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Izmēģinām autobusus,
ko ražos Jelgavā

Uzņēmums «Amo Plant» vakar Jelgavas Autobusu parkam uz trim mēnešiem testēšanai nodeva divus Holandes kompānijā
Foto: Ivars Veiliņš
«VDL» ražotos «Ambassador» markas autobusus.
 Anna Afanasjeva

No šodienas Jelgavas
Autobusu parka (JAP)
reisos devušies divi jauni autobusi. Tie testēšanai saņemti no topošās autorūpnīcas «Amo
Plant», kuras rīcībā
tos nodevis Holandes
koncerns «VDL» – tieši
šādus autobusus jau
šogad sāks komplektēt
Jelgavā.
Vakar Latvijas un Krievijas kopuzņēmuma «Amo Plant» valdes
loceklis Aleksejs Maslovs un JAP
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
parakstīja aktu par divu «Ambas-

sador» markas autobusu nodošanu testēšanai. Šodien autobusi
sākuši pasažieru pārvadājumus
uz Tērveti, Auci un citviet.
Kā zināms, februārī «Amo
Plant» noslēdza līgumu ar Holandes kompāniju «VDL» par
«Ambassador» markas autobusu
komplektēšanu Jelgavas autorūpnīcā. Ar laiku arī daļu komplektējošo detaļu plānots izgatavot
Latvijā. Komplektēšanas principu
apgūšanai «Amo Plant» no Holandes saņēma divus autobusus.
Uzņēmuma Ārlietu un mārketinga daļas vadītājs Igors Graurs
stāsta, ka pēc to reģistrācijas un
sakārtošanas par lietderīgu atzīta
autobusu nodošana trīs mēnešu
testēšanai JAP.

Tādējādi pasažieru pārvadātājs
tos varēs pārbaudīt reālos apstākļos, noteikt, ko vajadzētu uzlabot
un pielāgot šejienes pasūtītāju vajadzībām. Arī pasažieri šādā veidā
varēs novērtēt autobusu kvalitāti,
izteikt savu viedokli. I.Graurs
papildina, ka samaksu par testēšanas laiku «Amo Plant» neiekasēs.
Vajadzības gadījumā, kad «VDL»
autobusus vēlēsies iepazīt potenciālie pircēji, mūsu pārvadājumu
uzņēmums šādu iespēju nodrošinās. «Amo Plant» rīcībā nonācis
arī trešais no Holandes ražotāja
atsūtītais autobuss, kas piemērots
skolēnu pārvadāšanai.
JAP tehniskais direktors Gints
Burks atzīst, ka autobusiem priekšējā daļā ir zemā grīda un vieta

pasažieriem ar bērnu ratiņiem
vai invalīdiem. Tādējādi tos var izmantot gan pilsētas, gan starppilsētu pārvadājumiem. «Pagaidām
«Ambassador» autobusi Latvijā
ir salīdzinoši maz izplatīti. Pārvadātāji no Tukuma un Dobeles, kas
tos jau iegādājušies, ir apmierināti.
JAP rīcībā nonākušajiem autobusiem ir dažāda komplektācija.
Vienam sēdvietu ir mazāk, otram
– vairāk, ir atšķirīgs sēdvietu
izvietojums, durvju vēršanās mehānisms, tāpat – vienam klimata
kontrole ir, otram – nav. Testēšanas laikā varēsim pārliecināties,
kas ir piemērotāks mūsu apstākļiem un pasažieru vajadzībām,»
stāsta G.Burks.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Jaunajā koģenerācijas
stacijā regulē iekārtas
 Anna Afanasjeva

Jelgavā pirmajā koģenerācijas stacijā pašlaik
turpinās pēdējie automatizācijas vadības sistēmas un elektroiekārtu
savienojumu pieregulēšanas darbi, lai maija
pirmajā darba nedēļā
uzsāktu koģenerācijas
stacijas nodošanu ekspluatācijā.
SIA «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga stāsta, ka visi
lielie ar koģenerācijas stacijas būvniecību saistītie darbi ir pabeigti.
Pie pašreizējās katlumājas Ganību
ielā izvietota mazāka ēka, kurā
atsevišķi izbūvētos boksos uzstādīti
četri elektrodzinēji ar jaudu līdz vienam megavatam. Būves augšstāvā
uzstādītas ventilācijas un siltumapmaiņas iekārtas, lai elektroenerģiju
pārvērstu apkures siltumā.
Pēdējās nedēļās automātikas
un elektroiekārtu speciālisti veic
sarežģīto sistēmu savienošanu un
regulēšanu. 5. maijā uzņēmums
sāks jaunās stacijas nodošanu
ekspluatācijā. Šajā procesā piedalīsies arī «Fortum Jelgava» mātes
uzņēmuma speciālisti no Somijas.
A.Bataraga lēš, ka nodošana ekspluatācijā ilgs apmēram mēnesi.
Šajā laikā koģenerācijas stacijā pārbaudes režīmā sāks elektroenerģijas ražošanu. Izmēģināšanas laikā
stacijā saražotā elektroenerģija
nonāks kopējā tīklā, taču pārbaudes laikā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem to nevar pārdot.

Pēc koģenerācijas stacijas nodošanas ekspluatācijā, jūnija otrajā
pusē, «Fortum Jelgava» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā iesniegs tarifa projektu
siltuma ražošanai koģenerācijas
režīmā. Paralēli, lai process notiktu
raitāk, uzņēmums plāno uzsākt
siltumenerģijas piegādes tarifa
sagatavošanu iesniegšanai Zemgales reģionālajam Sabiedrisko
pakalpojumu regulatoram.
Koģenerācijas režīmu speciālisti
atzīst par efektīvāko siltuma un
elektroenerģijas ražošanas veidu.
«Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa-Pundure
stāsta, ka līdz ar to koģenerācijas
procesā saražotajam siltumam,
kas tiek iegūts kā blakusprodukts
elektrībai, ir zemāka pašizmaksa. Koģenerācijas stacijā iegūto
elektroenerģiju varēs realizēt
uzņēmumam «Latvenergo» un
papildus nopelnīt. Rīgas un citu
pilsētu pieredze liecina, ka tur, kur
jau darbojas koģenerācijas stacijas,
siltuma tarifs ir mērenāks. Arī
mūsu pilsētā jaunā koģenerācijas
stacija ļaus nedaudz samazināt kopējā saražotā siltuma pašizmaksu
un mazināt tarifu.
Projektu kā veiksmīgu vērtē arī
tajā ziņā, ka tā īstenošanai izdevies
piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un valsts līdzfinansējumu apmēram 900 tūkstošu
latu apmērā. Tādējādi nedaudz
vairāk kā par ceturto daļu izdevies
samazināt projekta kopējās izmaksas (gandrīz 4,2 miljoni latu bez
PVN). Nākotnē tas atstās pozitīvu
iespaidu uz apkures tarifu.
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Jelgavas televīzijā tiešraidē
uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne,
kas atbild par finanšu un sociālo programmu pilsētā,
un Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.
Tiešraides tēma – aktualitātes sociālajā jomā.
Tiešraides laikā skatītāji aicināti zvanīt uz studiju un
uzdot jautājumus studijas viesiem pa tālruni 63094204.
Jelgavas televīziju iespējams uztvert 33. decimetru kanālā.

Mūsu pilsētu vērtē kā dinamisku
 Anna Afanasjeva

Lielbritānijas, Norvēģijas un Nīderlandes tirdzniecības kameru biedri,
Lielbritānijas vēstnieks
Latvijā Ričards Mūns,
vēstniecību pārstāvji
un citi viesi, kas otrdien
apmeklēja Jelgavu, to
vērtēja kā pilsētu, kas
dinamiski attīstās un
aug.
Biznesa braucienu organizēja
Lielbritānijas Tirdzniecības kamera Latvijā. Tās izpilddirektore
Ieva Gruziņa atzina, ka Jelgavā izdevies pārliecināties par ražošanas
attīstību un pilsētas izaugsmi, kā

arī autobūves nozares atdzimšanu.
Anglijā dzimušais Ojārs Blezūrs
no SIA «Zentas» pastāstīja, ka
pagājuši pieci mēneši, kopš viņš atgriezies Latvijā un pēc piecu gadu
pārtraukuma iepazinies ar savas
mammas dzimto pilsētu. Viņš
pārliecinājies, ka Jelgavā viss notiek, tiek izmantotas mūsdienīgas,
pasaules līmeņa tehnoloģijas. «Tas
tiešām priecē, ka Jelgava nestāv
uz vietas. Redzētais apliecina, ka
padarītais kalpos par pamatu tālākai attīstībai,» spriež O.Blezūrs.
Viņš Latvijā izveidojis mammas
vārdā nosauktu uzņēmumu un
vēlas izveidot veco ļaužu mītni.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un pašvaldības
speciālisti ciemiņus iepazīstināja

ar Jelgavu, pilsētas attīstības
tendencēm, uzsverot atvērtību
investīcijām un sadarbības iespējām. A.Rāviņš atzīst, ka Jelgavas
attīstībā noturīgi iezīmējies rūpnieciskās attīstības ceļš, kas saistīts ar autobūvi un metālapstrādi.
Šai nozarei pilsēta arī turpmāk
paliks uzticīga, attīstxot gan ražošanu, gan pilnveidojot apmācību
sistēmu un uzlabojot profesionālās
izglītības kvalitāti.
Brauciena dalībnieki apmeklēja pērn darbību uzsākušo plastmasas cauruļu rūpnīcu «Evopipes», kas ir viena no modernākajām polimēru ražotnēm, kā arī
iepazinās ar starptautiskā pasta
sūtījumu uzņēmuma «DHL» Jelgavas pievārtē izveidoto Baltijas

loģistikas centru. Latvijas un
Krievijas kopuzņēmuma «Amo
Plant» Ārlietu un mārketinga
daļas vadītājs Igors Graurs uzņēmējus un vēstniecību pārstāvjus
iepazīstināja ar Jelgavā topošo
autorūpnīcu, kā arī ar Holandes
kompāniju «VDL», ar kuru noslēgts līgums par «Ambassador»
markas autobusu komplektēšanu. Viņi apmeklēja arī Zemgales
Tehnoloģisko parku Peldu ielā,
kur iepazinās ar biznesa inkubatora uzņēmumiem. Pašlaik
tajā reģistrēti divi duči dažādu
nozaru uzņēmumi, kas vērsti uz
inovatīvu darbību. Noslēgumā
uzņēmēji apmeklēja Jelgavas
reģionālo Pieaugušo izglītības
centru.

LTLK biznesa braucienā uz Jelgavu piedalījās 45 dalībnieki. Viņu
vidū bija Lielbritānijas, Norvēģijas un Nīderlandes tirdzniecības
kameru biedri, kas pārstāv dažādas nozares. Braucienā piedalījās arī Nīderlandes, Īrijas un Kanādas vēstniecību, Taipejas
misijas, ārvalstu investoru pārstāvji un vietējie uzņēmēji.
Foto: Ivars Veiliņš
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viedokļi
14. aprīlī darbu sāka Jauniešu Ministru kabinets – tā
ir Latvijas Jaunatnes padomes ideja. Piecpadsmit jaunieši desmit nedēļas darbosies kā valdības prototips,
lai piedāvātu valdībai savus priekšlikumus katras
nozares sakārtošanai. Vislielākais pretendentu skaits
– 32 – bija uz izglītības un zinātnes ministra amatu.
Otrs iekārotākais – ekonomikas ministra amats (24
pieteikumi), bet trešais – ārlietu ministra krēsls (22
pieteikumi), savukārt vismazāko interesi jaunieši izrādīja par tieslietu un veselības ministra amatu (katram
četri pieteikumi). Jauniešu Ministru kabineta sastāvā
ir arī divi jelgavnieki – Latvijas Universitātes Vēstures
un filozofijas fakultātes 3. kursa students Jānis Lapiņš
apņēmies izprast iekšlietu sistēmu, savukārt Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 10. klases skolnieks Otto Tabūns
ir Jauniešu Ministru kabineta kontrolieris. Abi jaunieši
bija gatavi dalīties ar jelgavniekiem savās idejās, kā
uzlabot situāciju valstī.
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Problēma ir pārāk
lielā plaisa starp
valdību un sabiedrību

Demokrātijas jēga –
uzklausīt vairāk viedokļu
Otto Tabūns, Jauniešu Ministru kabineta kontrolieris:
«Mēs esam divi kontrolieri, un
mūsu galvenais uzdevums ir sekot
līdzi Jauniešu Ministru kabineta
deklarācijas izpildei. Deklarācijā
minēti darbības mērķi un uzdevumi, no kuriem galvenais – radīt
alternatīvas pieejas politikai un
sniegt jauniešu viedokli. Deklarācijā
paredzēts piedalīties Lielajā talkā,
ko arī izdarījām, informēt sabiedrību ar blogu starpniecību. Tāpat arī
tikšanās ar skolām, nevalstiskajām
organizācijām, kā arī regulāru sēžu
organizēšana. Mums jākontrolē, vai
viss tiek darīts kā plānots. Pirmās
lietas ir izdarītas, un, manuprāt,
veiksmīgi. Mēs pildām arī iekšējās
kārtības kontroles funkciju. Kolektīvs ir draudzīgs un saprotošs. Domāju, tieši tāpēc mēs vispār spējam
strādāt, jo mums ir kolektīvs, kurš
sadarbojas.
Pasaulē ir bijušas vēl lielākas
krīzes, bet mēs joprojām esam, tāpēc cerība pastāv – nav tā, ka vienā
brīdī būs bankrots un visu pārdos
ūtrupē. Tāpat nav pamata domāt,
ka pēkšņi var pienākt diena, kad
patiesi visi cilvēki būs aizplūduši
no Latvijas – daudzi jau šobrīd
izvēlas braukt arī atpakaļ.
Runājot par Starptautiskā

Valūtas fonda aizdevumu, manuprāt, pats būtiskākais ir uzraudzīt, lai piešķirtie līdzekļi
tiek izlietoti tā, kā plānots, un
netiktu izšķērdēti. To tērēšanai
jābūt ļoti caurskatāmai. Nauda
jāizlieto ar domu, lai nākotnē
atmaksājas, nevis jānotrallina.
Tā kā mūsu valsts galvenais resurss ir iedzīvotāji, līdzekļi būtu
jāiegulda nozarēs, kas primāri
nepieciešamas cilvēkiem, viņa
eksistencei, fiziskai un garīgai
attīstībai – veselībā, izglītībā un
kultūrā. Tomēr vispirms jāpadomā par ekonomiku, lai caur uzņēmējdarbību rastos ienākumi,
no kuriem šīs primārās nozares
varētu finansiāli nodrošināt.
Jauniešu Ministru kabinets
ir alternatīva pieeja politikai un
notiekošajam, tas ir skats no malas. Varbūt mums radīsies kāda
ideja, kas ministriem nav ienākusi
prātā. Tas ir vērtīgi gan mums
kā iespēja, gan ministriem – kā
iespējamais risinājums. Ir liela
sabiedrības daļa, kas neinteresējas
par politiku un sabiedrības pārvaldi kā tādu. Tad nu šis projekts ir
iespēja uzklausīt vairāk viedokļu,
šoreiz – jauniešu. Tā taču arī ir
demokrātijas jēga. Pagaidām tas
ir tikai sākums.»

Jānis Lapiņš, Jauniešu
Ministru kabineta iekšlietu
ministrs:
«Lai gan Jauniešu Ministru
kabinets darbojas neilgu laiku,
esmu pamanījis dažas nepilnības savā nozarē. Jāteic, ka
iepriekšējā valdība pieļāvusi
vairākas kļūdas. Viena no tām
ir ugunsdzēsēju mašīnu iepirkšana. Domāju, tās varēja iepirkt
agrāk, pirms krīzes, tas tagad
ļautu ieekonomēt naudu – vecās
mašīnas patērē daudz degvielas,
to remonts izmaksā diezgan
dārgi. Te vajadzētu ievērot
principu «ragavas taisa vasarā,
bet ratus – ziemā». Pieļauju,
tas notika tāpēc, ka Ministru
kabinetā tiek saskaņotas pat
dažādas detaļas, bet šajā laikā
process ir apstājies. Piemēram,
tiek diskutēts pat par to, kādā
krāsā jābūt skolēnu autobusa
marķējumam.
Pašreizējos apstākļos nevar
runāt par policijas attīstību,
produktivitātes uzlabošanu. Tas
ir muļķīgi. Darbiniekus atlaiž,
atalgojumu samazina, samazina
naudu degvielai, elektrībai un
tā tālāk. Policija tagad cīnās, lai
saglabātu spēju funkcionēt. Protams, katra ministrija ir svarīga
un velk deķīti uz savu pusi. Velk,
velk, velk un grib panākt pēc iespējas vairāk. Bet jāsaprot, ka ir
prioritātes un otršķirīgas lietas.
Šajā situācijā, lai cik tas ir sāpīgi, tās jānošķir. Valdības deklarācijā ir noteikts, ka prioritātes
ir budžeta samazināšana un
uzņēmējdarbības atveseļošana,
sabiedrības drošība un iekšlietas
tiek atvirzītas nostāk.
Tomēr kaut kas ir jādara. Pirmkārt, jāuzlabo komunikācija starp
dienestiem – lai viens zina, ko otrs
dara. Otrkārt, jāveido ciešāka sa-

darbība ar Aizsardzības ministriju. Abas pilda līdzīgas funkcijas,
tāpēc būtu jāveic to pārdale. Tāpat vajadzētu kooperēties resursu
izmantošanā, teiksim, krasta
apsardzē – Aizsardzības ministrijai ir kuģi, lidmašīnas, Iekšlietu
ministrijai resursi varbūt nav
tik lieli. Tagad katra ministrija
vairāk pastāv pati par sevi, bet
valsts taču ir viena! Valdības deklarācijā ir noteikts, ka zemessargi
jāiesaista iekšlietu struktūru
darbā – paredzēts apmācīt ap 600
zemessargu, kas palīdzēs policijai
kārtības nodrošināšanā. Vai tas
tiek darīts, nezinu.
Vēl jāmainās sabiedrības attieksmei. Piemēram, vasarā Pilsonības un migrācijas dienests ir
pilns, jo visi grib mainīt, saņemt
pases. Cilvēki nedomā uz priekšu – viņi to varētu izdarīt laicīgi:
nebūtu jāstāv rindās un jāmaksā
par to, lai dokumentu saņemtu
steidzami.
Nedrīkst aizmirst, ka robežsardzes prioritāte ir Austrumu
robeža. Mēs esam Šengenas
zonā, mums tā ir jāsargā. Tiesa,
tas ir ne tikai Latvijas, bet visas
Eiropas Savienības interesēs.
Esam runājuši arī par aizņēmumu no Starptautiskā Valūtas fonda. Visa valsts dzīvo
uz kredīta, taču kaut kad jau
tas būs jāatdod. Kur lai dabū
naudu? Jādomā reāli. Naftu diez
vai atradīsim, zelta krājumu
mums nav, dārgakmeņu raktuvju mums arī nav. Vienīgais,
kas mums ir, – cilvēku resursi.
Protams, ir arī koki, bet tos var
izcirst viens divi. Kaut kādu
daļu parāda varētu atdot, bet
ne visu, tāpēc jāorientējas uz
cilvēkiem. Manuprāt, jāinvestē
izglītībā un zinātnē. Jāveic
izglītības reforma un jāuzlabo

tās kvalitāte – tas dos konkurētspējīgus jauniešus. Kas attiecas
uz iekšlietām, noteikti jāsaglabā
Policijas akadēmija. Būtu jādomā par šīs iestādes prestiža
celšanas, turklāt nebūtu slikti,
ja te augstāko izglītību iegūtu
arī ugunsdzēsēji un glābēji.
Noteikti vajadzētu samazināt
birokrātiju uzņēmējiem, lai tie
vieglāk varētu piesaistīt ārzemju
kapitālu. Jāsaprot, ka neviens
negribēs nākt uz Latviju, ja te
ir milzīgs birokrātiskais aparāts
un nepieciešamas desmit A4
lapu kaudzes, lai tikai kaut ko
uzsāktu.
Vēl finanšu piesaistei jāizmanto tūrisms. Galvenais, lai
ir dažādas idejas, piemēram,
Viļņā ir viesnīca padomju stilā.
Es te nedomāju to tūrismu,
kas izplatīts Vecrīgā, bet lauku
tūrismu. Lai idejas īstenotu,
vajag finanses, un atkal atduramies pret birokrātisko
aparātu.
Tiesa, nu viena no mūsu valsts
problēmām ir arī cilvēku aizplūšana. Ir jau tas joks – pēdējais,
kurš aizbrauc, lidostā izslēdz
gaismu. Situācija ir nopietna,
bet risinājumu nav. Ministrijas
nevar pateikt, ko darīt, lai cilvēki
nebrauktu prom. Ja cilvēkam nemaksā naudu, bet viņam ir bērni
un viņš taču grib dzīvot, viņš
izvēlas aizbraukt. Domāju, lai atrastu risinājumus, vajag dažādus
skatījumus. Latvijas problēma ir
tā, ka pastāv pārāk liela plaisa
starp valdību un sabiedrību. Šī
saikne ir jāstiprina, un tas ir
arī viens no Jauniešu Ministru
kabineta mērķiem.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums
Kā vērtējat 18. aprīļa Lielās talkas ideju?

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Apsveicami, jo talkošana notiek
vienlaikus visā Latvijā
Kampaņveidīgas akcijas neatrisina problēmu
Laba iespēja bez maksas atbrīvoties no atkritumiem
Asociējas ar «subotņikiem»
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Ar ko jums asociējas
Eiropas Parlaments?
Savu viedokli paud –

Pilsētnieks vērtē

Ar ko jums
asociējas
Eiropas
Parlaments?
Edgars Matisons, mācās:
– Zinu, ka
kaut kas
tāds ir. Man
šķiet, ka šis
parlaments
par kaut ko
atbild. Par ko
– tik tiešām nav ne jausmas. Es
par to neinteresējos. Iespējams,
ka galvenie ir visu Eiropas valstu
pārstāvji.
Ilze, mājsaimniece:
– Eiropas Parlaments man
asociējas ar
tiem pašiem
Eiropas deputātiem, un
pēc nesen lasītā atmiņā nez kāpēc palicis tieši
Tatjanas Ždanokas vārds. Taču,
jāatzīst, par to man sevišķas
intereses nav, vairāk vēlos zināt
un lasīt lietas, kas notiek mūsu
pilsētā un Latvijā. Tas ir svarīgāk,
jo šeit taču dzīvojam.
Imants
Līdums,
pensionārs:
– Manuprāt,
tā ir stabila
organizācija
un kritiskos
momentos
mēs varam
vērsties pie tās pēc palīdzības.
Protams, to saistu arī ar Eiropas
Parlamenta vēlēšanām, uz kurām
obligāti jāiet, citādi no Latvijas
nebūs priekšstāvju.
Vija, Latvijas
Nacionālā teātra ģērbēja:
– Eiropas
Parlaments,
manuprāt, ir
mākslīgi uzspiesta organizācija. Latvija jau pieradusi visu priekšā
noliekties kā zāle – tā tas bija
gan Krievijas laikā, gan tagad,
Eiropas laikā, taču kaut kā esam
izdzīvojuši. Iespējams, tas tāpēc,
ka patstāvīgi nemaz nevaram
izdzīvot. Mēs pārāk daudz visam
piekāpjamies un izdabājam.
Sarmīte, apsardzes darbiniece:
– Tā ir politiska organizācija. Avīzēs
un televīzijā
jau daudz
runā par politiku, taču es pēc iespējas mazāk cenšos to visu klausīties un
skatīties, lai sevi norobežotu no
visām nejēdzībām, kas pašreiz
pie mums notiek.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Pašvaldību vēlēšanām
reģistrējušās piecas partijas
 Sintija Čepanone

Līdz šodienai, 23. aprīlim, Jelgavas Vēlēšanu komisijā partiju
sarakstus iesnieguši
pieci politiskie spēki,
kas kandidēs pašvaldību vēlēšanās. Kā norāda Vēlēšanu komisijas
sekretāre Janīna Mināte, līdz šim ar pirmo
reizi sarakstu nav izdevies reģistrēt nevienai
partijai.
Partiju sarakstu iesniegšana
sākās pagājušajā piektdienā, un
jau pirmais partijas pārstāvis,
kas pie Vēlēšanu komisijas durvīm nedēļu bija gaidījis rindā,
lai savam sarakstam iegūtu
pirmo numuru, apliecināja, ka
laiku vajadzēja pavadīt lietderīgāk – nevis gaidīt rindā, bet
gan vēlreiz rūpīgi pārbaudīt
dokumentus. Saraksts netika
pieņemts, arī otrie rindā sēdētāji
– «Sabiedrība «Citai politikai»»
sarakstu nespēja iesniegt ar
pirmo reizi, komisija atklāja kļūdas. Tāpēc kā pirmie, novēršot
sīkas neprecizitātes, sarakstus
iesniedza Zaļo un Zemnieku
savienība un partija «Jaunais

laiks», otrajā dienā sarakstu
reģistrēja LSDSP, savukārt
šonedēļ – «Sabiedrība «Citai
politikai»», kā arī «Tēvzemei un
brīvībai/LNNK» un «Visu Latvijai!» apvienotais saraksts. «Līdz
šim neprecizitātes fiksētas visu
partiju iesniegtajos dokumentos,
tās galvenokārt ir sīkas nepilnības, ko sarakstu iesniedzēji īsā
laikā novērsuši, piemēram, nav
aizpildītas visas ailes, papīra
formātā iesniegtie dokumenti
nesakrīt ar elektroniski iesniegtajiem,» tā J.Mināte. Viņa teic,
ka pašlaik sarakstu pieņemšana
norit bez drūzmēšanās un starpgadījumiem, kā tas bija pirmajā
dienā, jo nu lielākoties partijas,
kas jau vienreiz mēģinājušas
iesniegt sarakstu, iepriekš pierakstās, savukārt pārējās tiek
apkalpotas rindas kārtībā.
Sarakstu iesniegšana arī
Jelgavas Vēlēšanu komisijā
noslēgsies 27. aprīlī, un, kā apliecina J.Mināte, kopumā tam
paredzētas 10 dienas. «Novērst
neprecizitātes vēl varēs pagūt
pēdējā dienā līdz pusnaktij, ja
saraksts iesniegts līdz pulksten
18,» skaidro Vēlēšanu komisijas
sekretāre, partijas gan aicinot
neatlikt sarakstu iesniegšanu
uz pēdējo dienu.

Laimīgais stikls –
«Igates» darbiniekam
«Žēl mest prom,
ja to var izmantot otrreiz. Stikli,
kurus nogādāju
Salnas ielas atkritumu šķirošanas
laukumā, mājās
uzkrājušies kāda
pusgada laikā.
No šķirošanas labums arī mums
– daudz mazāk
jāizved atkritumi.
Arī trīs dēli labprāt piedalās šķirošanas procesā, ja reiz izvirzīts tāds
uzdevums,» atzīst SIA «CBS «Igate»» asfalta rūpnīcas operators
Aivars Vidiņš, kurš šajā nedēļā saņēma dāvanu karti 30 latu vērtībā
par stikliem, ko nogādājis atkritumu šķirošanas laukumā. Šonedēļ
notikusi trešā izloze, lai noskaidrotu tos trīs laimīgos atkritumu
šķirotājus, kuri savā īpašumā saņem dāvanu kartes 30 latu vērtībā
no veikala «Rimi». Un tie ir: PET pudeles īpašniece Valija Aizpure,
elektropreču šķirotājs Edgars Vanags un stikla nodevējs A.Vidiņš.
Atgādinām, ka Šķirošanas mēneša aktivitātes pilsētā turpināsies
vēl nedēļu un ikvienam ir iespēja sašķirot atkritumus, nogādāt tos
šķiroto atkritumu laukumā un laimēt kādu no 30 latus vērtajām
Foto: Ivars Veiliņš
dāvanu kartēm.

«Vecāki Jelgavai» un LLU
uz tikšanos aicina vecākus
 Ritma Gaidamoviča

Lai iepazīstinātu ar
studiju iespējām,
valsts finansēto studiju vietu skaitu un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
aktivitātēm, biedrība
«Vecāki Jelgavai» 28.
aprīlī pulksten 17.30
uz tikšanos pils Sudraba zālē aicina pilsētas vidusskolēnu
vecākus.
Biedrības «Vecāki Jelgavai» metodiskā konsultante
Sarmīte Vīksna stāsta, ka
parasti universitātes ar savām iespējām iepazīstina tikai
topošos studentus, rīkojot
Atvērto durvju dienas un citus
pasākumus, taču nereti tieši
vecāki palīdz pieņemt gala
lēmumu un, izvērtējot ģimenes
finanses, spriež, kur bērnam
mācīties. «Tāpēc šī ir lieliska

iespēja tieši vecākiem tikties
ar universitātes speciālistiem,
kuri pastāstīs, kādas iespējas
piedāvā LLU, par budžeta vietām, kā arī atbildēs uz visiem
vecākiem aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju
procesu,» piebilst S.Vīksna.
LLU Sabiedrisko attiecību
daļas speciāliste Indra Graudiņa
atklāj, ka ar vecākiem tiksies
Sabiedrisko attiecību daļas un
Uzņemšanas komisijas speciālisti. «Mēs vēlamies ar vecākiem
pārrunāt lietas, ko, iespējams,
viņi nemaz nezina. Bieži gadās
tā, ka tikai retais ir informēts
par to, ko piedāvā LLU. Lai
apgūtu kādu profesiju, nemaz
nav jādodas uz Rīgu, turklāt arī
šeit jaunietis var piedalīties pašdarbības kolektīvos, sportot un
darboties Studentu pašpārvaldē,
kurā iegūt organizatora pieredzi,» tā I.Graudiņa. Viņa arī
piebilst, ka tikšanās noslēgumā
vecākiem būs iespēja apskatīt
Jelgavas pils muzeju.
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Skolotāji mācās
šķirot

Īsi
 Šodien, 23. aprīlī, pulksten
15 Sabiedrības integrācijas
birojā notiks ikgadējais Černobiļas traģēdijas upuru piemiņas
pasākums (ieeja – ar ielūgumiem). Ar cilvēkiem, kuri piedalījās
Černobiļas avārijas seku likvidēšanā,
tiksies arī priekšsēdētāja vietniece
Irēna Škutāne. Traģēdijas upuru
piemiņai pasākumā tiks atklāta arī
fotoizstāde «23 gadi pēc Černobiļas
kodolkatastrofas», kuru sagatavojusi
Baltkrievijas vēstniecība. Fotoizstāde
biroja telpās apskatāma līdz 8. maijam
katru darba dienu no pulksten 9 līdz
16. Šogad aprit 23 gadi kopš pasaulē
lielākās avārijas Černobiļas atomelektrostacijā Ukrainā.

 Piektdien, 24. aprīlī, būs slēgtas 13 Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) nodaļas,
tostarp Jelgavā. Iedzīvotāji pārval-

Skolotājas atzīst, ka praktiskais uzdevums, kurā vajadzēja šķirot atkritumus, esot bijis interesants. Ieguvums – ne tikai iespēja pašām izmēģināt šķirošanas izdales materiālus, bet iegūt
tos kā papildinājumu iestādes materiālajai bāzei.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Interesanti. Bērni jau ir izglītoti, jo ar labiem rezultātiem startējuši akcijas «Šķiro pa tīro Jelgavā!» plakātu
konkursā, tikušies ar rūķi un «Latvijas Zaļā punkta»
tēlu grāmatas «Rūķis šķiro» prezentācijā. Process
turpinās, un tagad jāizglītojas mums, pedagogiem.
Īpašs prieks ir par saņemtajiem izdales materiāliem
– spainīšiem, grāmatām un filmu, ko turpmāk varēsim
izmantot darba procesā. Gūtās zināšanas neapšaubāmi noderēs gan darbā, gan ikdienā,» tā par «Latvijas
Zaļā punkta» (LZP) rīkoto vides izglītības semināru
teic pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» vadītājas
vietniece Mirdza Klēbaha.
Šonedēļ LZP Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā uz vides izglītības semināru
«Kas ir iepakojums – vai tie ir atkritumi vai otrreiz izmantojams
materiāls?» aicināja Zemgales
izglītības iestāžu vides izglītības
koordinatorus un dabas zinātņu
mācību priekšmetu pedagogus.
Semināra laikā LZP programmas «Zaļā punkta skola»
pārstāve klātesošajiem skolu un
bērnudārzu pedagogiem stāstīja

par plašāk izmantojamiem iepakojuma materiāliem, to rašanos,
pārstrādes iespējām Latvijā
un to, kā mazināt iepakojuma
ietekmi uz vidi. Pedagogiem
bija iespēja ne tikai noklausīties
prezentāciju, bet arī praktiski
strādāt ar mācību palīglīdzekli
vides izglītībā – iepakojuma
materiālu paraugu somu jeb
plastmasas spaiņiem, kuros ielikti dažādu materiālu paraugi.
Piemēram, spainītī ievietota

tukša konservu bundža, dezodoranta flakoniņš, limonādes
bundža un citas metāla lietas,
kuras var izmantot kā uzskates
materiālus bērnu izglītošanas
procesā. Soma radīta, lai nodrošinātu Latvijas vispārizglītojošās skolas un bērnudārzus
ar iepakojuma materiālu paraugiem. Tas ir praktiski lietojams
uzskates materiāls, kas sastāv
no stikla, papīra, plastmasas un
metāla iepakojuma paraugiem
un izejmateriāliem.
Katrs semināra dalībnieks
saņēma iepakojuma materiālu
parauga somu un īsfilmu DVD
formātā «PET mūžīgais cikls».
Uzrunātie skolotāji atzīst, ka
uzskates materiāli un grāmatas
noderēs darbā. Daļa skolēnu
jau ieguvuši informāciju par
atkritumu šķirošanu un to arī
veiksmīgi realizē praksē, taču
daļai vēl ir jāmācās.
Jāpiebilst, ka šis pasākums
notika Šķirošanas mēneša akcijas
«Šķiro pa tīro Jelgavā!» gaitā.

Kāpēc jāvēl Eiroparlaments?
 Ilze Knusle-Jankevica
Vai vēlētājiem vispār ir skaidrs,
ko dara vai ir gatavs darīt viņa
izraudzītais deputāts? Kā ir
izmantotas Eiroparlamentā
pastāvošās iespējas? Ko eiroparlamentārieši ir izdarījuši? Šie
ir tikai daži jautājumi, kas tiks
pārrunāti diskusijā «Kam un
kāpēc vēlēt?». Tā notiks 28. aprīlī
no pulksten 16 līdz 18 kafejnīcas
«Silva» konferenču zālē.
Eiropas Komisijas Informācijas
centra «Europe Direct» Jelgavā
vadītāja Vita Kindereviča norāda,
ka šis ir aktuāls temats. «Domāju,
ka daudzi nezina, par ko balsot,
bet daudzi nemaz nav pamanījuši,
ka reizē ar pašvaldību vēlēšanām
būs arī Eiroparlamenta vēlēšanas.
Tā tomēr ir liela atbildība,» tā
V.Kindereviča.

Diskusijas vadītājs profesors
Igors Šuvajevs norāda, ka diskusijas mērķis ir paraudzīties pašiem
uz sevi un apzināties risināmās
problēmas, kā arī pārliecināties
par pašu uzskatiem un nostāju.
Viņš uzsver – ir svarīgi apzināties, ka ikviens var iesaistīties
politikas un līdz ar to nākotnes
veidošanā, piedaloties vēlēšanās.
Diskusijā plānots pārrunāt arī to,
ko Eiroparlamentā dara Latvijas
deputāti un cik lielā mērā viņi var
ietekmēt lēmumu pieņemšanu.
«Parlamentā ir 20 pastāvīgās
komisijas, un dažu komisiju darbā
Latvijas valsts ir vitāli ieinteresēta. Piemēram, Lauksaimniecības
un lauku attīstības, Zivsaimniecības, Rūpniecības, Pētniecības
un enerģētikas, Kultūras un
izglītības. Lieki piebilst, ka tajās
pašlaik nav neviena deputāta no

Latvijas. Pastāv arī Reģionālās
attīstības un Iekšējā tirgus un
patērētāju aizsardzības komiteja.
Latvijas deputātiem laikam šo
komiteju darbība šķiet mazsvarīga,» tā I.Šuvajevs. Viņš piebilst, ka
no mūsu valsts ievēlētie deputāti
var iestāties par savienībā atzīto
tiesību ievērošanu arī Latvijā,
tāpēc loģiski šķiet atskatīties arī
uz to, ko eiroparlamentārieši reāli
ir izdarījuši.
Diskusijā piedalīsies arī politologs Jānis Ikstens, filosofe Māra
Kiope un Ārlietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece Ilze Juhansone.
Sarunās aicināts iesaistīties ikviens
interesents. Ieeja – bez maksas.
Diskusiju ciklu par dažādām
tēmām, kas saistītas ar Eiropas
Savienību, Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā rīko jau
trešo gadu.

Izmēģinām autobusus, ko ražos Jelgavā
(No 1.lpp.)
P.Salkazanovs pauž, ka pēc testēšanas JAP vienu no «Ambassador»
autobusiem varētu iegādāties.
«Amo Plant» projektu vadītājs
Andris Šteinbergs stāsta, ka pašlaik Latvijā ir ap simts «VDL»
ražoto autobusu. Daļa nopirkto
ir jauni, daļa – lietoti. Jaunajiem
«Amo Plant» kā «VDL» pārstāvis
uzņēmuma «Ferrus» servisā Rīgā
nodrošina tehnisko apkopi. Pēc

autorūpnīcas pabeigšanas Jelgavā
tehniskās apkopes iespējas tiks
nodrošinātas arī šeit. Interesi
par «Ambassador» autobusiem
A.Šteinbergs raksturo kā noturīgu, pašlaik jau notiekot pārrunas
ar vairākiem pasažieru pārvadātājiem. I.Graurs papildina, ka ar
autobusiem iepazīstināta lidostas
vadība, tos varētu izmantot pasažieru pievešanai no lidostas līdz
trapam un otrādi. Jaunu «Am-

bassador» autobusu cena atkarībā
no komplektācijas svārstās no
170 000 līdz 230 000 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pirmos «VDL» autobusus
mūsu pilsētas rūpnīcā varēs nokomplektēt šajā rudenī. Nākammēnes «Amo Plant» speciālisti
dosies apgūt komplektēšanas pieredzi uz Holandi. Ar laiku daļu
autobusu detaļu varēs izgatavot
vietējie uzņēmumi.

des sniegtos pakalpojumus var saņemt
jebkurā citā PMLP teritoriālajā iestādē. Savukārt, sākot no maija, divas
piektdienas mēnesī PMLP būs pilnībā
slēgta, bet pārējās mēneša piektdienās
nestrādās atsevišķas nodaļas. Pārvalde
būs pilnībā slēgta 15. un 29. maijā, 5.
un 19. jūnijā, 10. un 24. jūlijā, 7. un
28. augustā, 11. un 25. septembrī, 9.
un 23. oktobrī, 13. un 27. novembrī,
11. un 18. decembrī. Šajās dienās
ne valsts iestādes, ne privātpersonas
nevarēs saņemt nevienu pārvaldes
pakalpojumu. Informācija par nodaļu
izvietojumu un darba laiku pieejama
pārvaldes mājas lapas www.pmlp.gov.
lv sadaļā «Kontakti».

 Ja vēlaties redzēt, kā notiek
darbs Pārtikas un veterinārā
dienesta laboratorijās un kāda
ir speciālistu ikdiena, to var izdarīt rīt, 24. aprīlī, no pulksten
9 PVD Nacionālā diagnostikas
centra Zemgales reģionālajā
laboratorijā Helmaņa ielā 8, kur
notiks iestādes Atvērto durvju
diena. Atvērto durvju dienā speciālisti apmeklētājus gaidīs no pulksten
9 līdz 14. Šajā laikā interesentiem būs
iespēja doties ekskursijā pa laboratoriju un redzēt speciālistus darbībā,
kā arī uzzināt, kādus izmeklējumus
un pakalpojumus veic diagnostikas
centrs. Pieteikties Atvērto durvju
dienai iespējams pie Nacionālā diagnostikas centra Zemgales reģionālās
laboratorijas vadītājas Agitas Blūmas
pa tālruni 26132309 vai pa e-pastu:
aflitabluma@ndc.gov.lv.

 VOAVA Zemgales nodaļā
iedzīvotāji bez maksas var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod
iespēju Eiropā valsts medicīnas
iestādēs neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību
saņemt tādā pašā apjomā
un par tādu pašu cenu, kā to
saņem šīs valsts iedzīvotāji. Lai
iedzīvotājiem atvieglotu kartes pieteikumu iesniegšanas vai saņemšanas
iespējas, VOAVA klientu apkalpošanas speciālisti turpmāk pirmdienās
kartes izsniegs līdz pulksten 19. Tagad
EVAK kartes varēs saņemt VOAVA
centrālajā birojā vai teritoriālajās
nodaļās pirmdienās no pulksten 8.30
līdz 19, bet otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz
17.15, savukārt piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.

 Aģentūras «Kultūra» jauktais
koris «Zemgale» atgriezies no
11. Starptautiskā koru mūzikas
festivāla «Tallina 2009», kurā
ieguvis 2. vietu tautas mūzikas
kategorijā un naudas balvu.
Kora diriģents un mākslinieciskais
vadītājs Aigars Meri atzīst, ka šis
ir kora labākais starptautiskais sasniegums, jo festivāla līmenis bijis
patiešām augsts. «Tallinas festivāls ir

viens no labākajiem koru konkursiem
Ziemeļeiropā, tajā piedalās patiešām
spēcīgi kori,» tā A.Meri. Festivālā korim
«Zemgale» piedāvāta iespēja uzņemt
Jelgavā zviedru kori no Lundas pašvaldības, kas jūnija vidū koncertturnejā
ierodas Baltijas valstīs.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Potēšanas pasi var saņemt
jaunu, tikai jāatceras,
kad potējies
«Nesen vēlējos vakcinēties pret ērcēm,
taču konstatēju, ka esmu nozaudējusi
savu potēšanas pasi, kurā atzīmētas
saņemtās potes. Ar «Jelgavas Vēstneša»
starpniecību vēlos noskaidrot, kā man
rīkoties šādā situācijā? Zinu, ka ir
iespēja nopirkt jaunu potēšanas pasi,
taču kur dabūt ierakstus, kas apliecina
visas saņemtās potes?» šādu jautājumu
«Jelgavas Vēstnesim» uzdod jelgavniece
Sabīne.
Latvijas Infektoloģijas centrā «Jelgavas Vēstnesim» apliecināja, ka
šādā gadījumā tiešām ir jāiegādājas
vai vienkārši ārstniecības iestādes
vakcinācijas kabinetā jāsaņem jauna
potēšanas pase, kurā veikt ierakstus.
«Jaunu potēšanas pasi var saņemt pie
atsevišķiem ģimenes ārstiem vai vakcinācijas kabinetā. Maksa ir atkarīga no
iestādes, bet pase var tikt izsniegta arī
par brīvu,» tā Infektoloģijas centra vakcinācijas kabineta speciāliste. Vienīgi

veiktos ierakstus jaunajā potēšanas
pasē, ja vecā nozaudēta, būs iespējams
atjaunot tikai tajā ārstniecības iestādē,
kur veiktas vakcinācijas, vai pie ģimenes ārsta.
Jelgavas poliklīnikas Procedūru kabinetā paskaidro, ka potēšanas pases
nozaudēšanas gadījumi esot visai bieža
parādība. «Taču šādā gadījumā cilvēkus aicinām atcerēties vismaz gadu un
mēnesi, kurā saņemta kāda pote, lai
varam savā arhīvā atrast precīzus datus
un ierakstīt tos jaunajā potēšanas pasē.
Līdz šim vēl nav bijis neviens gadījums,
ka pacients neatcerētos, kas ar viņu vismaz pēdējos trijos gados noticis, kādas
potes saņemtas,» atzīst Procedūru kabineta sanitāre. Poliklīnikas Procedūru
kabinetā potēšanas pasi var nopirkt par
simbolisku samaksu.
Jelgavā jaunu potēšanas pasi iespējams iegādāties par 30 – 50 santīmiem.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Kasei saīsināts
darba laiks

Situāciju radījuši
paši iedzīvotāji
«Mēs slīkstam nost! Tualetes ir
pārplūdušas!» sašutuši par situāciju, kas izveidojusies marta beigās,
ir Ķeguma ielas iedzīvotāji. Viņi
klāsta, ka sākuši meklēt applūšanas cēloni. «Izrādās, ka, būvējot
jaunu māju Liepājas ielā, īpašnieks
caurteku izbūvējis daudz augstāk,»
iedzīvotāji vaicā, ko šādā gadījumā
darīt?
«Izbūvētā caurteka Liepājas ielā
nevar izraisīt tualešu pārplūšanu,»
teic pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns,

atklājot, ka dažām mājām Ķeguma
ielā ir kanalizācijas izlaides grāvī,
kas, visticamāk, arī ietekmējis tualešu
pārplūšanu, palielinoties ūdens līmenim. Tiesa gan – tas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
aizliegts. «Lai palielinātu grāvju ūdens
caurplūdi, nepieciešams veikt grāvja
atkārtotu attīrīšanu no krūmiem un
sanesumiem, taču līdzekļu trūkuma
dēļ šogad to nav iespējams realizēt,»
tā A.Baļčūns, skaidrojot, ka šomēnes
attīrīta tiks Liepājas un Viskaļu ielu
krustojumā grāvī esošā aka.
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Pilsētsaimniecības»
mājas lapā – arī informācija
par mājdzīvniekiem izolatorā
Kopš aprīļa pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv izveidota jauna
sadaļa «Meklējam mājas», lai mājdzīvniekiem, kas nokļuvuši Mazo dzīvnieku
izolatorā, palīdzētu atrast gādīgus
saimniekus.
Kā stāsta «Pilsētsaimniecības»
dzīvnieku uzturēšanas uzraudzības
speciāliste Rita Voicehoviča, šāda ideja
radās, lai atvieglotu jaunu saimnieku
atrašanu suņiem un kaķiem, kas iepriekšējiem īpašniekiem kļuvuši lieki
un nonākuši tā sauktajā dzīvnieku
patversmē. «Šādi mēs varam palīdzēt
cilvēkam un mājdzīvniekam atrast
vienam otru, jo pieredze apliecinājusi,
ka arī savulaik pamesti suņi un kaķi
jaunajiem saimniekiem kļūst par labākajiem draugiem,» teic R.Voicehoviča.
Tieši tādēļ kopš aprīļa «Pilsēt-

Foto: Ivars Veiliņš
«Jelgavas Vēstneša» lasītāja jautā,
kāpēc apkures uzņēmuma «Fortum
Jelgava» kases nestrādā līdz pulksten
17. Kādā darbdienā sieviete speciāli
atprasījusies no darba, lai apmaksātu siltuma rēķinu. Izmantot banku
pakalpojumus jelgavniece negribot, jo
tās komisijas maksu par norēķiniem
«sacēlušas debesīs». Kad pulksten 16.48
iedzīvotāja bijusi pie apkures uzņēmuma kasēm, izrādījies, ka norēķināties
vairs nav iespējams – abi lodziņi ciet.
Aiz viena darbiniece gan vēl bijusi,
taču no zīmēm iedzīvotāja sapratu-

si, ka maksājumus vairs nepieņem. no pulksten 13 līdz 15.
Apbēdināta par šādu rīcību, siltuma
G.Matisa piebilst, ka līdz februārim
patērētāja devusies prom.
kases darba laiks bijis līdz pulksten
16.45. Savukārt līdz pulksten 17 kase
SIA «Fortum Jelgava» preses sekre- nestrādājot jau sešus gadus.
tāre Guntra Matisa skaidro, ka uzņēLēmumu saīsināt kases darba laiku
muma kases darba laiks ir izmainīts jau SIA «Fortum Jelgava» pieņēmusi, jo
no šā gada februāra un par izmaiņām samazinātas kases uzturēšanas izmakesot sniegts paziņojums vietējā laik- sas. Turklāt norēķinus par patērēto
rakstā. Pašlaik norēķinu kase uzņē- siltumenerģiju iedzīvotāji daudz biežāk
muma telpās Katoļu ielā no pirmdienas veicot Jelgavas Nekustamā īpašuma
līdz ceturtdienai strādā no pulksten 10 pārvaldes norēķinu punktos, internetlīdz 12 un no pulksten 13 līdz 16, bet bankās vai bankās.
piektdienās – no pulksten 10 līdz 12 un
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Šoferis noteikumus nav pārkāpis

saimniecības» mājas lapas www.
pilsetsaimnieciba.lv sadaļā «Mājdzīvnieki pilsētā» izveidota apakšsadaļa
«Meklējam mājas». Tajā iespējams
ne tikai aplūkot mājdzīvnieku, kas
gaida jaunus saimniekus, fotogrāfijas, bet arī iegūt nelielu informāciju
par katru. «Informāciju par suņiem
un kaķiem, kas nokļuvuši izolatorā,
aktualizējam reizi nedēļā,» stāsta
R.Voicehoviča, piebilstot, ka tādējādi
izdodas izvairīties no situācijas, ka
mājas meklē suns vai kaķis, kas jau
atradis savu saimnieku, kā arī tiek
publicētas jaunāko izolatora iemītnieku fotogrāfijas.
Jāpiebilst, ka Mazo dzīvnieku izolators atrodas Helmaņa ielā 8, Jelgavā.
Gādīgi cilvēki, kas savu draugu vēlas
atrast tieši tur, vispirms aicināti piezvanīt pa tālruni 29396097 (Mārīte).
Sagatavoja Sintija Čepanone
Foto: JV

«Jelgavas Vēstnesis» saņēma jelgavnieces e-pasta vēstuli, kurā
viņa pauž savu sašutumu par SIA
«Jelgavas Autobusu parks» (JAP)
nodrošinātā sabiedriskā transporta
kāda šofera darbu. Braucot ar autobusu maršrutā Rīga – Jelgava, viņai
nācies piedzīvot
virkni neērtību, un
tajās kundze vaino autobusa vadītāju. Viņa vēstulē
norāda, ka ar
pretenziju vērsusies arī pie
Jelgavas Autobusu parka
vadības, taču
ar «Jelgavas
Vē s t n e š a »
starpniecību vēlas iegūt atbildi uz diviem jautājumiem.
«Vai nav jāsaņem biļete par braukšanu, ja tā tiek iegādāta autobusā
pie šofera? Pārsvarā biļetes netiek
izsniegtas vispār vai tiek izsniegtas
daļējā vērtībā. Uzskatu, ka tieši tā
arī rodas šie neefektīvie reisi. Vēl
vēlos noskaidrot, kādēļ pasažieri,
braucot no Rīgas, netiek izlaisti ārā

jebkurā autobusu pieturā Ozolniekos,
bet gan vienīgi pieturā pie kultūras
nama, kaut arī biļete nopirkta līdz
Jelgavai,» jautā lasītāja.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
komercdirektore Viktorija Ļubļinska
informē, ka uzņēmuma vadība ar
minētā reisa pasažieres pretenziju ir iepazinusies,
situācijas
skaidrojums lūgts
arī šoferim,
kas vadīja viņas norādīto
autobusu, un
jau nākamajā nedēļā tiks
sniegta oficiāla
atbilde.
Savukārt, atbildot uz jautājumiem, ko pasažiere adresējusi
«Jelgavas Vēstnesim», V.Ļubļinska
norāda: «Protams, autobusa vadītājam obligāti ir jāizsniedz biļete
pilnā apmērā par braukšanu sabiedriskajā transportā, un arī minētajā situācijā, kā apgalvo šoferis,

tas tika izdarīts. Mums nav pamata
tam neticēt, jo viņš savas saistības
pret uzņēmumu ir izpildījis un norēķinājies,» skaidro V.Ļubļinska,
atgādinot, ka par to, vai biļete
izsniegta pilnā apmērā, jāpārliecinās, to iegādājoties. Ja konstatēts
pārkāpums – biļete izsniegta daļējā
vērtībā vai nav izsniegta vispār
–, pasažieris ir tiesīgs pieprasīt
izsniegt biļeti, turklāt par pilnu
braukšanas maksas summu.
Atbildot uz lasītājas jautājumu par
iespējām apstāties jebkurā pieturā
Ozolniekos, JAP komercdirektore
skaidro, ka tālsatiksmes maršrutu
autobusiem pieturas, kurās drīkst
apstāties, nosaka Autotransporta
direkcija, ar kuru noslēgts maršrutu apkalpošanas līgums. «Tajā ir
strikti atrunāts, kurās pieturās tālsatiksmes autobusi drīkst apstāties.
Ozolniekos vienīgā pietura, kur šoferis, braucot maršrutā Rīga – Jelgava,
drīkst apstāties, lai izlaistu vai uzņemtu pasažierus, ir pretim kultūras
namam. Ja tas tiek darīts citviet, tas
uzskatāms par rupju pārkāpumu,»
norāda V.Ļubļinska.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ielas sakārto atbilstoši grafikam
seguma greiderēšana, un tas tiek
darīts saskaņā ar grafiku,» situāciju raksturo pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora
vietniece Zaiga Savastjuka. Viņa
atklāj, ka arī Zemeņu ielā šogad
«Turaidas ielā martā veikta šķem- regulāri tiek organizēti asfaltbetona
bu piebēršana, turklāt tur, tāpat kā bedrīšu remontdarbi un arī tie tiek
Romas ielā, regulāri tiek organizēta veikti atbilstoši ielu remontdarbu
Pilsētas iedzīvotāji grib zināt,
kādi darbi ieplānoti vairākās ielās
Jelgavā. Viņus it īpaši interesē
situācija Romas, Turaidas un Zemeņu ielā.

grafikam.
Saskaņā ar Jelgavas domes investīciju plānu 2007. – 2013. gadam
paredzēts veikt arī Romas ielas asfaltēšanu. «Šie darbi ieplānoti 2011.
gadā, taču, ņemot vērā ekonomisko
situāciju valstī, arī šis plāns var tikt
koriģēts,» norāda Z.Savastjuka.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Apsaimniekotāju nedienas
 Anna Afanasjeva

Atšķirībā no Rīgas jauno projektu daudzdzīvokļu mājām
Jelgavā aizvadītajā ziemā parādu dēļ apkure netika atslēgta.
Tomēr tas nenozīmē, ka mūsu
pilsētā nepastāv problēmas.
Nesen maksātnespējas process uzsākts renovētās Kārklu
ielas 4. mājas apsaimniekošanas SIA «AVT grupa». Arī jauna
apsaimniekotāja atrašana vēl
nenozīmē, ka sāpīgie jautājumi būs atrisināti.
SIA «Fortum Jelgava» nenomaksāto
rēķinu dēļ Kārklu ielas mājas līdzšinējo
apsaimniekotāju «AVT grupu» un iedzīvotājus jau vairākkārt brīdinājusi par
siltumapgādes un karstā ūdens atslēgšanu. Neskaitot rēķinu par martu, uzkrātā
parāda summa pārsniedz 39 078 latus.
Spert kardinālākus soļus mudinājusi
pašreizējā situācija. «Fortum Jelgava»
valdes locekle Aina Bataraga atzīst, ka
norēķinu problēmas ir virknei apsaimniekotāju, taču tik lielas nav nevienam.
Apkures uzņēmums pret «AVT grupu»
iesniedzis prasību tiesā. Savukārt katrs
dzīvokļa īpašnieks tam adresētajā vēstulē
aicināts meklēt risinājumu nepatīkamajai
situācijai. Līdz aprīļa vidum iedzīvotājiem
bija jāinformē uzņēmums par pieņemto
lēmumu.
«Ja tas nenotiks, pārtrauksim siltumenerģijas piegādi, jo nevaram atļauties
ilgstoši sniegt pakalpojumu klientiem,
kas par to nenorēķinās, kā arī nevēlas
šo jautājumu risināt,» pagājušajā nedēļā
informēja «Fortum Jelgava» preses sekretāre Guntra Matisa. Apkures un karstā
ūdens piegādes pārtraukšana namam
apsvērta jau agrāk, taču aukstā laika dēļ
un pieļaujot, ka lielākā daļa iedzīvotāju
maksājumus veikuši, bet to nav darījis
apsaimniekotājs, tik radikāls solis nav
sperts.
Pēdējā termiņa dienā, 15. aprīlī, «Fortum Jelgava» bija ieradies iedzīvotāju
pārstāvis Mārtiņš Vilnītis. Viņš darīja
zināmu, ka pašlaik tiek meklēts jauns
apsaimniekotājs – no aprīļa «AVT grupa»
pakalpojumus vairs nesniedz.

Apkures un karstā ūdens piegādes pārtraukšana Kārklu
ielas 4. namam
apsvērta jau agrāk, taču aukstā
laika dēļ un pieļaujot, ka lielākā
daļa iedzīvotāju
maksājumus
veikuši, bet to
nav darījis apsaimniekotājs,
tik radikāls solis
nav sperts.
Foto: Ivars
Veiliņš
marta beigās pēc likvidējamās SIA «Profs
Latvija» pieprasījuma. «AVT grupa» valdes loceklis Aleksandrs Grigorjevs stāsta,
ka situāciju ietekmējusi vispārējā krīze
un nekustamā īpašuma tirgus straujais
sabrukums, ko papildinājis nemaksātāju
īpatsvara pieaugums iedzīvotāju vidū.
Līdztekus Kārklu ielas nama renovācijai un apsaimniekošanai Rīgas firma
Jelgavā būvēja jaunu dzīvojamo māju
Ganību ielā 6. Parāds nepilnu 10 000 latu
apmērā SIA «Profs Latvija» tiek vērtēts
kā neliels, jo kopumā no uzņēmuma būvmateriāli piegādāti apmēram pusmiljona
latu apjomā. Tā kā ārvalstu īpašnieks,
lai nepalielinātu zaudējumus, nolēmis
uzņēmumu likvidēt, arī nelielu parādu
piedziņā kompromiss netiek pieļauts.
«AVT grupas» problēmas saasinājusi
finansējuma pārtraukšana nepabeigtajai
ēkai. Tā nonākusi noslēguma stadijā
– šopavasar māju bija paredzēts nodot
ekspluatācijā. Norādot uz nekustamā īpašuma vērtības samazināšanos, projekta
finansētājs, «Swedbank», lauzis līgumu.
Līdz ar to «AVT grupai» nav citas izejas kā
maksātnespēja. Uzņēmuma administrators Alvis Marga atklāj, ka parāds bankai
sasniedz 889 943 latus.

un maksātspējas pasliktināšanos. Viņš
atturas precizēt datus par saistībām.
Tagad tas ir administratora kompetencē.
Par iedzīvotāju maksājumu problēmām
jaunajos projektos «Jelgavas Vēstnesim» pagājušā gada novembrī norādīja
cits «AVT grupas» pārstāvis Kaspars
Vītols. Šajā laikā tās nav gājušas mazumā. A.Grigorjevs atzīst, ka lielākā daļa
maksājumus kārtojusi korekti, kāda
trešā daļa pieļāvusi kavējumus. Bijuši arī
ilgstošie nemaksātāji. Pēdējos mēnešos,
kad sākušās grūtības, nemaksātāju skaits
palielinājies.
Iedzīvotāju pārstāvis M.Vilnītis no situācijas raksturošanas atturas, jo neesot
jaunāko datu. Pēc viņa domām, maksājumus veikuši ap 90 procentu iedzīvotāju.
Sarunas ar citiem iemītniekiem, kas vēlas
palikt anonīmi, liecina, ka cilvēkiem nav
informācijas par faktisko situāciju. Pēc
vienu teiktā – iemītnieku parāds esot
ap 17 000 latu, citi dzirdējuši, ka maksājumus regulāri nav kārtojuši procenti
40. Cilvēki pieļauj, ka nemaksātāju vidū
varētu būt dzīvokļu saimnieki, kas tos
pirkuši spekulācijai, no 84 pašlaik kādi
desmit vēl karājoties gaisā. Vēl kāds atzīst, ka citi nemaksā principa pēc. Kāda
Apsaimniekotājs –
iedzīvotāja, piemēram, par komunālajiem
maksātnespējīgs
Netrūkst apzināto nemaksātāju
pakalpojumiem norēķinājusies, bet par
Pagājušajā piektdienā Rīgas pilsētas
Runājot par komunālo pakalpojumu apsaimniekošanu nav maksājusi, jo, viKurzemes rajona tiesa atzina SIA «AVT parādu, A.Grigorjevs norāda, ka tas ņasprāt, kāpņu telpu uzslaucīt var pati,
grupa» maksātnespēju. Tā ierosināta saistīts arī ar pašu iedzīvotāju attieksmi bet par guļošu apsaimniekotāja sargu

neesot vērts maksāt. Ir iemītnieki, kas
ar līdzšinējo mājas uzturēšanu ir apmierināti un atzīst, ka citi par prioritāti izvirzījuši savu labklājību, tualetēs bezmaz
vai plazmas televizorus uzstādījuši, bet
rēķinus nekārto.
Iedzīvotāji pieļauj, ka apsaimniekotājs
palielinājis maksājumus par apkuri.
Proti, nevienā jaunajā projektā rēķini
nav bijuši tik lieli un siltuma izmaksas
nav pārsniegušas latu par kvadrātmetru.
A.Grigorjevs to noliedz – saņemtie rēķini
esot rādīti sapulcēs, vajadzības gadījumā
ar tiem ikviens varējis iepazīties.
Vēl iedzīvotāji nav apmierināti ar «AVT
grupas» pasivitāti cīņā pret nemaksātājiem. Tik vien kā par piedziņas firmām runājuši un draudējuši, ka zvanīs bankai, lai
tā palielina kredītprocentus. A.Grigorjevs
iebilst, ka pret nemaksātājiem vērsušies
strikti, piesaistījuši parādu piedziņas firmas «Creditreform» un «Baltrisk», taču
fiziskām personām pastāv izvairīšanās
iespējas. Kā kļūdu apsaimniekotājs min,
ka, izbūvējot māju, nav nodrošināta iespēja katram dzīvoklim atsevišķi noslēgt
apkuri un citus pakalpojumus, par ko nav
samaksāts.

Kunga un kalpa filosofija

Aprīlī iedzīvotāji paši vienojušies par
kāpņu telpu uzkopšanu. Ar jauna apsaimniekotāja atrašanu, pēc M.Vilnīša
domām, nevajadzētu būt problēmām.

Apsaimniekošanai pieteikusies SIA «Vid
zemes nami» no Rīgas, tiekot gaidīts SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) piedāvājums. Varēšot izvēlēties.
SIA «Vidzemes nami» pārvaldnieks
Sergejs Ņevoļskis apgalvo, ka par pretendēšanu uz Kārklu ielas namu nav
informēts, tā laikam esot vadības iniciatīva. Savukārt firmas valdes loceklis
un īpašnieks Ingemārs Grevels pauž, ka
par to viņu informējis S.Ņevoļskis, taču
vispirms uzņēmums izvērtēšot situāciju
un dzīvokļu īpašnieku maksātspēju.
S.Ņevoļski kādu laiku kā pārvaldnieku
algojusi arī maksātnespējīgā «AVT grupa».
Viņš atzīst, ka ar apsaimniekošanu nevar
nodarboties diletantu līmenī, kā tas bijis
Kārklu ielas mājā, tas jādara profesionāli.
Viņš mājas iedzīvotājus raksturo kā ambiciozus cilvēkus, kas uzsver tikai savas
tiesības, bet par pienākumiem aizmirst.
Taču uzskats, ka apsaimniekotājs ir tikai
kalps, kam jāpilda saimnieka iegribas, ne
pie kā laba nenoved. Nepieciešama sadarbība. Iedzīvotāju kontingents bijis tāds,
ka to nav izdevies panākt. Kā nekorektu
viņš raksturo atsevišķu nama aktīvistu
uzvedību, kas zinājuši tikai prasīt, bet tajā
pašā laikā pusgadu «aizmirsuši» pienākumu ik mēnesi nolasīt ūdens skaitītāju
rādījumus. «Arī tas, ka ne reizi trīs gados
iedzīvotāji nav organizējuši kādu uzkopšanas talku, par kaut ko liecina. Asteru
ielas mājā, ko apsaimnieko «Vidzemes
nami», talkas notiek divas reizes gadā,»
uzsver pārvaldnieks.
Kopsapulcē jau pagājušā gada jūnijā
dzīvokļu īpašnieki apgalvojuši, ka izvēlēsies jaunu apsaimniekotāju. K.Vītols
papildina, ka cilvēki nemitīgi iebilduši,
ka blakus mājas JNĪP apsaimnieko par
16 santīmiem kvadrātmetrā, bet viņiem
jāmaksā 30. Taču pie vienotības nav
nonākuši.
Vairums iedzīvotāju par tālāko daudz
nav domājuši. Pa kādam pieļauj, ka
māju varētu apsaimniekot pašu izveidota
biedrība, taču tikai tad, ja apkures un
citu pakalpojumu rēķinus saņemtu katrs
dzīvoklis atsevišķi un paši komunālo
pakalpojumu sniedzēji risinātu parādu
problēmas.
Diezin vai tas varētu ieinteresēt pakalpojumu uzņēmumus, kam tas nozīmē papildu lietvedību. A.Bataraga no «Fortum
Jelgava» skaidro – atsevišķos gadījumos,
kad būtu pārliecība, ka visi mājas dzīvokļi
ir aizņemti, tas varētu notikt. Taču jaunajos projektos tā nav, tālab atbildība tiek
prasīta no apsaimniekotāja.

Lielāki vai mazāki parādi ir visiem
 Anna Afanasjeva

Lielākas vai mazākas komunālo maksājumu problēmas ir
visās renovētajās un jaunajās
pilsētas mājās.
Kārklu ielas mājas apsaimniekotājs
nav pirmais, kas piedzīvojis likviditātes
problēmas. Pirms diviem gadiem par
maksātnespējīgu atzina Atmodas ielas 88.
mājas dzīvokļu kooperatīvu. Iedzīvotāji
atzīst, ka administrators sakārtoja parādu
problēmas. Namu tagad apsaimnieko SIA
«Rimidal V». Salīdzinājumā ar kādreizējo
situāciju tagad neesot pamata sūdzēties,
kooperatīva vadītāja tik vien zinājusi teikt,
ka nav naudas.
Ik pa laikam problēmas uzvilnījušas ar
Zvejnieku ielas mājas apsaimniekošanu.
Tajā vienu projekta attīstītāja firmu nomainīja cita. Šogad iedzīvotāji no apsaimniekotāja atteicās un izveidoja biedrību.
Tā aplēsusi, ka apsaimniekošanai, atvēlot
līdzekļus valdes priekšsēdētāja, sētnieka
un apkopēja algošanai (šos pienākumus
veic iedzīvotāji), pietiks ar 25 santīmiem
par kvadrātmetru. Uzkrājumiem (0,04
santīmi par kvadrātmetru), lai izvairītos
no domstarpībām, atvērts atsevišķs konts.
Minimālā summa, par kādu namu varētu
uzturēt, bijuši 18 santīmi, taču šādā gadī-

jumā pat visniecīgākā remonta gadījumā parādu nav, jo māju apsilda savs gāzes dzīvota. Nolaist cenu zem 595 latiem par
būtu jāveic papildmaksājumi. Iepriekšē- katls. Martā kvadrātmetra apkure izmak- kvadrātmetru finansētājs, «Swedbank»,
jais apsaimniekotājs šogad maksu vēlējās sājusi 0,405 latus. Par apsaimniekošanu vairs neļaujot.
palielināt no 52 līdz 55 santīmiem par jāmaksā 33 santīmi. Taču par apsaimnieArī Asteru ielas 14.a mājas iedzīvotāji
kvadrātmetru, papildus iekasējot naudu kotāju cilvēkiem radušās aizdomas, ka dzirdējuši, ka apsaimniekotājam ir parādi
uzkrājumiem. Pagaidām pāragri spriest, uzkrātie līdzekļi tiek novirzīti otra – Tēr- komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Gakā biedrība tiks galā ar parādniekiem, vetes ielas nama parādu segšanai. Pēdējos dījies, ka tā dēļ neizved atkritumus. Daļa
saņemts tikai pirmais rēķins.
mēnešos apsaimniekošanas kvalitāte ejot sveroties domāt, ka viņu nauda ne vienJānis Spička no SIA
mēr nonāk tur,
«AR nami» stāsta, ka Parādsaistības par siltumu un karsto ūdeni jauno projektu namos* kur vajadzīgs.
firmai likviditātes siSIA «Vidzemes
Adrese
Parāds uz 01.04.2009. (Ls)
tuācija nedraud. Tomēr Apsaimniekotājs
nami» pārvaldTērvetes iela 88
9 114,83
maksājumu disciplīnas SIA «AR nami»
nieks Sergejs
problēmas pieaugs, tā- SIA «Atmodas-2007»
Ņevoļskis skaidAtmodas iela 86
5 065,2
dējādi arī šāds iznākums Biedrība «Zvejnieku 15»
ro, ka viņš ir alZvejnieku iela 15
2 896,75
nav izslēgts. Renovētajā SIA «Alija M»
gots darbinieks
Zvejnieku iela 15
8 515,29
Tērvetes ielas mājā «uz SIA «Alija īpašumi»
un norēķini īsti
Zvejnieku iela 15
14 670,64
asumiem» apsaimnie- SIA «Vidzemes nami»
nav viņa komAsteru iela 14A
17 210,35
kotājs vēl neesot izgājis. SIA «AVT grupa»	Kārklu iela 4
petencē, jo atbild
42 989,05
Zinot citu pieredzi, kad
* summās iekļauts arī kārtējā mēneša rēķins par saimnieciski
tiesa vispirms piedzen
tehniskiem darkredītsaistības un tikai
biem. Cik zinot,
pēc tam skatās uz komunālo maksājumu mazumā, piemēram, ilgi jāgaida uz ūdens bez vainas neesot arī paši īpašnieki. Namā
parādiem, nekas daudz nebūtu līdzēts. spiediena sakārtošanu.
viena persona savulaik iegādājusies sešus
Piespriestais piecu latu maksājums mēneJ.Spička teic, ka tam nepieciešami dzīvokļus, kas pāris gadu stāvējuši bez
sī apsaimniekotājam neko neatrisinātu. papildu līdzekļi, ko iedzīvotāji negrib iekšējās apdares. Daļa tādu esot vēl ta«AR nami» apsaimnieko arī māju Zirgu maksāt. Bet Tērvetes ielas mājai, kur gad. Ar pāris īpašniekiem strādājot tiesu
ielā. Tur esot gluži cits iedzīvotāju kontin- apsaimniekošanas maksa ir 50 santīmi izpildītāji. Arī apsaimniekotāja parāds
gents – varot veidot dialogu, maksājumu par kvadrātmetru, šī nama līdzekļi nekādā piedzīts, taču rezultāts būs jāgaida ilgi,
problēmas nepastāvot un neviens no ap- ziņā nenonākot. Dzīvokļu realizācija namā pastāv iespēja, ka tas vispār neizdosies,
saimniekotāja, bēgot vai nelaižot dzīvoklī, gan uz priekšu pēdējā pusgadā tikpat kā jo likumdošana pret parādniekiem esot
neizvairoties. Iedzīvotāji atzīst, ka apkures nav virzījusies un gandrīz pusmāja nav ap- pārāk lojāla.

Pārvaldnieka pieredze liecinot, ka efektīvākais veids ir komunālo pakalpojumu
– ūdens, apkures, elektrības – atslēgšana
dzīvokļiem, ja tas tehniski iespējams.
S.Ņevoļskis pieļauj, ka līdz konfliktam
varētu nonākt arī Asteru ielas namā. Pagaidām sankcijas šeit neesot izmantotas.
«Vidzemes namu» valdes loceklis Ingemārs Grevels stāsta, ka ap desmit procenti
iedzīvotāju pieder pie sistemātiskajiem
nemaksātājiem. Ar apkures uzņēmumu
apsaimniekotājs vienojies, ka parādu nosegs līdz nākamajai sezonai. Par pārējiem
pakalpojumiem norēķinus veic savlaicīgāk
– aprīlī par februārī saņemtajiem. Apsaimniekotāji ir vienisprātis, ka maksājumu disciplīna pasliktināties. Jaunie projekti, kur
dzīvokļu iegādei ņemti kredīti, pašlaik ir
lielākā riska grupā nekā vecās dzīvojamās
mājas. Tāpēc parādniekiem pievēršama
pastiprināta uzmanība, vai nu vienojoties
par atmaksas grafiku, vai kā citādi.
S.Ņevoļskis, apstiprinot pilsētas budžetu, pauda, ka pašvaldībai, lai mazinātu
problēmas, jaunajos projektos jāiegādājas
neizpirktie dzīvokļi. «Jelgavas Vēstnesis»
jautāja, vai tagad viņš domā tāpat. Uzzinājis, ka, piemēram, dzīvokļa kvadrātmetrs
Tērvetes ielas mājā maksā gandrīz 600
latu, pārvaldnieks atzina, ka tādā gadījumā pašlaik tas ir par dārgu un pašvaldībai
nav lietderīgi.
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lielā talka

Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis

Un zemei elpot kļuva vieglāk...
«Aizspiediet ciet degunu! Nu, vai varat paelpot? Tagad atveriet
vaļā vienu nāsi – elpot kļūst vieglāk, vai ne? Un tagad atveriet arī
otru nāsi...» iztēloties, kā jūtas zemīte, kad tā piemēslota un kad
kļūst tīrāka, aicināja spēkavīrs Raimonds Bergmanis, kurš kopā ar
Valsts prezidentu Valdi Zatleru 18. aprīlī bija ieradies talkot Jelgavā.
Un ap 2000 iedzīvotāju mūsu pilsētā apvienojās Lielajā talkā, lai
zemītei elpot kļūtu vieglāk. Protams, darāmā šajā ziņā vēl daudz,
tāpēc atgādinām: kaut Lielā talka noslēgusies, Spodrības mēnesis
pilsētā turpinās līdz 15. maijam. Tas nozīmē, ka ikviens vēl var pagūt iesaistīties apkārtnes sakopšanā. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
atskatās, kā Lielā talka noritēja Jelgavā.
 Sintija Čepanone

tādējādi sakoptas tika ne tikai atsevišķas
vietas pilsētā, bet pat veseli kvartāli.
«Talkām pilsētas teritorijā bija reģis- Īpaši aktīvi bijuši arī Latvijas Lauksaimtrējušies 1700 cilvēki, tātad izmantoti niecības universitātes fakultāšu studenti,
tikpat cimdu pāru un 3500 atkritumu saviem spēkiem labiekārtojot mācību
maisu. Divās dienās uz atkritumu po- iestādes apkārtni.
ligonu «Brakšķi» nogādāti 116 tonnas
«Paldies SIA «Aleja D» direktoram
sadzīves atkritumu, kas savākti vairāk Andrim Drēskam un SIA «ACER» vadītānekā 50 vietās pilsētā,» Lielās talkas «bi- jam Zintim Kalniņam – uzņēmējiem, kas
lanci» atklāj aģentūras «Zemgales EKO» talkā iesaistījās, piedāvājot savu tehniku,
direktora vietas izpildītāja Zane Ķince, transportu un darbaspēku,» teic Z.Ķince,
paužot prieku par iedzīvotāju aktivitāti stāstot, ka tādējādi bija iespējams ne tikai
savas pilsētas sakopšanā.
upes krastus un citas vietas atbrīvot no
Starts Vislatvijas Lielajai talkai, brikšņiem, bet arī, zarus sasmalcinot,
simboliski noplaukšķinot piepūstas iegūt vērtīgu materiālu – šķeldu, kas
papīra turziņas, tika dots Jelgavā, taču noteikti tiks izmantota pilsētas apstādītalkas daudzviet piljumos.
sētā norisinājās jau
Taču Z.Ķince atSpodrības mēneša laikā
iepriekšējās dienās
gādina, ka Spodrības
lielie atkritumu konteineri
un turpināsies visu
mēnesis pilsētā noribūs izvietoti:
Spodrības mēnesi.
sināsies līdz 15. mai«Iedzīvotāju atsau- • 23. un 24. aprīlī – 1. līnijā;
jam. Ņemot vērā, ka
cība šogad tiešām • 6. maijā – Kārniņu ceļā pie Veselības ielas; aizvadītajā nedēļas
bijusi liela – vēlmi • 11. maijā – Bauskas ielā;
nogalē pareizticīgie
iesaistīties pilsētas • 14. maijā – Prohorova ielā (pie garāžām). atzīmēja Lieldienas,
sakopšanā izteikuši
daudzi no viņiem
kā kolektīvi, tā arī
izteikuši vēlēšanos
individuālie talkotāji, turklāt daudzi atgūt nokavēto, tāpēc sakopšanas darbi
jelgavnieki nemaz aģentūrā nepieteicās, turpināsies. «Atsevišķās vietās pilsētā
bet gan paši talkas dienā vienkārši devās tiks izvietoti lielie konteineri, kuros
sakopt tuvāko apkārtni,» Z.Ķince teic, iedzīvotāji var izmest visu, kas ikdienā
ka to apliecina arī paši iedzīvotāji, kas kļuvis lieks, tostarp lielgabarīta atkrituaģentūru vēl šonedēļ turpina informēt mus, savukārt, iesaistot bezdarbniekus,
par vietām, kur maisos savākti atkritu- noritēs arī apzināto nelegālo izgāztuvju
mi. «Ir patiess gandarījums, ka cilvēku likvidēšana,» teic «Zemgales EKO» divienaldzība iet mazumā. Viņiem tiešām rektora vietas izpildītāja.
rūp vide, kurā dzīvo, un viņi paskatās arī
Jāpiebilst, ka šis ir arī laiks, kad pilsētā
ārpus sava īpašuma, labprāt sakopjot te- norit Meža dienas, un, turpinot tradīciju,
ritoriju līdzās tai,» tā Z.Ķince, apliecinot, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecīka pirms Spodrības mēneša iedzīvotāji ba» darbinieki Lielo talku izmantoja, lai
aktīvi aģentūru informēja par vietām, ar bērziņiem kuplinātu audzi Platkājos.
kuras vēl vajadzētu sakopt, un labprāt Savukārt 30. aprīlī par sešiem kociņiem
paši pieteicās to izdarīt.
bagātāks kļūs Alunāna parks, kur savu
Šogad īpaši aktīvi bijuši daudzdzīvokļu artavu pilsētas labiekārtošanā ieguldīs
namu, kā arī atsevišķu ielu iedzīvotāji, uzņēmums «Tele 2».

Kuplā Ozolu ģimene Lielajā talkā vēlreiz pārliecinājās, ka,
dodoties atpūsties pie dabas krūts, līdzi jāņem grābekļi, lai
ne tikai sagrābtu atkritumus, bet arī «izmakšķerētu» drazas
no ūdens. «Kad prasījām kādu vietiņu, kur pastrādāt, mums
ieteica doties pie Gulbju dīķa, un te arī cīnāmies ar iedzīvotāju
atstāto,» teic sešu bērnu mamma Baiba, kura kopā ar savām
atvasēm un draugiem, kas pavisam drīz precēsies, piedalījās
Lielajā talkā. «Kopā var izdarīt krietni vairāk, tāpēc jau arī
uzaicinājām papildspēkus – topošo ģimeni, kam būsim vedēji. Tā viņiem ir tāda kā audzināšanas stunda,» smej Baiba,
piebilstot, ka pieaugušajiem drošības apsvērumu dēļ uzticēts
atkritumus izvākt no ūdens, kur to netrūkst, savukārt bērni rosījās pie krasta. Tuvojoties talkas noslēgumam, pilni atkritumu
maisi bija apkārt visam Gulbju dīķim, un te lielākie talkotāji
bija atsevišķi iedzīvotāji un ģimenes ar bērniem. «Strādājot
vajadzīga ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte. Šajā dīķī taču
peld gulbīši, tepat netālu ir daudzdzīvokļu mājas... Gribas, lai
ikviens kaktiņš pilsētā būtu sakopts. Mēs taču esam Latvijas
un Jelgavas patrioti!» tā Lanso ģimene.
«Pirmo reizi mūžā piedalāmies šādās vārdadienas svinībās!»
mazliet nogurušas pēc talkošanas Platones un Romas ielas
apkaimē teic meitenes, kuras četrpadsmit gadus vecā Laura
Upeniece Lielās talkas dienā, kas iekrita tieši viņas vārdadienā, bija uzaicinājusi ne tikai svinēt, bet arī kopīgi pastrādāt.
Ielūgumam atsaucās arī draudzene Laura Kreiliņa-Krēliņa,
pie viena atzīmējot arī savus vārda svētkus, kā arī draudzeņu
vecāki. Pēc pāris stundām darba viesi netālajā birztaliņā un
pļavā pie Platones upes jau bija savākuši vairāk nekā trīsdesmit maisu atkritumu. «Te ir viss – gan apģērbs, papīri, stikls
un tukšas plastmasas pudeles, gan televizora pults, poda
vāks, izlietne un mašīnu riepas,» «vērtīgos» atradumus atklāj
gaviļniece, paužot prieku, ka viņas ciemiņi nebija vienīgie,
kas sakopa šo teritoriju: «Izrādās, mēs talkojām tieši pa vidu,
jo satikām vēl divas talcinieku grupiņas!»

JV_12lpp.indd 14-15

Pirmklasnieks Gatis Ieviņš kopā ar mammu «cīnījās» Liel
upes krastā. Kad atkritumi jau bija savākti maisos, viņš
ķērās pie nozāģēto zaru kraušanas kaudzē. «Te noteikti ir
bijuši cilvēki, kuri nezina, kas tās tādas miskastes vispār
ir un ka atkritumus var šķirot un pēc tam pārstrādāt, lai
nepiesārņotu dabu, ietaupītu naudu un dzīvotu tīrā vidē,»
prāto septiņus gadus vecais Gatis, kurš jau skolā mācījies,
ka, otrreiz pārstrādājot papīru, tiek taupīti koki.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš kopā ar ģimeni
talkoja Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas teritorijā. Arī viņš, tāpat kā citi talcinieki, no brikšņiem atbrīvoja
topošo atpūtas vietu skolas tuvumā.

Šogad tradīciju sakopt savas mājas apkārtni turpināja Brīvības
bulvāra 39. mājas iedzīvotāji, kas pērn ar vērienu ķērās pie savu
pagrabu tīrīšanas, taču Lielās talkas dienā rosība valdīja arī pie
citām daudzdzīvokļu mājām, jo, kā atzina iedzīvotāji, «grēks būtu
laist garām izdevību bez maksas dabūt lielo konteineru, kur izmest
visu, kas krājies gadu gadiem». Ar šādu apņēmību talku noorganizēja arī Uzvaras ielas 58. nama iemītnieki, lai kopīgiem spēkiem
likvidētu nelegālo izgāztuvi netālu no mājas. «Te atkritumi krājušies gadu gadiem, un, kaut šī nav mūsu teritorija, nolēmām kaut
ko darīt lietas labā – lai pašiem no pagalma paveras patīkamāks
skats,» teic talkas kūrētāja Gita Pričina. Viņa gan lēš, ka likvidēt
izgāztuvi neizdosies ne vienā, ne divās dienās. «Te visam Spodrības
mēnesim darbs! Turklāt tikai saviem spēkiem, visticamāk, galā
netiksim. Te vajadzīgs pat buldozers! Bet, cik varam, tik darām,» tā
Gita, neslēpjot, ka Lielā talka bijis labs iemesls saņemties beidzot
tai lietai nopietni ķerties klāt.
Daudzi kolektīvi savu artavu pilsētas sakopšanā
nolēma ieguldīt jau pirms Lielās talkas, lai 18. aprīlī
varētu talkot individuāli. SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) vairāk nekā trīsdesmit
darbinieki dienu pirms Lielās talkas arī šogad
uzkopa piemiņas vietu RAF mežā. «Tā jau mums
ir tradīcija – pēc darba visi dodamies pastrādāt
svaigā gaisā. Pirms gadiem pieciem, kad sākām šo
piemiņas vietu uzkopt, atkritumus un pērnās lapas
vedām prom piecās sešās mašīnās, nu pietiek ar
vienu lielo konteineru,» stāsta JNĪP vadītājs Juris
Vidžis. Viņam piekrīt arī pārējie talcinieki, piebilstot
gan, ka nevar nepamanīt arī citu cilvēku ieguldījumu šīs vietas sakārtošanā. Kopīga talkošana
JNĪP kolektīvam jau kļuvusi par tradīciju, tāpēc arī darbi iet no rokas. «Katrs jau bez
teikšanas zina, kas darāms. Viens grābj lapas, cits lasa atkritumus, un apkārtne kļūst
aizvien pievilcīgāka,» prieku par padarīto neslēpj Svetlana un Rita.

Noplaukšķinot piepūstas papīra turziņas, Jelgavā tika dots starts Vislatvijas
Lielajai talkai, aicinot ikvienu iesaistīties savas apkārtnes sakārtošanā.
«Mēs esam Latvijas un Jelgavas patrioti! Un tur, kur dzīvo, jābūt tīram,» teic
seniori no Jelgavas Pensionāru biedrības, kas tāpat kā pērn uzkopa teritoriju
Pasta salā. Tiesa gan – šoreiz darāmā
esot bijis mazāk, tāpēc noteikti tiks
apsvērta iespēja nākamgad talkot tur,
kur viņu rokas vairāk būtu noderīgas.
«Tagad mums atliek vien sagrābt pērnās lapas un žagariņus,» tā seniori.

Kaut arī Veselības taka RAF dzīvojamā masīvā regulāri tiek sakopta ik gadu, talcinieki
nebeidz vien brīnīties par skatu, kas paveras mežā un tā apkaimē. «Tiešām cerējām,
ka šogad atkritumu būs mazāk, taču, gluži otrādi, šoreiz to pat ir krietni vairāk. Laikam tiešām vēl lielāka uzmanība jāpievērš audzināšanas jautājumiem, citādi mūsu
darbam lielas nozīmes nav,» teic Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes direktors Hardijs
Verbelis, kurš šo teritoriju kopā ar kolēģiem uzkopj ik gadu. Turklāt arī Veselības takas
apkārtnē varēja satikt ne vienu vien citu kolektīvu un individuālos talkotājus. «Kad
Lielā talka notika pagājušajā gadā, nebijām Latvijā, tāpēc piedalīties nevarējām, taču
šogad gan esam klāt,» teic Arvis Zīle, kurš šeit talkoja kopā ar piecgadīgo dēlu Dāvi.
Abi spriež, ka sakopšanas darbi būs jāturpina arī vēlāk, visticamāk, vasarā. «Apkārt
jau esam savākuši, taču piedrazots ir arī grāvis, kuru pašlaik iztīrīt nevaram ūdens
dēļ – cik varam, tik tos atkritumus «izmakšķerējam»,» teic Arvis. Viņš prāto, ka šāda
kopīga strādāšana neapšaubāmi veicinās mazā Dāvja izpratni par tīras vides nozīmību. «Jau pašlaik mājās šķirojam atkritumus. Varbūt, ja pats būs kopis apkārtni, dēls
mazāk to mēslos,» tā tētis, taču piecgadnieks izlabo: «Es nemēslošu nemaz!» Abi
ir vienisprātis, ka kaut kad tomēr izdosies panākt, ka atkritumi pilsētā nebūs jāvāc
maisiem. «Tad Lielajā talkā varēsim vien sagrābt pērnās lapas.»
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Zane, Linda
un Anna mācās Jelgavas
4. vidusskolas 6.b klasē, un viņas,
būdamas arī
kaimiņienes, kopā
nolēmušas
patalkot,
lai uzkoptu
savu dzīvesvietu. «Mēs
vācam to,
ko citi vienkārši nemāk
iemest atkritumu konteinerā. Tie, visticamāk, ir arī mūsu māju iedzīvotāji, taču daudz
drazu zemē nomet vienkārši garāmgājēji,» prāto meitenes, piebilstot, ka
viņām ne pavisam nepatīk piemēslota vide, tieši tāpēc arī piedalās Lielajā
talkā. «Pastrādāsim te un tad, visticamāk, iesim sakopt arī mežu,» apņēmīgi teic meitenes. Jāpiebilst, ka apkārtnes sakārtošanā Pārlielupē iesaistījās
arī daudzi citi iedzīvotāji. «Šī talka taču notiek visā Latvijā – kopā jautrāka
strādāšana!» teic Imants Auziņš, kurš savos septiņdesmit piecos gados talko,
jo «jākustas, lai mugura taisnāka būtu».

Vairums talcinieku, kas vēlmi strādāt bija izteikuši iepriekš, pie darba inventāra
– cimdiem un atkritumu
maisiem – tika pirms Lielās
talkas dienas, pārējie – īsi
pirms darba. Kopumā talkā
izmantoti vairāk nekā 1500
cimdu pāri un piepildīti ap
3500 atkritumu maisu.

«Runas būs īsas, jo jāstrādā!» sasveicinoties ar Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas audzēkņiem, skolotājiem un visiem, kas bija ieradušies sakopt
skolas apkārtni, teica Valsts prezidents Lielās talkas patrons Valdis Zatlers, kurš
šogad bija nolēmis strādāt mūsu pilsētā. Un darāmā patiesi netrūka – SIA «Aleja
D» jau no agra rīta rosījās parciņā pie skolas, izzāģējot nokaltušos kokus un
zarus, un talkotājiem tie bija jāsavāc. Pēc labi padarīta darba V.Zalters norādīja, ka šajā teritorijā notikušas brīnumainās pārvērtības – brikšņi pārtapuši par
sakārtotu vietu. Arī «Alejas D» direktors Andris Drēska apliecināja, ka talcinieki
pastrādājuši godam.
Vairākās vietās pilsētā,
tostarp pie 1. sanatorijas internātpamatskolas un Pasta salā – tika
šķeldoti izzāģētie krūmi. Pasta salā strādāja
Jelgavas pašvaldības
administrācijas darbinieki, kuri gan vispirms
upes krastus iztīrīja no
atpūtnieku samestajiem
atkritumiem, piepildot
maisiem drazu, bet pēc
tam visus SIA «Aleja D»
izzāģētos zarus savāca
vienuviet un sašķeldoja.
Aģentūras «Zemgales
EKO» direktora vietas
izpildītāja Zane Ķince
atklāj, ka šķelda tiks
izmantota pilsētas apstādījumos, un tas ir vēl
viens piemērs, kā saimniekot racionāli un it kā
nevajadzīgos koku zarus
izmantot otrreiz.

Pēc labi padarīta darba
visi talcinieki bija aicināti
pulcēties pie kultūras
nama. Folkloras kopa
«Dimzēns», izmantojot
izdevību, ne tikai apdziedāja talciniekus, tostarp
Valsts prezidentu Valdi
Zatleru ar kundzi Lilitu
un Jelgavas mēru Andri
Rāviņu, bet arī kārtīgi
viņus izdancināja.

Pirms talkas bērni
labprāt iemēģināja izsniegto atkritumu
maisu tilpumu – tā teikt, jāpārliecinās,
vai atkritumiem vietas būs gana.

Citi talko, citi plivina karogu
 Sintija Čepanone

«Mēs mīlam savu Latviju un
savu Jelgavu, tāpēc piedalāmies Lielajā talkā,» tieši šādu
atbildi visbiežāk gadījās dzirdēt, aptaujājot iedzīvotājus,
kas sestdienu bija atvēlējuši,
lai kopīgiem spēkiem mūsu
pilsētu padarītu vēl pievilcīgāku. Taču diemžēl netrūka
«aktīvistu», kas Lielo talku
izmantoja, lai reklamētu savu
kolektīvu, talkas galveno mērķi atstājot otrajā plānā.
Aģentūras «Zemgales EKO» direktora vietas izpildītāja Zane Ķince teic,
ka līdztekus citiem kolektīviem, kas
izteica vēlmi iesaistīties pilsētas sakopšanā, šī gada Lielajā talkā sarosījušās
bija politiskās partijas. «Patiesībā esam
mazliet vīlušies, ka dažs labs kolektīvs
ignorēja Lielās talkas galveno mērķi
– kopīgi pastrādāt –, tā vietā nodarbojoties ar savas partijas reklamēšanu,

un laikā, kad citi talcinieki nemitīgi
zvanīja, lūdzot atvest vēl papildu maisus un lielos konteinerus atkritumiem,
vienkārši atpūtās Driksas krastā un
šo labo iniciatīvu izmantoja tikai uzmanības pievēršanai priekšvēlēšanu
noskaņās. Žēl, ka daži atceras savu
piederību pilsētai tikai tagad,» teic
Z.Ķince, norādot, ka lielāko vilšanos
sagādājusi partija «LPP/LC». Proti,
tikko sākās pieteikšanās Lielajai talkai,
partijas pārstāvji nekavējās izraudzīties talkošanas vietu un izvēlējās zaļo
zonu starp Driksas un Lielupes tiltiem,
lai būtu maksimāli tuvu centram, turklāt labi pārredzamā vietā. Un Lielās
talkas dienā tur tika uzslieta nojume,
pacelts partijas karogs, plakāti un
ceptas desiņas... Protams, simboliski
tika arī nedaudz patalkots, jo vairāku
stundu laikā apmēram piecpadsmit cilvēku lielais kolektīvs bija savācis vien
četrus piecus maisus atkritumu, kamēr
citi talkotāji, pat bērni, katrs piepildīja
krietni vairāk maisu. «Par viņu paveikto, tiesa gan – drīzāk nepaveikto, bijām

ļoti vīlušies,» tā Z.Ķince, piebilstot, ka
tik liels kolektīvs gan varēja izraudzīties saviem spēkiem atbilstošāku vietu
vai kārtīgi sakopt vismaz šo.
Taču Z.Ķince ir gandarīta par citu politisko partiju paveikto. «Patiess prieks
ir par apvienības «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» un partijas «Visu Latvijai!»
apvienotās komandas darbu. Viņi jau
iepriekšējos gados allaž ir iesaistījušies
Spodrības mēneša aktivitātēs, taču šogad
viņu darbs jāuzteic īpaši,» viņa atklāj,
ka partija pieteikusies sakopt teritoriju
no tirgus līdz Driksas tiltam. Guvums
– divas kravas mašīnas, pilnas no upes
izvilkto drazu. «Viņi paši šo vietu uzgāja
un paši to sakārtoja, Driksas gultni attīrot no drazām,» piebilst speciāliste. Arī
LSDSP komanda nostrādājusi godam,
bez īpaša pompa uzkopjot 1905. gada
kapus. Tiesa gan – to viņi darīja dienu
pēc Lielās talkas. «Neapšaubāmi labi talcinieki izrādījās arī citu politisko partiju
pārstāvji,» Zaļo un Zemnieku savienības,
sabiedrības «Citai politikai» un Tautas
partijas darbu uzteic Z.Ķince.
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27. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 762.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 70.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5055.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Reiz bija strādnieks». Dokumentāla filma. 1.daļa.
11.40 «De facto».*
12.15 «Ielas garumā».*
12.45 «Vīrietis labākajos gados».
Rīgas kinostudijas drāma. 1977.g.
14.35 «100. pants».*
15.05 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 43.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 762.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5056.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 79. un 80.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 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 3.sērija.

10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «Gleznainais japāņu vaši». Dokumentāla filma.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 3.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 254.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 25.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*
20.40 «Gadsimtos neatklātais. Sfinksas noslēpums».
ASV dokumentāla filma.
21.35 «Atgriezties rītdienā». ASV seriāls. 9.sērija.
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Krējums… saldais».
23.20 «Anekdošu klubs».*
23.25 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 254.sērija.
0.10 «24 stundas 2». Seriāls. 6.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 160.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis». Vācijas daudzsēriju romantiska
komēdija. 10.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 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 27.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 38.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 51.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
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. 4.sērija.
22.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «LNT ziņu Top 10 ».*
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 10.sērija.
1.50 «Rotaļu biedri gultā». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.).
Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Svētā šķēpa noslēpums».
Vācijas, Francijas un Beļģijas drāma. 2.sērija.

tv programma
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 51.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 36.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 93.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.10 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 16.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
48.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 92.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 313. un 314.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 24.sērija.
18.20 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 26.sērija.
20.50 «Pasaules neticamākie video». Raidījums.
21.00 «Pasaules meistarsacīkstes hokejā».
Latvija – Zviedrija. Tiešraide no Šveices.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 49.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.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 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
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.

19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas Basketbola līgas pusfinālspēle. 1.spēle.
21.40 «Sporta studija». Tiešraide.
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Zebra».*
23.10 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 255.sērija.
0.30 «24 stundas 2». Seriāls. 7.sērija.
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 8.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 161.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis». Vācijas daudzsēriju romantiska
komēdija. 11.sērija.
12.00 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
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. 28.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 39.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 52.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Saldais pārsteigums».
Vācijas romantiska komēdija.
23.00 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
24.00 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 17.sērija.
0.50 «Supernatural». ASV seriāls. 11.sērija.
1.40 «Apslēptās kaislības». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Deksters 2». ASV seriāls. 9.sērija.
4.15 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 52.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 93. un 94.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 94.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 24.sērija.
9.35 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 5». Seriāls. 17.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
49.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.

28. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 763.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 71.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5056.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Reiz bija strādnieks». Dokumentāla filma. 2.daļa.
11.35 «Skats no malas».*
12.05 «Viss notiek».*
12.35 «Vienaudži».*
12.50 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 2.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 44.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 763.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5057.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 81. un 82.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. 12.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – HK MVD. 2008.g.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 4.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «SeMS».
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 4.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 255.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.)».
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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.

29. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 764.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 72.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5057.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Bāzes stacija uz Mēness». Dokumentāla filma.
11.40 «Zini vai mini!» TV spēle.*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Jauna nedēļa».*
13.35 «Līdzās» (ar subt.).*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 45.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 764.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5058.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 83. un 84.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
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Atlant.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.45 «Gadsimtos neatklātais. Sfinksas noslēpums».
Dokumentāla filma.
12.40 «SeMS».*
13.30 «TV motors».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 256.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 26.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 25.sērija
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. 256.sērija.
23.55 NBA play-off spēle.*
1.55 «112 hronika».*

6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
8.35 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 25.sērija.
9.35 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 8». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 1.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
50.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 94.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 317.sērija.
17.00 «Pasaules meistarsacīkstes hokejā».
Latvija – Austrija. Tiešraide no Šveices.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 28.sērija.
20.50 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
21.50 «Nepiedzimsti skaists» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
23.35 «Spiegiem jāmirst» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
0.35 «Kobra 6». Seriāls. 1.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 51.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.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.

30. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 765.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 73.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5058.sērija.

LNT
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 93.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 315. un 316.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 25.sērija.
18.20 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 27.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 15.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 2.sērija.
22.50 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988.-2008».
Latvijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.55 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 19.sērija.
0.55 «Kobra 5». ASV seriāls. 17.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 50.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Sriāls.
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.

6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas filma. 9.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 162.sērija.
10.00 «Sapņu kuģis 2».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 1.sērija.
12.00 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
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. 29.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 40.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 53.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
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 «Sasaistē». ASV krimināldrāma. 1996.g.
0.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 18.sērija.
0.40 «Supernatural». ASV seriāls. 12.sērija.
1.35 «Divu mēnesstaru saplūšana». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.25 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
4.20 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 53.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 95. un 96.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 95.sērija.

10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 46.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.10 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Priekšvēlēšanu aģitācijas izloze.
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 765.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5059.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 85. un 86.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 57.sērija
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Torpedo. 2008.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 1999.g. 6.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.45 «Ķīna mostas». Dokumentāla filma. 1.daļa.
12.40 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
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14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 257.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 27.sērija.
20.10 «Tīlģeris un mūks». Dokumentāla filma.
21.05 «Neparastās lietas».
21.35 «Uz meža takas».
22.05 «100 dienas džungļos». Kanādas drāma.
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 257.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas filma. 10.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 163.sērija.

10.00 «Sapņu kuģis 2».
Vācijas daudzsēriju romantiska komēdija. 2.sērija.
12.00 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
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. 30.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 27.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 41.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 54.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
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.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.05 «Grafiti» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu drāma.
0.25 «Negaisa vārti» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
1.20 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 236. un 237.sērija.
2.15 «Svelmainā veldze 9». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.10 «Septītā diena» (ar subt.). Krievijas drāma. 2006.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 54.sērija.

TV3
5.00 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 96.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
8.35 «Nepiedzimsti skaists» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
10.15 «Smieklīgākie videokuriozi». 10.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 2.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
51.sērija; «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 95.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 318. un 319.sērija.
17.20 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 26.sērija.
18.20 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 29.sērija.
20.50 «Pasaules neticamākie video» Raidījums.
21.00 «Pasaules meistarsacīkstes hokejā».
Otrā posma spēle. Tiešraide no Šveices.
23.50 «Lasvegasa 2». Seriāls. 2.sērija.
0.50 «Kobra 6». Seriāls. 2.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 52.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.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.

1. maijs, piektdiena
LTV1
8.10 «Oda Eiropai».*
8.55 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 766.sērija.
9.50 «Pinokio». Mākslas filma. 1.sērija.
11.30 «Emīla nedarbi».
Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1985.g.
12.50 «Dziedošais pagasts».
Studijas Skilla dokumentāla filma.
13.40 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
14.35 «Vai viegli būt jaunam?» Dokumentāla filma. 1986.g.
16.00 «Igo. 30 gadi uz skatuves».*
17.30 «Vaira smaida». Studijas AVE dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «272 Rundāles pils mirkļi».
LTV videofilmas pirmizrāde.
19.30 Tautas sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa.
4.maija svinības Rīgā.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 «Gaišzilais eņģelis». Vācijas komēdija.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.05 «Gaišzilais eņģelis». Filmas turpinājums.
23.50 «Eiropas zvaigznes». Koncerts.*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo. 2008.g.*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.40 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 17.sērija*
12.30 «SeMS».*
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 258.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «Anekdošu klubs».*
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 28.sērija.
20.00 «Mutanti X». Kanādas un ASV seriāls. 2.sērija.
20.45 «Ēnas zona».*
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Uzvar stiprākais». ASV trilleris.
23.10 «Anekdošu klubs».*
23.15 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 258.sērija.
24.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 6.sērija.
8.00 «Latvija. XX gadsimts». Dokumentāla filma. 1.sērija.
8.30 «Ekstrēms tuvplānā».
Dokumentāla programma. 7.sērija.
9.30 «Alise Brīnumzemē». ASV animācijas filma. 2007.g.
10.40 «Denisa bieds». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «Eirokokteilis 2. Krievu lelles».
Lielbritānijas un Francijas romantiska komēdija.
16.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
16.45 «Planēta K-Pax». ASV fantastikas filma.
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 «Zobu feja». Argentīnas,
Spānijas ģimenes piedzīvojumu filma.
23.30 «Cietsirdīgie ļaudis». ASV un Kanādas drāma.
1.35 «Sasaistē». ASV krimināldrāma. 1996.g.
3.30 «Grafiti» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu drāma.
5.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Remonta skola». Raidījums. 53.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 97.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
7.55 «Laimes lāči: ceļojums uz joku zemi».
Animācijas filma.
9.35 «Leļlu meistars Džepeto». ASV ģimenes filma.
11.30 «Emīla nedarbi». Latvijas ģimenes komēdija.
12.55 «Sasodītais kaķis». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
14.45 «Dvīņu slazdā». ASV ģimenes komēdija.
17.05 «Bērnudārza policists». ASV piedzīvojumu komēdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Flaberis». ASV komēdija. 1997.g.

tv programma
22.10 «Atpakaļ skolā!» ASV komēdija. 2003.g.
24.00 «Laimīgu Jauno gadu!» Mākslas filma.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.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.
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «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 «Vecās Ķīnas noslēpumi» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
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 «Spārni pār Reihstāgu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (lat. val.). 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.

2. maijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 41.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Gaišzilais eņģelis». Vācijas komēdija.
12.35 «Pinokio». Mākslas filma. 1.sērija.
14.15 «Vai viegli būt… ?» J.Podnieka studijas dokumentāla filma. 1998.g. Režisore A.Cilinska.
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 55. un 56.sērija.

16.30 «Vides fakti».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «100 g kultūras piedāvā…»
19.25 «Friči un blondīnes». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 R.Paula dziedāšanas svētki hallē Arēna Rīga.*
23.40 Nakts ziņas.
23.45 «Kinozvaigznes. Marina Vladi». Dokumentāla filma.

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 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 «Illuminata». Spānijas, ASV un
Japānas romantiska komēdija.
16.00 Latvijas Basketbola līgas pusfinālspēle. 2.spēle.
18.00 «Tīģeris un mūks». Dokumentāla filma.
18.55 «Dinozauru ēnā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.20 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 12.sērija.
21.05 «1000 jūdzes Indijā».
21.35 «Augsti papēži, zemi tikumi».
Lielbritānijas un ASV piedzīvojumu komēdija.
23.05 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 9.sērija.
23.50 «Bikini meitenes». Seriāls. 6.sērija.
0.20 «Emanuēla. Pēdējā iespēja».

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 7.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 13.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 4.sērija.

9
8.00 «Latvija. XX gadsimts». Dokumentāla filma. 2.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Toms Soijers». ASV animācijas filma. 2000.g.
11.15 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Priekšpilsētas desantnieks». ASV komēdija.
14.50 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.05 «Latvijas zelta talanti 2009».* TV šovs.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 23.sērija.
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. 5.sērija.
22.10 «Vimbldona».
Lielbritānijas un Francijas romantiska komēdija.
0.10 «Komēdijas karaļi». ASV dokumentāla komēdija.
2.10 «Klikt». Erotiska filma. 4.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Eirokokteilis 2. Krievu lelles». Lielbritānijas un
Francijas romantiska komēdija.

17.05 «Vasaras sapņi». Mākslas filma.
18.40 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 13.sērija
19.30 «Ceļā ar kameru».
20.00 NBA play-off spēle.
22.30 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 12.sērija.
23.15 «TV motors».*
23.45 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 8.sērija.
6.50 «TV veikala skatlogs».
7.05 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Latvija. XX gadsimts». Dokumentāla filma. 3.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Sprādziens no pagātnes».
ASV romantiska komēdija.
12.35 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola». Raidījums. 54.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 98.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 36.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.50 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 26. un 27.sērija.
12.00 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
13.00 «Ādamsoni»». Seriāls.
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
14.35 «Dāvana vientuļai sievietei».
Latvijas komēdija. 1973.g.
16.00 «Pasaules neticamākie video 3». 23.sērija.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Otrā posma spēle. Tiešraide no Šveices.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas ģimenes filma.
22.10 «Gandrīz kā mīlestība».
Kanādas romantiska komēdija.
0.15 «Kurp ved sapņi?» ASV un Jaunzēlandes
romantiska fantastikas filma.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (lat. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
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 «Laimes zvaigzne» (ar subt.).
Krievijas vēsturiska drāma. 1975.g.
16.30 «Jūrmaļina 2008». Latvijas humora raidījums.
18.30 «Spārni pār Reihstāgu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».

3. maijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Pinokio». Mākslas filma. 2.sērija.
11.00 «Mans mazais».
11.30 «Mans zaļais dārzs».
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 57.sērija.
16.00 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
16.30 «Ēst ir tavā dabā».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Vienaudži».*
19.20 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Zirgu vārdotājs». ASV melodrāma.
0.15 Nakts ziņas.
0.20 «Ēst ir tavā dabā».*

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
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 «Uz meža takas».*
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 «Diena pēc miera». Dokumentāla filma.
15.25 «Bailes kalnos». Mākslas filma.

13.30 «Svētā šķēpa noslēpums». Vācijas, Francijas un
Beļģijas drāma. 3.(noslēguma) sērija.
15.25 «Jaunie Rīgas sargi».
16.20 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 5.sērija.
17.20 «Baiļu faktors». ASV realitātes šovs.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 24.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. Fināls.
23.50 «Tango un Kešs». Francijas un ASV spraiga sižeta
piedzīvojumu filma.
1.50 «Piedāvā Hendersones kundze».
Lielbritānijas liriska komēdija.
3.30 «Sākotnējā Pamela Andersone». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 99. un 100.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 37.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Seši kadri». Raidījums. 2.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 28. un 29.sērija.
12.00 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas ģimenes filma.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
14.20 «Pasaules neticamākie video 3».
15.10 «FIB aģente Sjū 3». Seriāls. 5.sērija.
16.10 «Kobra». Seriāls. 37.sērija.
17.10 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.40 «Pasaules neticamākie video».
21.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Otrā posma spēle. Tiešraide no Šveices.
23.50 «Aizpūstie». ASV komēdija.
1.35 «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 «Benija Hila šovs» (lat. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
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 «Izsole» (krievu val.).
14.00 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
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.).
20.30 «Maksims Perepeļica» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Benija Hila šovs» (krievu val.).
Lielbritānijas humora šovs.
0.20 «Izsole» (krievu val.); «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».
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paziņojumi un sludinājumi

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pūčuks»
uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Adrese: Stacijas iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63020137, 26337142.
No 27. aprīļa līdz 15. maijam saimniecības kanalizācijas remontdarbu
dēļ Pulkveža O.Kalpaka ielā posmā no Raiņa līdz Svētes ielai būs slēgta
autotransporta kustība.
Piekļūšana JPPA «Pilsētsaimniecība» un Sociālo lietu pārvaldei būs
nodrošināta pa esošajām iebrauktuvēm no Pulkveža O.Kalpaka ielas.
Apbraukt minēto ielas posmu būs iespējams pa Raiņa, Sakņudārza,
Svētes un Pētera ielu.
«Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām neērtībām

Meklē darbu

Aizsaulē aizgājuši

Būšu mīļa auklīte (38 g.) jūsu bērniņam. Varu sakopt māju un uztaisīt
paēst. Ir pieredze bērnu auklēšanā
un rekomendācijas.
Tālrunis 26022007.

JĀNIS LAŠINSKIS
(dz. 1943. g.)
ZINAĪDA DOROFEJEVA
(dz. 1918. g.)
JEVGENIJS PJAZA (dz. 1936. g.)
PAVELS GLOTOVS (dz. 1920. g.)
HUBERTS ROZENTĀLS (dz. 1946. g.)
VIKTORS KLADERS (dz. 1942. g.)
MIERMĪLIS BEITIŅŠ (dz. 1920. g.)
INA FREIBERGA (dz. 1925. g.)
PJOTRS IVANOVS (dz. 1945. g.)
ALEKSANDRA JAKOVĻEVA
(dz. 1934. g.)
JEVGENIJS ŠKEŅEVS (dz. 1947. g.).
Izvadīšana 23.04. plkst.14 Meža
kapsētā.
ALEKSANDRS FJODOROVS (dz.
1939. g.). Izvadīšana 25.04.
plkst.12 Bērzu kapsētā.

Santehniķis ar pieredzi. Apkures
sistēmas montāža, ūdensapgādes
sistēmas, kanalizācija.
Tālrunis 29681585.
Profesionāla saimniece. Ir pieredze
galda klāšanā un floristikā dažādiem dzīves gadījumiem.
Tālrunis 29742875.
Celtnieks, mūrnieks. Varu veikt
arī iekšdarbus, dārza uzrakšanas
darbus. Tālrunis 22454278.

Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26)
piedāvājam izmantot LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713, e-pasts: info@jzb.lv

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.

«GROZĪJUMI JELGAVAS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.89 «SOCIĀLO PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»»
Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas domes 17.02.2005.
lēmumu Nr.2/36 ) šādus grozījumus:

«GROZĪJUMI JELGAVAS PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.119
«PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»»
Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 «Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» (apstiprināti ar Jelgavas domes
23.03.2006. lēmumu Nr.5/14) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3.2. punktā vārdu «desmit» ar vārdu «trīsdesmit»;
2. Izslēgt 3.7. punktā vārdus «Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89
«Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi» noteiktajā kārtībā un apmērā.»;
3. Izslēgt 4.1. punktu.

1. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā: 				
«29. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība,
pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek
piešķirts ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,
ja viņi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs,
augstskolās vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.»;
2. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:					
«33. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi neatpazīta persona vai persona, kura pirms nāves ir bijusi deklarēta Jelgavas pilsētā un
par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi pabalstu
vai valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldībā noteiktajiem
minimālajiem apbedīšanas izdevumiem, un kurai nav piederīgo, kuri ir
spējīgi mirušo apglabāt.»;
3. aizstāt 34. punktā skaitli «Ls 165.00» ar skaitli «Ls 190.00»;
4. papildināt XI nodaļu ar 40.2. punktu šādā redakcijā:
«40.2. Pabalsta summa bez maksas tiek ieskaitīta pabalsta pieprasītāja
uzrādītajā kontā.»;
5. izslēgt 41.1. punktā vārdu «trūcīgām» un aizstāt skaitli «Ls 80.00» ar
skaitli «Ls 90.00»;
6. izslēgt 42. punktā vārdu «trūcīgām» un aizstāt skaitli «Ls 80.00» ar
skaitli «Ls 90.00»;
7. izslēgt 43. punktā vārdu «trūcīgām» un aizstāt skaitli «Ls 80.00» ar
skaitli «Ls 90.00»;
8. izteikt 44.1.1. punktu šādā redakcijā: 				
«44.1.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00»;
9. izteikt 44.2.1. punktu šādā redakcijā: 				
«44.2.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00»;
10. papildināt 47. punktu aiz skaitļa «Ls 80.00» ar vārdu «kalendārajā»;
11. izteikt 47.1. punktu šādā redakcijā:
«47.1. ģimenēm (personām), kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes
(personas) ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls
90.00»;
12. papildināt XV nodaļu ar 47.4. punktu šādā redakcijā:
«47.4. Ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi uz ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00»;
13. papildināt 48.1. punktu pirms vārda «gadā» ar vārdu «kalendārajā»;
14. papildināt 48.2. punktu pirms vārda «gadā» ar vārdu «kalendārajā»
un aizstāt skaitli «Ls 80.00» ar skaitli «Ls 90.00»;
15. papildināt 48.3. punktu aiz skaitļa «Ls 40.00» ar vārdu «kalendārajā»;
16. papildināt 48.4. punktu aiz skaitļa «Ls 40.00» ar vārdu «kalendārajā»;
17. papildināt 49. punktu aiz skaitļa «Ls 120.00» ar vārdu «kalendārajā»;
18. papildināt 50. punktu aiz skaitļa «Ls 40.00» ar vārdu «kalendārajā»;
19. papildināt XV nodaļu ar 50.1. punktu šādā redakcijā:
«50.1. Piešķirtā pabalsta summa bez maksas tiek ieskaitīta pabalsta pieprasītāja uzrādītajā kontā vai pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam.»;
20. papildināt 51. punktu ar teikumu: 					
«Ienākumus un materiālo stāvokli ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, izvērtē ne biežāk kā pēc 3 mēnešiem, bet ģimenēm, kurās nav
darbspējīgas personas, ne biežāk kā pēc 6 mēnešiem.»

Sports
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Mazure – Eiropas čempione «Alnim» jau 3. kārta

Piesakies ielu basketbolam Futbolisti prezentēs komandu Skatāmies hokeju kopā!

Jelgavas sportiste Marina Mazure kļuvusi par
Eiropas čempioni sambo
cīņā, finālā pieveicot
sportisti no Krievijas.
Šis sportistei ir jau
trešais čempiones
tituls. M.Mazure
pirmo reizi par Eiropas čempioni
kļuva 2006. gadā
un šo titulu noturēja
arī gadu vēlāk, 2007.
gadā. Pērn gan mūsu
sportistei nav tik labi gājis – viņa Eiropā palikusi
trešā. Eiropas meistarsacīkstes sambo cīņā
junioriem un jauniešiem notika Lietuvā,
Šauļos, no 9. līdz 13. aprīlim.

Līdz 20. maijam
skolu komandas var
pieteikties Latvijas
VI Skolu čempionātam ielu basketbolā.
Sīkāk ar sacensību
nolikumu un spēles
noteikumiem var iepazīties mājas lapā
www.sacensibas.lv.
Turpat var atrast arī
pieteikumu veidlapas. Komandu pieteikumus var iesniegt,
sūtot pa e-pastu: kristine@sacensibas.lv
vai faksu 67274487. Klāt jāpievieno kvīts,
kas apliecina, ka samaksāta dalības maksa.
Pamatskolu grupā tā ir 8 lati par komandu,
bet vispārizglītojošo un profesionālās izglītības skolu grupā – 10 lati par komandu.
Sacensības notiks 23. maijā Rīgā, pie «Arēnas «Rīga»» Skanstes ielā 21.

Noslēgusies orientēšanās kluba «Alnis» sacensību 2. kārta, kas risinājās
16. aprīlī Tērvetē, Melnajā lejā. Trijās
no četrām distancēm pirmajā trijniekā
iekļuvis kāds no kluba «Alnis» pārstāvjiem, bet labi veicies arī LLU orientieristiem. Pirmajā distancē (6,9 km, 13
kontrolpunkti) pirmās divas vietas
izcīnīja sportisti no LLU – Jānis Kūms un
Atis Rešķis. Savukārt 3. vietā ierindojās
Andris Ivanāns no «Aļņa» – viņam arī
2. vieta sacensību 1. posmā. Otrajā
distancē (4,9 km, 12 kontrolpunkti) 1.
vietā – Ilmārs Dukulis no LLU. Trešajā
distancē (3,6 km, 8 kontrolpunkti) 1.
finišēja kluba «Alnis» pārstāve Māra
Bolšteina, bet ceturtajā distancē (2,1
km, 6 kontrolpunkti) viņas kluba biedrei
Intai Andersonei 2. vieta. Sacensību 3.
posms notiks šodien, 23. aprīlī, pulksten
16 Kalnciema vidusskolā.

Otrdien, 28. aprīlī, pulksten
18 klubā «Jelgavas baltie krekli»
futbola klubs «Jelgava» prezentēs
komandu jaunajai 1. līgas futbola
sezonai. Klubs atrādīs jaunos spēlētājus un informēs par komandas
izvirzītajiem mērķiem šai sezonai.
Pirmo spēli 1. līgas čempionātā FK
«Jelgava» aizvadīs 1. maijā pulksten
19 Rīgā, «Arkādijas» stadionā, kur
tiksies ar F.S. «Metta/LU» komandu.
Savukārt pirmajā mājas spēlē FK
«Jelgava» 17. maijā pulksten 19
tiksies ar FK «Tukums 2000». Mājas
spēles FK «Jelgava» aizvadīs Ozolnieku stadionā. Ar pilnu sezonas
kalendāru var iepazīties mājas lapā:
www.fkjelgava.lv .
Prezentācijā aicināti piedalīties
kluba līdzjutēji, futbola draugi un
citi interesenti.

Rīt sāksies pasaules čempionāts hokejā, un jelgavnieki to varēs vērot klubā
«Jelgavas baltie krekli» – uz lielā ekrāna
un ar kluba skaņu. Klubā tiks pārraidītas
visas Latvijas izlases spēles. Ieejas maksa
uz hokeju būs 1 lats, bet katrs saņems par
brīvu kausu alus. Iespējama arī iepriekšēja
galdiņu rezervācija. Latvijas izlases spēles:
25.04. pulksten 17.15 ASV – Latvija;
27.04. pulksten 21.15 Latvija – Zviedrija;
29.04. pulksten 17.15 Austrija – Latvija.

Mūsējo pirmā florbola sezona
 Lauris Daukšte

Pavisam nemanāmi aizvadītajā sezonā Jelgava pārstāvēta arī florbola sacīkstēs.
Tiesa, ne virslīgā. Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) vienība nospēlējusi
pilnu Latvijas čempionāta
otrās līgas ciklu. Rezultātus
vēl nevar nosaukt par izciliem, bet pirmajam turnīram
tas piedodams. Nākamgad
turpat gatavojas spēlēt vēl
viena komanda, kura pašreiz
«audzē muskuļus» Svētē.
Vai zinājāt, ka valsts čempionātā vīriešiem ir trīs līgas? Kā vēsta izsmeļošā
Latvijas Florbola savienības mājas lapa
globālajā tīmeklī floorball.lv, zemākajā
– otrajā līgā – vienības sadalītas trīs reģionos: Kurzemes, Vidzemes un Rīgas.
Kopumā par uzvarām cīnījušās 19 komandas, tostarp arī LLU no Jelgavas.
Šī mūsējiem bijusi debija.
«Ar universitātes mājas lapas palīdzību sapulcējām florbola entuziastus.
Iesākumā vienkārši dzenājām bumbiņu. Gribējās ko nopietnāku, tāpēc ar
LLU atbalstu iesaistījāmies Latvijas
čempionāta 2. līgā. Pirmajās spēlēs
kārtīgi «dabūjām iekšās». Mazliet vēlāk
vienībai piesaistījām treneri no Bauskas kluba, kas spēlē virslīgā, Edgaru
Lujānu. Sākām progresēt, taču līdz
veiksmīgākam noslēgumam traucēja
attieksmes problēmas,» debijas sezonas
iznākumu komentē LLU florbolistu
kapteinis Andris Bērziņš. Jelgavniekiem noslēgumā priekšpēdējā pozīcija
(no sešām) Rīgas reģionā un neskaidrs
skatiens nākotnē. «Šobrīd grūti spriest,
vai spēlēsim arī nākamajā sezonā.
Vasarā vairums florbolistu izklīdīs un
kopā netrenēsies. Vai atgriežoties būs

gatavi turpināt strādāt, nezinu. Būs
nepieciešams arī finansiāls atbalsts,»
spriež A.Bērziņš.
Pavisam pretējs noskaņojums valda
nepilnus divus gadus jaunajā komandā,
kas sacensībās startē kā FK «Svēte»
un kurā spēlē gan vietējie puiši, gan
jelgavnieki. Pašreiz puiši «sitas» Baltijas amatieru florbola līgā (BAFL).
Statistika liecina par strauju izaugsmi.
Pirmajā sezonā izcīnīta sestā vieta kopvērtējumā. Starpsezonas periodā BAFL
«stūresvīri» organizē atbalstītāju vārdā
nosauktas kausa izcīņas, un tādās FK
«Svēte» pirmo reizi izcīnīja godalgotu
vietu – otrie «Salmingsports.lv» Pavasara kausā.
FK «Svēte» progress sakritis ar ļoti
pieredzējuša florbolista Aivja Hammera pievienošanos. Sportista gaitas šajā
sporta veidā ir ļoti samudžinātas. Aivis
atminas, ka pirms sešiem gadiem spēlēt
sācis Ozolniekos. Toreiz kopā ar domubiedriem izveidojuši vienību «Fastum»
un spēlējuši Latvijas čempionāta 2.
līgā. Finansiālu grūtību dēļ «Fastum»
apvienojās ar Lielvārdes komandu un
iekļuva pirmajā līgā. Lielvārdei jau bija
sava meistarkomanda virslīgā «ASK/
Lielvārde», kura pie sevis aicināja spēcīgākos «Fastum» puišus. Tādā veidā
A.Hammers tika pie spēļu prakses arī
augstākajā līmenī. Aizvadītajā sezonā
22 virslīgas mačos Aivis guvis 13 vārtus
un izdarījis 14 rezultatīvas piespēles.
FK «Svēte» spēlētājs Otto Tuherms
uzaicināja A.Hammeru palīdzēt treniņprocesā. Aivis piekrita un kopš novembra māca jaunajiem to, ko pats apguvis
šajos sešos gados, kuru gaitā bijis arī
valsts U-19 izlases kandidāts. Tomēr
FK «Svēte» nākotnes plāni draud izjukt, jo Svētes pamatskolas sporta zāle,
kur patlaban komanda trenējas, esot
par mazu šādu sacensību organizēšanai. Piedevām nepieciešami sertificēti

Rīt noskaidros pilsētas
basketbola čempionus
 Ilze Knusle-Jankevica

Šīs divas komandas pieveica savus
pretiniekus gan ceturtdaļfinālā, gan
Rīt, 24. aprīlī, Jelgavas
pusfinālā. Savukārt pirms tās, pulkSporta hallē notiks finālsten 18, sāksies spēle starp Iecavas
spēles par Jelgavas pilsētas
«Klondaiku» un Dobeles «Skandiju»,
basketbola čempiona titulai noskaidrotu čempionāta bronzas
lu un «Swedbank» kausa
medaļu ieguvējus.
izcīņu.
Atgādinām, ka pilsētas čempionātā
basketbolā pirmās meistarības grupā
Spēlē par čempiona titulu, ku- piedalījās 16 komandas. Otrās meisras sākums ir pulksten 19, tiksies tarības grupā medaļu komplekts jau
komandas «Ozols» un «Ķepas». sadalīts – pie zelta tika «Kultūra».

Ceturtdaļfināls
• «Ozols» –
«Santehnikas sistēmas» – 57:53
• «Ķepas» – «Doki» – 72:47
• «Skandijs» – «Negocio» – 78:73
• «Klondaika» –
«Mērniecības centrs» – 72:69

Pusfināls
• «Skandijs» –
«Ozols» – 74:57
• «Klondaika» –
«Ķepas» – 114:87

Pagaidām FK
«Svēte» savu
meistarību slīpē
Baltijas amatieru florbola līgā,
kur jau sasniegusi pirmās
virsotnes. Jācer,
šīs vienības
progress turpināsies jau daudz
nopietnākā
līmenī – Latvijas čempionāta
otrajā līgā.
Foto: no
FK «Svēte»
arhīva
laukumu norobežojošie borti. «Cik tas
iespējams, meklēsim sponsorus. Mums
nemaz tik daudz nevajag – transportu
un ekipējumu varam paši apmaksāt.
Nepieciešama turnīra dalības maksa
un bezmaksas zāle,» optimismu nezaudē A.Hammers.
LLU pārstāvis A.Bērziņš izsaka
priekšlikumu (abus sportistus «Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu uzaicināja
kopā – aut.) apvienot visus Jelgavas,
Svētes un Ozolnieku spēcīgākos florbolistus vienā komandā. Jāpiemin, ka

bijušā Ozolnieku «Fastum» sportisti
nonākuši pie atziņas, ka vairs nejaudā
izbraukāt uz treniņiem Lielvārdē,
tādēļ čempionāta starpsezonā pametuši «Fastum/Lielvārde» un būtībā
«karājas gaisā». «Mums kopā būtu
vieglāk atrast atbalstītājus. Turklāt
šāda apvienošanās radītu ļoti veselīgu
konkurenci mūsu florbolistu vidū,»
spriež A.Bērziņš. A.Hammers kalkulē,
ka tāda «blice» spētu konkurēt pat ar
virslīgas vienībām. LFS pārstāvis Ralfs
Švāgers «Jelgavas Vēstnesim» skaidro,

Dejotāji sacentīsies par domes kausu
 Ritma Gaidamoviča
«Domāju, ka tas būs emocionāls baudījums. Te skatītāji vienkopus varēs redzēt
teju visus Latvijas labākos deju pārus
krāšņos tērpos, kuri cīnīsies par iespēju
doties uz Eiropas un pasaules čempionātiem. Lieliska iespēja skatītājiem redzēt
10 skaistas dejas dažāda vecuma dejotāju
izpildījumā,» par Latvijas čempionātu 10
dejās, kas sāksies 25. aprīlī pulksten 10.30
un kura laikā notiks cīņa
par Jelgavas domes kausu un BAO kausu, teic
pasākuma organizatore
Ilze Zāģere.
Sestdien, 25. aprīlī, Jelgavas Sporta
hallē tiksies dejotāji no visas Latvijas.
Pasākuma organizatore I.Zāģere stāsta,
ka šobrīd konkursam un kausu izcīņai
pieteikušies jau 140 pāri – iesācēji, bērni,
juniori, jaunieši, pieaugušie un seniori,
kas vecāki par 35 gadiem. «Nevaru pateikt, cik no pāriem ir tieši jelgavnieki,
taču zinu, ka Jelgava tiks plaši pārstāvēta.

Ceru, ka kāds no šiem pāriem uzrādīs arī
labus rezultātus,» tā I.Zāģere.
Pasākums sāksies pulksten 10.30 ar
ikgadējā BAO kausa izcīņu, kurā piedalīsies seniori, bērni, juniori un iesācēji, un
šī grupa izdejos četras standarta un četras
Latīņamerikas dejas – lēno valsi, tango,
Vīnes valsi, kvikstepu, sambu, ča-ča-ča,
rumbu un džaivu.
Bet pulksten 14 sāksies Jelgavas domes
kausa izcīņa desmit dejās, kur jau minētajām dejām klāt tiks pievienota Latīņamerikas deja
pasadoble un standarta
deja lēnais fokstrots.
Organizatore atzīst, ka
centrālais notikums ir otra dienas daļa
– Jelgavas domes kauss dejās, lai noskaidrotu labākos Latvijas dejotājus.
«Protams, par atbalstu šim pasākumam liels paldies jāsaka Jelgavas pašvaldībai un pārējiem sponsoriem, kas
mums palīdzējuši, lai deju čempionāts
Jelgavā kļūtu par tradīciju,» piebilst
I.Zāģere.

ka 2. līgai komandas var pieteikt līdz
rudenim. «Nereti gadās, ka komandas
līdz pat pēdējam brīdim nav pārliecinātas par gatavību čempionātam. Tādēļ
dalībnieku pieteikumus pieņemam līdz
pašām beigām,» tā R.Švāgers.
2. līgā tiek izspēlēti divi riņķi. Astoņas labākās komandas visu reģionu
vērtējumā tiekas izslēgšanas spēlēs.
Uzvarētāju trijnieks uzreiz kvalificējas
pirmajai līgai, bet ceturtā vieta tiekas
pārspēlē ar pirmās līgas neveiksmīgāko
vienību.

Sporta pasākumi
 23. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 3.
kārta (Kalnciema vidusskolā).
 24. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas
pilsētas čempionāts/«Swedbank»
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem:
spēles par 1. – 4. vietu (Jelgavas
Sporta hallē).
 25. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā
«Veselības dienas 2009», 6. kārta,
un Sporta servisa centra kausa izcīņa
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 25. aprīlī no pulksten 10 līdz
17 – Veselības maratons Jelgavā
– bezmaksas veselības pārbaudes,
atrakcijas, vingrošana, tirdziņš un
citas lietas (pie «Iki» lielveikala RAF
rajonā).
 26. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts volejbolā sievietēm un
vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
 29. aprīlī pulksten 17 – LLU 18.
universiādes sacensības vieglatlētikā
(LLU Sporta laukumā).
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Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Vitālijs Upenieks, SIA «Signum»
direktors:
«Esmu lepns, ka Jelgavā viss notiek.
Vēlos, lai netiktu taupīti līdzekļi pilsētas
sakārtošanai un, iebraucot Jelgavā,
mēs vienmēr varētu priecāties par tās
sakoptību un skaistumu. Jā, pašlaik jau
ar prieku varam iebraukt no Ozolnieku
puses, drīz arī no Dobeles puses ceļš
būšot jauns, vēl tikai vajadzētu ieplānot
līdzekļus ielas atjaunošanai no Elejas
puses. Liels gandarījums, ka pašvaldības un citas iestādes sniedz atbalstu
uzņēmējiem – iestādes interesējas, vai
mums nepieciešama palīdzība, sūta informāciju par semināriem, kursiem.
Jelgavai ir daudz sadraudzības pilsētu, uz kurām var aizbraukt un salīdzināt, vai esi pagājis solīti uz priekšu vai arī tev vēl daudz jāstrādā, lai izaugtu
līdz citu līmenim. Es nekaunējos par to, ko un kā daru, un nereti varu sniegt
padomu arī sadraudzības pilsētu speciālistiem. Galvenais – jāmeklē iespējas
un jāstrādā.
Arī kultūras dzīve mūsu pilsētā ir daudzpusīga. Protams, cits tajā piedalās
vairāk, cits mazāk, bet, atverot pilsētas avīzi, saproti, ka iespējas ir, tās tikai
jāizmanto. Jelgava domā un attīstās, arī dzīve nestāv uz vietas, tikai jāmāk no
tās paņemt to, kas noderīgs, un darīt.»

Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis

Stādu dienas –
sākums krāšņai videi

Kultūras pasākumi
 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 domes 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 (Sv.Annas katedrālē).
 25. aprīlī pulksten 15 – koncerts. Uzstājas soliste starptautisko konkursu laureāte
Marina Krempoha-Trosmane (soprāns), Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente Anna
Pimanova (soprāns) un LNO solista Sergeja Martinova audzēkne Laima Pisareva (mecosoprāns). Programmā ārijas no operām, dziesmas un romances (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. aprīlī pulksten 13 – aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa «Guns»
koncerts. Ieeja – bez maksas (Svētā Jāņa baznīcā).
 26. aprīlī pulksten 15 – SIA «Velis A» salonmūzikas grupa «Arco» aicina uz klasiskās
mūzikas koncertu. Ieejas maksa – pret brīvprātīgiem ziedojumiem baznīcai (Jelgavas
Romas katoļu katedrālē).
 27. aprīlī pulksten 14 – XIII Integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās Zemgalē».
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 27. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauniešu organizācija ielūdz uz
Latvijas jauno hiphopa izpildītāju konkursu «HangOut», uzstāsies arī Gacho & Fakts.
Biļešu cena – Ls 3,50 (klubā «Jelgavas baltie krekli»).
 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).

Izstādes
 Aprīlī – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 No 17. aprīļa – izstāde «Plakāti» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 24. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Mākslinieku organizācijas biedru ikgadējās izstādes
«Pavasaris 2009», kas veltīta Mākslas dienām, atklāšanas svētki (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 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).
 Līdz maija beigām – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (a/s «Swedbank» filiālē Pasta ielā 47).
 Līdz maija beigām – izstāde «Portrets latviešu glezniecībā». Apskatāmi B.Baumanes,
J.Baklāna, N.Brasliņa, J.Dobrāja, L.Eglītes, H.Henriksones, I.Iltneres, A.Kļaviņa, M.Tabakas,
I.Zariņa, A.Melderes un E.Romānes darbi (Jelgavas Mākslas skolas izstāžu zālē).
 Līdz 15. maijam – gleznotājas Birutas Delles darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).

Vairākas kastes alisītes, desmitiem puķu podu petūniju un simtiem begoniju Stādu dienām sagatavojusi arī
jelgavniece Lilita Polmane, kas ar puķkopību nodarbojas jau vairāk nekā 25 gadus un tradicionāli pavasarī savu
produkciju dodas pārdot ne tikai uz pils parku, bet arī Jelgavas tirgu un Rīgu. «Jā, darbs ir grūts, turklāt man jau
ir 70 gadu, taču tā ir sirdslieta, no kuras nevaru atteikties. Labi, ka man palīdz dēls, vedekla un mazmeitiņas. Ir jau
traki, ka naktī pulksten divpadsmitos un trijos jāceļas augšā, lai kurinātu siltumnīcu. Es esmu tā vēlā kurinātāja, jo
vecam cilvēkam miegs nenāk, tāpēc var šiverēt. Taču darbs sniedz ne tikai gandarījumu, bet arī ļauj nopelnīt, lai
nevajadzētu lūgt pabalstu. Protams, lielākā daļa nopelnītā jau atkal jāiegulda šajā lietā, taču tas ir skaisti,» atzīst
Foto: Ivars Veiliņš
L.Polmane, kurai no pašas audzētajām puķēm mīļākās ir begonijas.
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 15. maijam Jelgavā izsludināts Spodrības mēnesis,
kurā ikviens aicināts sakopt
savu īpašumu, taču, lai mūsu
pilsēta būtu ne tikai sakārtota, bet arī krāšņa un ziedoša,
aģentūra «Kultūra» un Latvijas
Lauksaimniecības universitāte
2. un 3. maijā ielūdz uz Stādu
dienām. Tās norisināsies pils
teritorijā, un ikvienam būs
iespēja iegādāties dažādus
košumkrūmus, dekoratīvos
augus, puķes, dārza inventāru
un citas dārza lietas, lai skaistākus padarītu savus dārzus
un balkonus.
«Stādu dienas ir secīgs turpinājums Spodrības mēnesim, lai Jelgava Pilsētas svētkos
būtu ne tikai sakopta, bet arī krāšņi ziedētu
un vēlāk skaisto īpašumu saimnieki varētu
piedalīties konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts». Jā, nereti esam dzirdējuši, ka
skaistās puķes un krūmi, ar ko izdaiļot savus
īpašumus, iegādāti tieši pils parka pavasara
tirgū,» ideju par Stādu dienām komentē
aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars
Pirvics.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics atzīst, ka atsaucība no
stādu audzētājiem tiešām ir ļoti liela – būs
pārstāvēti visi Latvijas novadi. Pašlaik
pieteikušies jau teju 100 tirgotāji ar ļoti
plašu piedāvājuma klāstu. «Būs ne tikai
stādi, sēklas, košumkrūmi, skujkoki, ro-

zes un citas puķes, bet arī dārza inventārs,
mazās arhitektūras formas, amatnieku
veidojumi, dekoratīvie nožogojumi,» tā
direktors. «Ņemot vērā to, ka pēdējos gados arvien palielinās bažas par dažādiem
augu kaitēkļiem un slimībām, šajā reizē
plaši pārstāvēts būs arī augsnes uzlabotāju klāsts un augu «medikamenti»,
lai varētu rūpēties par saviem augiem,»
piebilst I.Pirvics.

ir ne tikai andelēšanās, bet arī izglītojošs
pasākums,» piebilst I.Pirvics. Tāpat nereti
pasākumā selekcionāri prezentē kādu
no jauniegūtajiem augiem, piedāvājot to
arī iegādāties. «Mēs noteikti varam būt
ļoti lepni ar šādu pasākumu, jo stādu
audzētāji jau laikus zvana, interesējas
par to, vai tirgošanās būs, un tikai tad
sēj un audzē tirgum – speciāli Jelgavai,»
tā M.Buškevics.

Tirgošanās trīs sekcijās

Plaša kultūras programma

tā organizatore.
Bet jau kopš otrdienas kultūras namā
skatāma bērnu un jauniešu ar īpašām
vajadzībām darbu izstāde, kurā, kā organizatore teic, skatāmi dažādi brīnumi.
«Teikšu godīgi, šajā izstādē aplūkojami
ļoti daudzveidīgi darbi – no tēlotājmākslas līdz pat makaronu mākslas
darbiem,» atzīst S.Freiberga.
Jāpiebilst, ka tradicionālajam pasākumam šajā gadā pievienots arī jauninājums – visi lielkoncerta laureāti
piedalīsies lielajā meža stādīšanā, kas

notiks 28. maijā un kuru noorganizēt
palīdz Jelgavas mežniecība. «Mežs
– tas taču ir viens no mūsu Latvijas
simboliem. Un caur šo darba procesu mēs ceram bērniem radīt lielāku
sapratni, līdz ar to interesi un cieņu
pret mūsu zaļo rotu,» tā S.Freiberga.
Savukārt labāko izstādes darbu autoriem tiks dota iespēja piedalīties lielajā
izstādē, kas decembrī notiks Pētera
baznīcā Rīgā. Organizatore lielu paldies par atbalstu teic pašvaldībai un
aģentūrai «Kultūra».

Šobrīd jau zināms, ka andelēšanās
tiks iedalīta trīs sekcijās – pils pagalmā
varēs iegādāties viengadīgos, vasaras
augus, dažādas dārza puķes, Pils salā
būs nopērkami amatnieku izstrādājumi,
dārza inventārs, savukārt pils parkā varēs
iegādāties košumkrūmus, kociņus, lielos
dekoratīvos augus, vilkābeles, ābeles,
avenes un citus stādus, no diviem līdz pat
trim metriem lielus.
Pasākuma organizatori lēš, ka Stādu
dienas ir ne tikai iespēja ko iegādāties
savam dārzam, bet arī vieta, kur no
praktiķiem – stādu audzētājiem ar
lielu pieredzi – iegūt konsultācijas, kā
pareizāk aprūpēt kādu augu, koku vai
košumkrūmu. «Tā teikt – iziet īso kursu
stādu audzēšanā. Mūsuprāt, tā ir lieliska
iespēja iegūt padomu no sava amata
lietpratējiem. Gudrības vajag izmantot,»
tā I.Pirvics. Tāpat tā ir lieliska iespēja
uzzināt par dažādām novitātēm augu
klāstā, jo noteikti kāds stādu audzētājs
būs pagādājis ko jaunu. «Parasti šī ir vieta,
kur iespējams apzināt šīs sezonas modes
augus vai preces dārzam. Stādu dienas

Lai šo dienu jauki pavadītu visa ģimene
un cilvēki varētu arī atpūsties, pasākuma
organizatori Stādu dienu apmeklētājiem
būs sarūpējuši plašu kultūras programmu
uz divām skatuvēm – Pils saliņā un pie
pils, kā arī izbraukuma kafejnīcas, lai
radītu īsta gadatirgus gaisotni. «Abas
dienas no pulksten 11 līdz 15 paredzēts
koncerts, kurā uzstāsies gan dejotāji,
gan dziedātāji un pūtēji – deju kolektīvs
«Diždancis», pūtēju orķestris «Jelgava»,
popgrupa «Lai skan», grupa «Pilnmēness», folkloras kopa «Dimzēns», Ādolfa
Alunāna teātra dziedošie aktieri un citi.
Varēs arī padejot un padziedāt līdzi,» tā
«Kultūras» direktors.
Oficiālā pasākuma atklāšana paredzēta
sestdien, 2. maijā, pulksten 11.30, kurā
klātesošos uzrunās pilsētas mērs Andris
Rāviņš un viesi.
M.Buškevics min, ka liels paldies par
atbalstu pasākuma organizēšanā jāsaka
sadarbības partneriem – pašvaldībai,
aģentūrai «Pilsētsaimniecība», aģentūrai «Zemgales EKO» un Pašvaldības
policijai.

Aicina «Nāc līdzās Zemgalē!»
 Ritma Gaidamoviča
Arī šajā pavasarī ar dziesmām, dejām
un teātra etīdēm 27. aprīlī pulksten 14
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām
aicina uz 13. integratīvās mākslas festivālu «Nāc līdzās Zemgalē!». Taču jau
pašlaik, kā ikkatru gadu pirms koncerta, kultūras namā apskatāma šo bērnu
un jauniešu radošo darbu izstāde, kurā
tās apmeklētāji noteikti varēs smelties
kādu ideju saviem darbiem.
Pasākuma organizatore Sandra Frei-

berga informē, ka, neskatoties uz ekonomisko krīzi valstī un 13. kārtas numuru,
integratīvās mākslas festivāls bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
arī šogad notiks. «Pieteikumus par piedalīšanos esmu saņēmusi no vairākām
Jelgavas skolām un iestādēm. Koncertā
piedalīsies Jelgavas Speciālās pamatskolas audzēkņi un šīs skolas skolēni,
kas darbojas skolas Attīstības centrā,
jaunieši no dienas centra «Integra», Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra, kā
arī tuvākās apkārtnes speciālo iestāžu

audzēkņi. Jelgavu par uzstāšanās vietu
izvēlējušies arī vairāku Rīgas skolu bērni un tukumnieki,» stāsta S.Freiberga.
Organizatore atklāj, ka šī ir lieliska
iespēja skatītājiem pārliecināties, ka arī
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām
ir talantīgi un var dziedāt, dejot, rādīt
kustību teātri. «Jāpiebilst, ka koncertā
priekšnesumi tiks vērtēti un labākie
iegūs iespēju piedalīties lielkoncertā,
kas notiks 19. maijā Rīgā, VEF kultūras pilī. Tajā piedalīsies bērni no visas
Latvijas un tiks izraudzīti 12 laureāti,»

