaidrs
pieceļas un dodas bāja vietu LBL 1. divīzijā, kā arī guva ir viens – sastāvam
prom. Es prom ne- pirmo starptautisko pieredzi, pieda- jābūt sabalansētam:
ietu un noskatītos loties BBL.
Foto: Ivars Veiliņš ja kāds izkrīt, jābūt,
kas spēlē vietā. Vislīdz beigām, pat ja
komandai spēle neiet, jo tā tomēr ir vērtīgākie ir spēlētāji, kas var spēlēt
mana komanda. Jelgavā gan tā notiek divās trīs pozīcijās.
Protams, nākamsezon turpināsim
reti, bet ir bijuši gadījumi.
spēlēt LBL un labprāt arī piedalītos
Kāda, jūsuprāt, būs nākamā BBL, jo vietu tajā esam saglabājuši.
Bet, iespējams, arī pašā LBL un BBL
sezona?
Domāju, ka otrā sezona noteikti būs kādas izmaiņas, tādēļ to, kā viss
būs grūtāka. Pirmajā sezonā varbūt būs, redzēsim ne ātrāk kā septembra
virkne komandu tevi nenovērtē, tā- sākumā.

Pirmo reizi Jelgavā notika starptautiskas sacensības daiļslidošanā
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavā risinājās starptautiskas sacensības daiļslidošanā – «Jelgava
Easter Cup 2009». Lai gan
neviens no Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņiem
tajās nestartēja, pats fakts,
ka šāda līmeņa sacensības notiek mūsu pilsētā,
ir sasniegums. Turklāt viss
liecina, ka šādas sacensības
pie mums tiks rīkotas arī
nākamgad.

Jelgavas Ledus sporta skolas treneris
un viens no sacensību organizatoriem
Andrejs Brovenko laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» norāda, ka šāda mēroga sacensības Jelgavā rīkotas pirmo reizi, un
ar padarīto ir apmierināts. Gan gaismas
un mūzikas aparatūra, gan ledus tīrāmā
tehnika darbojās kā nākas, arī dalībnieku starti bijuši pēc grafika. Vienīgi
gadījušās dažas sīkas ķibeles, kurām nākamreiz jāpievērš uzmanība, piemēram,
nepareizi nosaukti lietuviešu sportistu
uzvārdi. A.Brovenko uzskata, ka starptautisku sacensību rīkošana Jelgavā
palīdzēs popularizēt šo sporta veidu un,

iespējams, piesaistīs skolai arvien jaunus
slidot gribētājus. «Diemžēl mūsu skolas
audzēkņi šajās sacensībās nepiedalījās
– viņi nopietni sāka trenēties pagājušā
gada novembrī, bet tik īsā laikā nav
iespējams sagatavot pietiekami augstas
klases sportistus. Tomēr ceram, ka jau
nākamgad mūsu daiļslidotāji startēs,»
tā A.Brovenko.
Sākotnēji sacensību gaitā bija plānots sadalīt 15 medaļu komplektus
vairākās dalībnieku grupās. Tomēr
sadalīti tikai 13 medaļu komplekti, jo
divās puišu grupās nav bijuši dalībnieki. «Daiļslidošanā ar puišiem vienmēr

ir grūti, īpaši ar vecākiem. Piemēram,
junioru grupā sākumā sacensībām bija
pieteikti trīs puiši, bet dažādu objektīvu iemeslu dēļ viņi nevarēja ierasties,»
atklāj sacensību organizators.
Lai arī Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkņi šoreiz sacensībās vēl nestartēja, tomēr jelgavnieki gan tajās piedalījās.
«Chiks» grupā 3. vietu izcīnīja Jelgavas
5. vidusskolas skolniece Darja Ordinate,
«Debs» grupā 5. vietā – 4. pamatskolas
skolniece Katrīna Jana Šūberta.
Sacensības Jelgavā pulcēja ap 130
dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Somijas.

Īsi
 Pirmspēdējo spēli Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā aizvadījis BK
«Zemgale/Juniors». Ļoti rezultatīvā
spēlē uzvaru tomēr izcīnīja mājinieki
– «Valmiera U21» –, pieveicot mūsu
puišus ar 109:91. Rezultatīvākie spēlētāji mūsējo rindās: J.Rozītis – 16 punkti (10
atl.b.), K.Krūmiņš – 15 punkti (6 rez.p.),
A.Seņkāns – 14 punkti. Rezultatīvākie spēlētāji «Valmiera U21»: A.Strēlis – 29 punkti
(10 atl.b.). M.Ziediņš – 21 punkts (10 atl.b.).
Ar izcīnītām sešpadsmit uzvarām un piedzīvotiem sešiem zaudējumiem šajā sezonā
«Zemgale/Juniors» ieņem 3. vietu trīspadsmit
komandu konkurencē. Pēdējā šīs sezonas
spēle mūsējiem būs 25. aprīlī Līvānos, kur
jaunos zemgaliešus uzņems 2. divīzijas uzvarētāji – «RNS-D/Līvāni» basketbolisti.

 Noskaidrotas tās komandas, kas
18. aprīlī piedalīsies Jelgavas pilsētas
basketbola čempionāta un «Swedbank» kausa izcīņas ceturtdaļfinālā.

No 16 pirmās meistarības grupas komandām
cīņu par čempiona titulu turpinās astoņas
– «Santehnikas sistēmas», «Klondaika»,
«Ozols», «Ķepas», «Mērniecības centrs»,
«Doks» un divas viesu komandas: «Negocio»
no Baldones un «Skandijs» no Dobeles. Čempionāta finālspēles notiks 24. aprīlī pulksten
18 Jelgavas Sporta hallē, kad tiks noskaidroti
turnīra pirmo četru vietu ieguvēji.

 Jelgavas cīņu kluba «Milons» treneris Andris Vasiļjevs apstiprināts Ungārijas karatē izlases galvenā trenera
amatā. Viņš jau ir devies uz Budapeštu, lai

ķertos pie darba – tiktos ar izlases direktoru
un citām Ungārijas Karatē federācijas amatpersonām, kā arī aizvadītu pirmos treniņus ar
potenciālajiem izlases kandidātiem. Ungārijas izlases darbs šobrīd veltīts, lai sagatavotos
Eiropas karatē čempionātam, kas notiks 8.
– 10. maijā Zagrebā. Klubā «Milons» treniņi
turpinās, un A.Vasiļjevu prombūtnes laikā
aizvietos viņa kolēģis.

 Noskaidrota boulinga turnīra
Jelgavas deju kolektīviem un koriem
«Nothing special 09», ko rīko boulings «Crash», uzvarētājkomanda.
Finālā sacentās piecas komandas,
no kurām visveiksmīgākā bija TDA
«Diždancis» komanda «DD Strike
300», kas labus rezultātus uzrādīja visās
četrās sacensību kārtās. Viņi pārspēja gan
sava kolektīva biedrus, kas startēja komandas
«DD Džimbuga» sastāvā, gan TDA «Lielupe»
komandas «Skaistuļi» un «Ņiprie», gan TDA
«Jaunība» komandu «Plastilīns». Turnīrā piedalījās 25 deju kolektīvu komandas.

 9. aprīlī Mežciemā notika orientēšanās kluba «Alnis» sacensību 1.
kārta. Sacensībās tika veiktas četras
dažāda garuma distances ar atšķirīgu
kontrolpunktu skaitu. «Aļņa» biedri
labus panākumus guva visās no tām.

Pirmajā distancē (5,45 km, 15 kontrolpunkti)
2. vietu izcīnīja Andris Ivanāns. Otrajā distancē (4,51 km, 13 kontrolpunkti) 3. vietā – Pēteris Kaļiņins. Trešajā distancē (2,99 km, 10
kontrolpunkti) otrais finišēja Aivis Šiliņš, bet
ceturtajā distancē (1,99 km, 6 kontrolpunkti)
2. vieta Kristīnei Trauliņai, bet 3. – Ancei Cibulei. Orientēšanās sacensību 2. kārta notiks
šodien pulksten 16 Tērvetē, bet 3. kārta – 23.
aprīlī Kalnciema vidusskolā.
Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 16. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 2. kārta
(Tērvetē).
 18. aprīlī pulksten 10 un 19.
aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas
čempionāts/«Swedbank» kausa izcīņa
basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 23. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 3. kārta
(Kalnciema vidusskolā).
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Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Alfrēds Holsts, Jelgavas 6. vidusskolas direktors:
«Esmu ar Jelgavu saaudzis kā viena
ģimene. Nevaru iedomāties, ka man
būtu jādzīvo kaut kur citur. Ja neesmu
te dažas dienas, patiešām jūtos nevajadzīgs un aizmirsts. Te es esmu audzis,
pilnveidojies, te dzīvoju un visu savu
mūžu būšu pavadījis. Man Jelgava
patīk, un, lai arī tā veidota, pārveidota,
mainījusies, tā tik tiešām ir skaista pilsēta. Manuprāt, vēl pāris gadu, un mūsu
pilsēta būs skaistākā visā Latvijā, ja ne
pārējiem, tad man jau nu noteikti. Te
ir tīrs gaiss, cauri tek mūsu upes, mēs
esam pratuši sakopt savu pilsētu. Darām visu, lai justos savā vietā un varētu
brīvi atpūsties parkos, uz soliņiem, kafejnīcās, kultūras namā vai citās atpūtas
vietās. Es citu pilsētu negribu! Pašlaik ir iesākti daudzi projekti, lai mūsu pilsēta
vēl vairāk attīstītos un augtu. Noteikti jāturpina arī pilsētas apzaļumošana, lai
košumi priecētu visu acis. Vēl jau būtu jārisina daudz saimniecisku jautājumu,
taču gribētos, lai arī iedzīvotāji saprot, ka var iztērēt tikai tik, cik tai makā ir,
un ne vairāk. Tāpēc arī pašiem jāpaņem rokā grābeklis, jāsakopj kāds stūrītis,
jāiestāda kāds krūms, kociņš – tas viss ļautu mūsu pilsētai tapt vēl labākai.»

Ceturtdiena, 2009. gada 16. aprīlis

Šova dejās jābūt
gatavam uz visu
«Cilvēki jau
zina, ko iet skatīties un kāda
žanra dejas no
mums var sagaidīt, skatītāji
zina arī to, ka
būs kāda odziņa, pārsteigums
– intriga,» tā,
aicinot uz deju
studijas jubilejas koncertu,
teic «Intrigas»
vadītāja Inga
Ose.
Foto: Ivars
Veiliņš

Kultūras pasākumi
 16. aprīlī pulksten 18 – koncerts. Karls Orfs «Carmina Burana». Piedalās valsts akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris, Mati Turi (tenors, Igaunija). Diriģents Andris Veismanis. Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2,50.
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde L.Zorins
«Varšavas melodija» (krievu valodā). Režisors S.Golomazovs (Krievija). Lomās J.Terskihs un D.Podoļako. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» 20 gadu jubilejas
koncerts (2 daļās). Viesi: deju grupa «Ritms», deju studija «Benefice»
u.c. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1 (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 23. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde Dejs
Vasermans «Cilvēks no Lamanšas». Režisors A.Matisons, režisora asistents
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 24. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dejs Vasermans «Cilvēks no Lamanšas». Režisors A.Matisons, režisora asistents
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 10.30 – sporta deju čempionāts, 2009. gada
Latvijas čempionāts 10 dejās un deju sacensības «Jelgavas pašvaldības
kauss». Biļešu cena – Ls 4,50 (Jelgavas Sporta hallē).
 25. aprīlī pulksten 19 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts. Biļešu
cena – Ls 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 16 – kora «Orfeu» (Rumānija) koncerts (Jelgavas
Sv.Annas katedrālē).
 27. aprīlī pulksten 14 – XIII Integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās
Zemgalē» (kultūras namā). Ieeja – bez maksas.
 28. aprīlī pulksten 13 – gatavojoties X Skolu jaunatnes Dziesmu un
Deju svētkiem, Jelgavas pilsētas skolēnu deju kolektīvu skate. Biļešu cena
– Ls 0,50 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Mihails Bulgakovs
«Suņa sirds». Ekstraverta komēdija 2 daļās. Lauras Grozas dramatizējums.
Lomās L.Subatnieks, V.Liepiņš, I.Auziņš, D.Gaidelis, I. Ķuzule, L.Skujiņa,
I.Balode, A.Grīns. (Izrādē smēķē.) Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras
namā).
 30. aprīlī pulksten 19 – 5 gadu jubilejas koncerts. Harijs Ozols, Santa
Zapacka un Didzis Rijnieks. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 2. – 3. maijā – Stādu dienas (Jelgavas pils parkā).

Izstādes
 Aprīlī – I.Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu
izstādes (kultūras namā).
 Līdz 20. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 No 21. līdz 27. aprīlim – XIII Integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās
Zemgalē» dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 1. maijam – izstāde «Dzeja uz foto» – dzejnieka Jāņa Damrozes
dzeja un dizaineres grāmatas «Sapņu meitene» autores Unas Šneideres
foto. Izstādi iespējams apskatīt darbdienās no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā).
Foto: no Ā.Alunāna teātra arhīva
Migela
de Servantesa
loma
uzticēta
Ādolfa
Ālunāna
teātra
aktierim
Kārlim
Bolmanim (no
kreisās),
bet
Donu
Kihotu
spēlēs
Andris
Bolmanis.

 Ritma Gaidamoviča

«20 gadi – kolektīvam tas ir
laiks, kurā tas licis sevi pamanīt. Jelgavā mūsu nosaukums
jau ir zināms un skan. Daudz
vai maz, tas ir filosofisks jautājums – cilvēkam tas ir maz,
jo tā ir tikai jaunība, bet kolektīvam – grūti spriest...» tā
par deju studiju «Intriga», kas
18. aprīlī pulksten 18 Jelgavas
kultūras namā aicina atzīmēt
20. dzimšanas dienu, teic tās
vadītāja Inga Ose.
««Intriga» ir lielisks kolektīvs, kurā dejo
foršas meitenes. Un tas viss kopā man kā
personībai ļoti palīdzējis augt. Man patīk
savs darbs un viss, ko es daru. Esmu ļoti
priecīga, ka no rītiem nav jāceļas un ar
nopūtu jāsaka: «Atkal jāiet uz darbu...»
Protams, ir arī grūtie brīži, kad šķiet
– nepieciešams brīdis atelpai, bet, ja man
nebūtu šo meiteņu, dzīvē rastos liels tukšums,» tā I.Ose.
Kolektīvs savu darbību sāka ar meitenēm no vingrošanas skates 1. ģimnāzijā.
«Atnāca Inga Raudinga, toreiz Roga,
vēroja meiteņu sniegumu un izvēlējās tās,
kuru sniegums viņai iepatikās, piedāvājot
nākt dejot. «Sākumā bijām deju grupa ar
noteiktu meiteņu skaitu, taču šobrīd esam
izauguši tik lieli, lai varam saukties par
šova deju studiju, kurā apvienojas aptuveni
100 meitenes vecumā no sešiem līdz pat 25
gadiem,» stāsta vadītāja.

kārši nevar nebūt. «Jelgavā ir ļoti daudz
stipru deju kolektīvu ne tikai tautas dejās, bet arī mūsu žanrā – šova dejās. Man
jau šķiet, ka Jelgava ir ne tikai studentu,
bet arī dejotāju pilsēta. Arī pie mums nāk
izturīgas meitenes, kas cenšas apvienot
šova dejas ar tautiskajām, jo tautiskums
un latviskā audzināšana cilvēkiem ir ļoti
svarīga. Esmu pārliecināta, ka jebkura
deja viena otru papildina, jo visām pamatā ir viena bāze – klasika. Tas ir tas,
kas vieno, bet tālāk jau katrs kolektīvs
atzarojas. Šīs dejas cita citai netraucē
pastāvēt,» atzīst I.Ose.

Stāsts caur kustību un ritmu

«Deja ir kustība, stāja, ritma izjūta, tas
ir izpausmes līdzeklis, ar kuru vēlos nodot
savas emocijas, pārdzīvojumus. Tā teikt
– man ir iespēja caur deju skatītājiem kaut
ko pastāstīt. Jebkura mana horeogrāfija,
arī tad, ja tās pamatā nav dziļa doma, ir
tās veidošanas brīža emocijas. Un lielākais
gandarījums ir brīžos, kad redzi – meitenes šo garīgo stāvokli ir uztvērušas.
Jebkurš horeogrāfs vairāk vai mazāk ir
neliels egoists, jo caur audzēkņiem pauž
savu iekšējo pasauli, un ir labi, ja dejotāji
to pieņem arī kā savu,» spriež vadītāja.
I.Ose pati gan dejo, gan veido dejas, tāpēc
uzskata, ka horeogrāfiju un deju atdalīt
nevar, kaut gan pieļauj, ka horeogrāfijas
var veidot arī cilvēks, kurš nedejo. «Bieži
vien mūsdienu dejā skatītājam rodas jautājums, vai tā vispār ir deja un vai to veidojis dejotājs, jo uz skatuves notiek lietas,
ko pat sapņos nevar iedomāties. Ejot uz
klasisko baletu, mēs zinām, ko sagaidām,
Šova un tautas deja
bet no laikmetīgās jeb mūsdienu dejas var
viena otru papildina
sagaidīt visu – pat pārgalvīgākās idejas!
I.Ose spriež, ka cilvēkiem ir dažādas Šova dejās vienmēr jābūt gatavam uz
intereses un temperamenti, tāpēc šova trakām lietām. Man patīk gan dejošana,
deja līdztekus citiem deju žanriem vien- gan horeogrāfija, jo emocijas, ko var gūt,

esot uz skatuves, nevar saņemt deju zālē.
Skatītāji, iespējams, nemaz neapzinās,
cik daudz enerģijas viņi dod dejotājiem,»
piebilst I.Ose.

Koncertā – sentimentālas atmiņas

Vadītāja stāsta, ka koncertā plānots paskatīties uz «Intrigas» 20 gadiem caur dejām. «Tās būs mūsu mīļākās horeogrāfijas,
no kurām daļai vērtība ir ne tik liela kā šedevram, bet tās ir sentimentālas atmiņas.
Paredzam, ka uz koncertu atnāks bijušās
dejotājas, tāpēc vēlamies sagādāt viņām
pārsteigumu – iespēju paskatīties uz savu
deju no malas, pakavēties atmiņās. Koncerta pirmajā daļā uzstāsies arī dejotājas,
kuras var uzskatīt par «Intrigas» kustības
aizsācējām. Otrajā koncerta daļā līdztekus
«Intrigas» meitenēm dejos vieskolektīvi, ar
kuriem mums bijusi laba sadarbība – vai
nu šī kolektīva vadītājs savulaik dejojis
pie mums, vai arī bijuši kopīgi projekti,»
stāsta vadītāja.
««Intriga» prot ieintriģēt – labā nozīmē.
Ja dzird šī kolektīva vārdu, tad jau zina,
ka tās būs jaukas, smaidīgas meitenes,
koši un interesanti tērpi. Zina arī to, ka
priekšnesumos vienmēr būs kāda odziņa,»
smaidot piebilst vadītāja.
«Mūsu kolektīvs visu laiku rāpjas pa
kāpnītēm uz augšu, bet konkrētus mērķus
mēs neizvirzām. Protams, vienmēr vajadzētu domāt globāli un krietni uz priekšu,
bet, lai arī esmu māksliniecisks cilvēks,
esmu reāliste, tāpēc pa tukšo domāt un
filosofēt man nepatīk. Tāpēc varam būt
lepni, ka lielu atbalstu mūsu trako ideju
realizēšanā sniedz pilsēta. «Mums palīdz
gan Jelgavas pašvaldība, gan aģentūra
«Kultūra». Tas apliecina, ka mēs tiekam
novērtēti un pamanīti. Patiesi lepojamies,
ka esam tieši Jelgavas kolektīvs,» tā
vadītāja.

Pirmizrāde – «Cilvēks no Lamanšas»
 Ritma Gaidamoviča

Februāra beigās Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra aktieri
jelgavniekus priecēja ar «Prinča un ubaga zēna» pirmizrādi,
taču nu skatītāji tiek aicināti
uz nākamo – muzikālo teātra
izrādi pēc Deja Vasermana
lugas «Cilvēks no Lamanšas»
motīviem, kas latviešu valodā
tiek uzvesta pirmo reizi. Pirmizrādes notiks 23. un 24. aprīlī
pulksten 19 Jelgavas kultūras
namā.
Teātra direktors un režisors Arvīds
Matisons un viņa asistents Andris Bolmanis stāsta, ka nopietns darbs pie
lugas sācies ar darba tulkošanu pagājušā

gada vasarā. To no krievu valodas tulkojuši paši izrādes veidotāji – režisors
un asistents A.Bolmanis. «Jāpiebilst,
ka līdz šim Latvijā šī luga uz skatuves
bijusi vien sešdesmito gadu beigās Rīgas
Krievu drāmas teātrī, taču tad tā tika
iestudēta krievu valodā,» stāsta režisors.
Runājot par «Cilvēku no Lamanšas», abi
izrādes veidotāji teic, ka tā ir humānu
ideju, lielas cilvēcības un garīgu vērtību,
un spēka pilna. «Lai gan darbība risinās
kādā Spānijas cietumā, mēs centāmies
parādīt cilvēkus, kuri ilgojas pēc savas
dzīves izmaiņām, nepadodoties nolemtības zīmogam. Šodiena nes līdzi daudz
negāciju un smagu brīžu, tādēļ gribam
ar šo izrādi pavērt kaut nedaudz gaišāku
skatu un iepriecināt cilvēku sirdis un dvēseles, saglabāt uzticību savai zvaigznei,»
piebilst režisors.

Galvenajās lomās varēs redzēt
tādus aktierus kā Kārli Bolmani jeb
Donu Migelu de Servantesu, Andri
Bolmani, kurš iejutīsies Alonso Kihanas – Dona Kihota lomā, Uģi Glāzīti,
kurš atveidos Servantesa kalpu, vēlāk
Sančo Pansu, kā arī Lindu Baumani,
kas tēlos Aldonsas – Dulsinejas lomu.
Režisors stāsta, ka izrādes veidošanā
teātrim palīdzējuši scenogrāfs Edvīns
Kalnenieks, kostīmu māksliniece
Valentīna Romanovska-Freiberga,
horeogrāfe Madlēna Bratkus. Mūzika
veidota pēc Mitiča Li motīviem, to
aranžējis Guntis Šveicers, bet dziesmu
vārdus no krievu un angļu valodas
atdzejojuši paši teātra dalībnieki un
koncertmeistare Annija Logina. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras
nama kasē. Biļešu cena – 4; 3; 2 lati.

