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Martā populārākā
sportiste – Jana Jansone
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies interneta
balsojums par populārāko sportistu martā. Šomēnes visvairāk
balsu saņēma pauerliftinga kluba «Apolons» sportiste Jana
Jansone – viņa tika
nominēta, jo izcīnīja
Latvijas čempiones titulu svaru stieņa spiešanā guļus.

Skolēnu dome talkā piedalījās dažas dienas pirms Lielās talkas un Vecajā
ceļā aiz «Valdekas» savāca 15 maisus atkritumu, bet vēl četrus – sašķiroja.
Strādāt agrāk nolemts tāpēc, ka daudzi skolēni īstajā dienā piedalīsies
talkā kopā ar savu skolu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Šo sestdien visā Latvijā
notiks Lielā talka. Arī
Jelgavā plānots sakārtot
vairāk nekā 50 objektus,
tāpēc piedalīties aicināts
ikviens. «Iedzīvotāji, kuri
nav paguvuši iepriekš
pieteikties, bet talkā piedalīties vēlas, sestdienas
rītā laipni gaidīti mūsu
birojā Uzvaras ielā 8
– tur dežurants iedos
gan maisus, gan pateiks,
uz kuru objektu doties,»
norāda pašvaldību SIA
«Zemgales Eko» valdes
locekle Zane Ķince.
Šogad pieteikušies daudz tādu
talkotāju, kas vēlas sakopt savu
tuvāko apkārtni, rajonu, piemēram, 6. līnijas iedzīvotāji, redzot, ko
nodarījuši plūdi, nolēma kopīgiem
spēkiem savu rajonu savest kārtībā. «Agrāk bija tā – pateica, ka talkā obligāti jāpiedalās, un visi gāja.

Nu iedzīvotāji paši izlemj, ka vēlas
iesaistīties, sakārtot savu apkārtējo
vidi, sakopt dabu, un tas, ka viņiem
nav vienalga, kur un kā viņi dzīvo,
priecē,» tā Z.Ķince. Viņa piebilst,
ka pēdējos gados aktivizējušies
jaunieši – arī tas ir pozitīvs aspekts,
jo viņi ar savu rīcību var sniegt
piemēru ne tikai vienaudžiem, bet
arī saviem vecākiem, mazākiem
Konteineru
bērniem.
Vieta
Šogad talkai
pieteikti 55 ob- Vēja ceļš
jekti. Daži no 1. līnija
Bauskas iela
tiem jau sakopti
Vecpilsētas iela
– LLU Lauku in- Kārniņu ceļš pie
ženieru fakultā- Veselības ielas
tes studenti tīrīja
Driksas krastu,
Skolēnu pašpārvalde talkoja Vecajā ceļā aiz tirdzniecības centra
«Valdeka», «Saskaņas centra»
Jelgavas biedri sakopa 1905. gada
kapus Miera ielā, radošo domu un
darbu centrs «Svētelis» sakārtoja
Pļavu ielas apkaimi, Kārļa ielas
iedzīvotāji strādāja savā ielā.

Z.Ķince informē, ka šajos objektos
vien savākti 172 maisi atkritumu,
bet vēl četri – ar sašķirotiem atkritumiem.
«Zemgales Eko» atgādina, ka
talkas dienā dalīto atkritumu
pieņemšanas laukumos ikviens
bez maksas varēs nodot sašķirotos
atkritumus. Jaunums ir tas, ka
tagad laukumos
arī cieto
izvietojums pieņem
plastmasu, pieDatums
mēram, spaiņus,
12. maijs
tosola kannas,
5. un 6. maijs
šampūna, keču11. maijs
pa pudeles, majo24. aprīlis
nēzes trauciņus.
Šos izstrādāju13. maijs
mus var mest
arī dzeltenajos
atkritumu konteineros, bet pirms
tam tie ir jāizskalo. Tāpat laukumos var nodot elektrotehniku,
piemēram, ledusskapjus, datorus,
dienasgaismas spuldzes, plēvi
un polipropilēna jeb «big bag»
maisus. Talkas dienā strādās visi
trīs dalīto atkritumu pieņemšanas

laukumi: Ganību ielā 84, Salnas
ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Lielā talka ir
tikai viena no Spodrības mēneša
aktivitātēm. Viena no prioritātēm
šajā mēnesī ir cīņa ar nelegālajām
izgāztuvēm, tāpēc vairākās vietās
pilsētā tiks izvietoti lielie atkritumu konteineri, lai tādējādi mudinātu iedzīvotājus nevajadzīgo izmest
tajos, nevis piesārņot apkārtni.
Lielā talka 24. aprīlī sāksies
pulksten 9 un ilgs līdz pulksten
13. Pēc talkas visi aicināti pulcēties
pie kultūras nama, kur pilsētas
vadība talciniekiem pateiksies
par piedalīšanos. «Gan Spodrības
mēnesis, gan talkas maina cilvēku
domāšanu – tie, kas piedalās teritorijas sakopšanas darbos, kritiskāk
izturas pret mēslošanu, nedara to
paši un aizrāda citiem. Ticu, ka
katrs labs piemērs vismaz kādu
attur no papīra vai pudeles nomešanas, un jau tagad redzam, ka ik
gadu situācija Jelgavā uzlabojas,»
tā Z.Ķince.

Savedīs kārtībā ēku Sarmas ielā 4
 Ilze Knusle-Jankevica

kumu par remontdarbiem un
datortīkla izveidi šajā ēkā. PaPašvaldība sāks sakārredzēts sakārtot gan iekštelpas,
tot ēku Sarmas ielā 4,
izveidojot septiņus kabinetus
kuru savā īpašumā,
un halli, noliktavu un apkures
izmantojot pirmpirtelpu, izremontējot koridorus
kuma tiesības, ieguva
un tualetes, tostarp cilvēkiem ar
pagājušā gada martā.
kustību traucējumiem, gan ēkas
Kad ēka būs sakārtofasādi. Tiks notīrīta un nokrāta, uz tās pirmo stāvu
sota fasāde un jumts, izveidota
pārcelsies Sabiedrības
jauna nojume, kāpnes, kā arī
integrācijas birojs, bet
izbūvēts panduss, bet pēc būvotrajā atradīsies Krīzes
darbu pabeigšanas – labiekārtota
vadības centrs.
teritorija. Plānots izcirst krūmus
un izvākt arī to saknes, lai ēkai
Pašvaldība izsludinājusi iepir- piegulošo teritoriju varētu ap-

zaļumot.
Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 29. aprīlim. Ja nebūs
sūdzību, konkursa uzvarētājs
varētu kļūt zināms jau maijā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau ziņoja, ka pašvaldība ēku
Sarmas ielā 4 iegādājās 2008.
gadā, izmantojot pirmpirkuma
tiesības. Šīs tiesības pašvaldība
izmantoja, jo biroju ēka bija labā
stāvoklī un piemērota pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pēc
tam sekoja tiesāšanās ar bijušo
ēkas īpašnieci, kura pārdošanas
darījumu vēlējās anulēt. Apmē-

ram gadu ilgais tiesas process
beidzās ar to, ka īpašuma tiesības
ieguva pašvaldība.
Kā norāda pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, plānots,
ka uz ēkas pirmo stāvu pārcelsies
Sabiedrības integrācijas birojs,
kurš tagad atrodas Pulkveža
Brieža ielā 26. Savukārt otrajā stāvā pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» projekta
«Pārrobežu sadarbības iniciatīva
riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu
reģionos II» gaitā izveidos Krīzes
vadības centru.

Šomēness balsojums «gāja
vienos vārtos», jo J.Jansone visu
balsošanas laiku bija līdere. Vēl
vairāk – nevienam no pārējiem
četriem kandidātiem neizdevās
viņai pietuvoties. Par marta populārāko sportisti tika nodotas
413 balsis, bet par otrās vietas
ieguvēju kērlingisti Ivetu StašuŠaršūni nobalsots 79 reizes.
Uz populārākā sportista titulu pretendēja arī kērlingiste
I.Staša-Šaršūne, volejboliste
Ance Auziņa, džudists Vladimirs Abramovs un bokseris
Deniss Samiļins. J.Jansone uzskata, ka pretinieki bija cienīgi,
bet viņai bijuši aktīvāki atbalstītāji. «Cienu visus sportistus,
jo zinu, cik grūti ir trenēties
un gūt uzvaras,» tā sportiste,
piebilstot, ka šī ir lieliska iespēja popularizēt konkrētu veidu,
klubu un sportu vispār. Tagad
sportiste gatavojas startam
Eiropas čempionātā, kas notiks
jūnijā Īrijā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Sporta
servisa centrs šogad aizsāka
jaunu tradīciju – līdztekus

Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis sveic
Janu Jansoni par iegūto valsts
čempiones un marta populārākās Jelgavas sportistes titulu.
Foto: Ivars Veiliņš
regulārajai sporta laureātu un
čempionu sveikšanai pilsētas
domē interneta balsojumā portālā www.jelgavasvestnesis.lv
tiek noteikts ikmēneša populārākais sportists Jelgavā. Šāda
ideja radās, lai popularizētu
Jelgavā sportu. Šķiet, ka tas ir
attaisnojies, jo iespēja atgādināt
par sevi priecē ne tikai par populārākajiem atzītos. Boksera
D.Samiļina treneris Aleksandrs
Zaharovs neskumst, ka viņa
audzēknis savāca vien 21 balsi.
«Jo vairāk par sportu runā, jo
populārāks tas kļūst, turklāt
šāds balsojums veicina arī mūsu
kluba un sportistu atpazīstamību,» tā A.Zaharovs.
Atgādinām, ka janvārī par
populārāko tika atzīts ziemas
peldētājs Ņikita Gorbatko, bet
februārī – peldētājs Viktors
Vovruško.
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Jauns komandieris,
jauns aprīkojums un vakances
Pēdējos gados kūlas dedzināšana tomēr iet mazumā, bet
krīzes iespaidā ne reizi vien
«Par glābēju var strādāt
dzirdēts, ka cilvēkiem atkal
tikai tāds cilvēks, kuram
sāk trūkt naudas, lai apkoptu
darbs dienestā ir sirdsliesavus laukus rudenī. Un tad nu
ta. Arī es nekad nevarētu
vienīgais risinājums pavasarī
atteikties no šī darba, jo
ir dedzināšana. Bet kas deman patīk tās riskantās
dzina pilsētā? Vai dedzinātājs
situācijas, tie brīži, kad tilaukos atšķiras no dedzinātāja
kai viens vienīgs lēmums
pilsētā?
ir tas pareizais,» atzīst
Es domāju, ka jā. Kā jūs minējāt,
Valsts ugunsdzēsības
laukos pārsvarā dedzina tie, kam
un glābšanas dienesta
nav naudas apkopt savu īpašumu,
(VUGD) Zemgales reģiovisbiežāk – vecāka gadagājuma cilna brigādes Jelgavas davēki, bet pilsētā vairumā gadījumu
ļas jaunais komandieris
tie ir jaunieši, kas vienkārši ļaunArtūrs Hroļenko.
prātīgi pielaiž uguni. Tieši tāpēc pilsētā pieķert dedzinātāju ir grūtāk,
Pagājis pirmais mēnesis, kopš
jo to nedara zemes īpašnieks. Taču
rīdzinieks A.Hroļenko iecelts kojāuzsver, ka sods pienākas zemes
mandiera amatā. Ja daudziem
īpašniekam, kurš nav sakopis savu
jauns amats sākas ar tādu kā ieteritoriju.
sildīšanos, iepazīšanos un tikai tad
Vienlaikus gan es gribu uzsvērt,
ieskrējienu, tad A.Hroļenko šāda
ka Jelgavā, man pašam par pāriespēja netika dota. Viņš uzreiz tika
steigumu, pašvaldība ļoti apzinīgi
iemests plūdos. Tie lāgā vēl nebija
beigušies, kad jau sākās ikgadējā «Jā, mums būs vakances, taču nepieņemsim darbā atsevišķus ūdenslīdējus, kas 24 stundas diennaktī apkopj savas teritorijas. Es katrā
kūlas dedzināšanas sērija. «Kopš sēdēs boksos un gaidīs, kamēr kāds slīks. Tie būs universāli cilvēki – glābēji,» uzsver VUGD Zemgales ziņā nezinu otru tādu pilsētu, kur
Foto: Ivars Veiliņš
šis darbs būtu tik labi organizēts.
pirmās dienas vienā skriešanā. reģiona brigādes Jelgavas daļas jaunais komandieris Artūrs Hroļenko.
Patiesībā jau dienu pirms stāšanās tad noteikti nāksies risināt kadru līdēji. Taču kā ir ar pašiem režīms, neko lieku savā darbā atNoteikti nevar nepajautāt
amatā ierados Jelgavā, lai apzinātu jautājumu.
ūdenslīdējiem?
ļauties nevaram. Piemēram, man
plūdu situāciju un uzreiz ar pirmo
Un te ir tas, ko es minēju par šobrīd, gaidot jūs, kabinetā ir ie- par jūsu pirmo darbu Jelgavā.
darba minūti varētu sākt pilnvērTas nozīmē, ka pilsētā parā- vakancēm. Jāatzīst, ka ūdenslīdēju degta gaisma, un es jau jūtos slikti, Kādi ir galvenie secinājumi
tīgi strādāt. Lai gan ik dienu pats dīsies vakances?
brigādē praktiski vairs nav palicis. jo zinu, ka tā varētu ietaupīt. Tāpat pēc pēdējo gadu lielākajiem
dodos uz objektiem izsaukumos,
Jā, noteikti – vakances būs, un Pirms gadiem bijām labi nokom- mēs dzīvojam visās jomās. Kad es plūdiem?
Vislielākais ieguvums bija kooratzīšos godīgi – Jelgavu tā īsti vēl tās centīšos aizpildīt ar profesionā- plektēti, bet līdz ar mazo finansēju- saku, ka ugunsdzēsējs ir universāls
neesmu apskatījis. Tās tomēr ir liem kadriem. Jau tuvāko mēnešu mu, švako aprīkojumu ūdenslīdēji darbinieks, es nedomāju tikai viņa dinētā darbība – Civilās aizsardzīdivas dažādas lietas – doties uz laikā mūs gaida vairāki pozitīvi devās labākos darba meklējumos. tiešos pienākumus. Piemēram, bas komisijas darbs un sadarbība
notikuma vietu, strādāt vai mie- pavērsieni, tāpēc pret kadru jautā- Vēl nesen viens izvēlējās darbu remontus darba vietās jau sen kā ar pašvaldību bija ļoti augstā līrīgi iepazīt pilsētu. Tā kā Jelgavas jumu izturēšos ļoti atbildīgi.
Rīgas brigādē, jo tur ir gan vairāk nevaram atļauties, tad nu paveicam menī. Katrs zināja savu vietu un
iepazīšana man vēl priekšā,» saka
darba, gan labāks aprīkojums, gan tik, cik paši glābēji ir gatavi iesais- uzdevumu. Varbūt vienīgi dažu
A.Hroļenko.
Un kas tie būs par pavērsie- arī cilvēkam otrs darbs. Tagad tīties, – viņi paši flīzē telpas, krāso, brīdi sabiedrībā satraukums ņēma
niem?
mums komplektēšana būs jāsāk no pielabo. Un šobrīd tiešām ir tā, ka virsroku. Kādam jātiek uz darbu,
Jūs tikai sešus gadus esat
Mūsu brigādei jau ir piešķirta jauna. Tieši tāpēc, pieņemot jaunu vai nu šādi, vai nekādi. Taupības bet mēs, glābēji, nepalīdzam! Tā ir
nostrādājis dienestā un jau jauna tehnika un aprīkojums, ko darbinieku, priekšroka būs tiem, nolūkos mums ir aizliegtas arī tā nianse, kas cilvēkiem jāsaprot
kļuvis par komandieri. Vai bez tagad gaidām. Līdz ar to būs ne- kuriem ir ūdenslīdēja sertifikāts.
praktiskās mācības, tas nozīmē, ka – VUGD ir glābēji, nevis taksisti:
apdomas pieņēmāt paaugsti- pieciešami arī zinoši glābēji. Pats
Jelgavai tomēr visapkārt ir ūde- nevaram izbraukt uz objektiem un mēs sniedzam palīdzību tad, kad ir
nājumu?
galvenais mūsu ieguvums būs ņi un glābšana uz ūdeņiem ir mācīties – viss jādara teorētiski. Lai apdraudējums, bet citādi palīdzība
Teikšu godīgi – zināmas pārdo- jaunas ugunsdzēsēju kāpnes.
vajadzīga samērā bieži, tāpēc arī labāk izprastu – ja tiek nodots jauns jālūdz pašvaldībai. Es uzskatu,
mas bija. Taču tās nebija saistītas
mums ir jābūt aprīkotiem. Taču objekts, ugunsdzēsējiem darbu ka Jelgavā tas tomēr ļoti labi tika
ar to, ka kļūšu par 120 darbinieku
Jā, kāpnes ir klupšanas ak- jāuzsver, ka mēs nepieņemsim ļoti atvieglo praktiska iepazīšanās atrisināts, un pašvaldības policislielas komandas vadītāju, man mens daudzās glābēju bri- darbā atsevišķus ūdenslīdējus, kas ar objektu, lai nelaimes gadījumā tiem nekavējoties tika iegādāts
nav bail no atbildības, no darba. gādēs. Cik saprotu, Jelgavā 24 stundas diennaktī sēdēs boksos varētu rīkoties maksimāli operatīvi vēl vajadzīgais aprīkojums, lai viņi
Pārdomu iemesls bija cits – esmu šobrīd pat nav tādas, kas ļautu un gaidīs, kamēr kāds slīks. Tie – zinātu, kur ejas, kur kabineti, kur varētu veikt cilvēku pārvietošanu
rīdzinieks, un vienīgais, kas mul- piekļūt ēkas 12. stāvam.
būs universāli cilvēki, kuri ikdienā bīstamākās vietas. Tagad jāiztiek ti- – piemēram, no mājām uz skolu
sināja, bija darbs ārpus Rīgas. Jā,
Tieši tā, šobrīd mūsu rīcībā ir tā- strādās par ugunsdzēsējiem, bet kai ar teorētisku plānojuma izpēti. vai darbu un atpakaļ, bet, ja bija
jāglābj, rīkojāmies mēs. Un tas
varbūt snobiski, bet arī man vēl das kā aizlienētas kāpnes 30 metru nepieciešamības gadījumā varēs
pirms kāda laika šķita, ka viss, kas garumā, kas ļauj piekļūt tikai līdz pārsēsties otrā mašīnā un doties
Taupības nolūkos VUGD jau ir galvenais – šī koordinētā
atrodas ārpus galvaspilsētas, ir ma- desmitajam stāvam. Vispār Latvijā glābt uz ūdeņiem.
jau paziņojis, ka arī visus sadarbība.
zāk nozīmīgs. Tagad noteikti ņemu garākās kāpnes ir vienas Rīgā – tās
Vienlaikus mēs Jelgavā izveido- kūlas ugunsgrēkus nedzēsīs.
Plūdu laikā ne vienam vien,
savus vārdus atir 37 metrus ga- sim arī skābekļa balonu uzpildes Bet kā tas ir iespējams prakpakaļ, jo Jelgava
«Ja pieņem lēmu- ras, taču arī tās centru, kur savu aprīkojumu va- sē – kurš pieņem lēmumu un iespējams, bija grūti sazvanīt
taču ir ceturtā liene vienmēr ļauj rēs uzpildīt visi Zemgales glābēji, kādu atbildību šis lēmums glābējus, jo izsaukumu bija ļoti
mu kūlas uguns- piekļūt līdz ēkas ūdenslīdēji. Tas būs vēl viens ie- cilvēkam uzliek?
daudz. Arī šī svārstīšanās starp
lākā pilsēta valstī,
tāpēc par mazu
Tā tas arī ir, ka darbinieks to, kā īsti ir pareizi izsaukt glāgrēku nedzēst, 12. stāvam. Mēs guvums.
vai nenozīmīgu
jau zinām, kādi
par šādu lēmumu atbild ar savu bējus – 112, 01 vai kāds brigābet pēc tam no- ir mūsu pagalmi, Un tad vēl jums sola jaunu galvu. Viņš ir profesionālis, des tālruņa numurs, kritiskās
to, kas te notiek,
nosaukt vairs nu
tāpēc viņam ir jāizšķiras, cik situācijās nav īsti vietā.
deg kaut dārza cik sarežģīta daž- cisternu.
Jau visdrīzākajā laikā tam tiks
nekādi nevaru.
kārt tur var būt
Arī tas būs būtisks ieguvums, jo bīstams ir kūlas ugunsgrēks. Ja
būdiņa, jāatbild piebraukšana – ja cisternā varēs iepildīt trīs tonnas viņš pieņems lēmumu nedzēst, pielikts punkts, jo Jelgavā tiks
Kāpēc izraudzījās manu kandinav iespējams ūdens. Šobrīd lielākajā var iepildīt bet pēc tam nodegs kaut tikai izveidots 112 reģionālais sakaru
ar savu galvu.»
datūru? Pieļauju,
piebraukt pie pa- divas tonnas. Un tas atkal ļaus dārza būdiņa, viņam par to būs punkts. Šī gan ir tā joma, kurā mēs
būsim vieni no pēdējiem Latvijā, jo
ka mani novērtēja
šas mājas sienas, mums teikt, ka būsim aprīkoti jāatbild.
Valmierā centrs jau izveidots, arī
VUGD Zemgales reģiona brigā- tad arī 37 metri nav risinājums. labāk nekā daža laba brigāde Rīgā.
des komandieris Ints Sēlis, kura Tieši ņemot vērā šos apstākļus, Piemēram, ja deg dzīvoklis un
Tad jau sanāk, ka naudas citviet tas uzsāk darbu. Taču es
pakļautībā strādāju kā glābšanas mums tika iegādātas 42 metrus ga- liesmas jau spraucas ārā pa logu, trūkums valstī ar savu amatu nedomāju, ka tas ir mūsu mīnuss
darbu vadītājs – viņš manī saskatīja ras kāpnes. Līdz ar to mēs noteikti tad šāda ugunsgrēka lokalizēšanai liek atbildēt glābšanas darbu – drīzāk ieguvums, jo mēs jau pirms
sakaru centra darba sākuma varam
potenciālu, un tagad mans uzde- būsim vislabāk aprīkotā brigāde pilnīgi pietiek ar trīs tonnām ūdens. vadītājam.
vums ir to attaisnot.
Latvijā, kas varēs dzēst visaugstā- Tas automātiski nozīmē, ka uz
Zinu, tas skan skarbi, bet šo- novērst visas tās kļūdiņas, kas
kos objektus. Citu tik garu kāpņu šādu ugunsgrēku varēs izbraukt brīd situācija tāda ir. Protams, ja parādās jaunizveidotajos centros.
Kā jūs vērtējat savu koman- valstī vienkārši nav.
viena mašīna. Tāpat tas ir būtiski ir kaut mazākās šaubas, vadītājs Ko nozīmē šis sakaru centrs? Tas
du, cik profesionāli glābēji
tajos gadījumos, kad jāmeklē ūdens vienmēr pieņems lēmumu dzēst. nozīmē, ka zvanus Jelgavā vairs
strādā mūsu pilsētā?
Otrs būtiskākais aprīkoju- ņemšanas vietas – vairāk ūdens Taču jāsaprot arī otra puse – deg nepieņems viens dispečers un 112
Tas, ko es esmu pamanījis – cilvē- ma ieguvums būs specializēta mašīnā, ilgāk var iztikt bez ūdens kvadrātmetrs zāles, mēs aiz- zvani vairs netiks adresēti arī uz
ki grib strādāt, zina savu darbu, un ūdenslīdēju mašīna.
uzpildīšanas.
braucam, nodzēšam; vēl neesam Rīgu. Jelgavā pieņems izsaukumus
tas jau arī ir pats galvenais.
Jā, arī to iegūsim jau vasaras beiatgriezušies boksos, kad atkal visai Zemgalei, te strādās trīs dispegās. Auto ir iegādāts un šobrīd tiek
No vienas puses, protams, jau izsaukums uz to pašu vietu. čeri un sakaru punkta priekšnieks
Tātad jūs nesāksiet ar to, aprīkots, lai pēc pāris mēnešiem patīkami, ka darba apstākļi Tā jau mēs neskaitāmas reizes – viss notiks daudz operatīvāk.
ka apspriedīsiet kadru izmai- būtu darba kārtībā.
uzlabojas, aprīkojums kļūst varam braukāt uz to vietu, tērēt Protams, kādu laiku paralēli darņas?
arvien modernāks, taču, no degvielu un gada pēdējos mēne- bosies arī tālruņa numurs 01, taču
Domāju, ka tādā klasiskā izJūs minējāt, ka arī šāds auto otras puses, nemitīgi tiek skan- šos palikt vispār bez līdzekļiem. sabiedrība intensīvi ar dažādām
pratnē nē. Cita lieta, ka drīzumā patlaban valstī ir viens vienīgs, dināts, ka jātaupa, jātaupa... Un ko tad teiks sabiedrība, ja kampaņām tiks izglītota un mudivairākiem darbiniekiem būs ie- tādēļ Jelgava būs otrā vieta, Kā šīs abas puses sadzīvo?
glābējiem nebūs iespējas pat nāta kā vienīgo glābšanas numuru
spēja doties izdienas pensijā un kur tik labi būs aprīkoti ūdensiegaumēt un izmantot 112.
Protams, arī mums ir krīzes izbraukt uz izsaukumu?
 Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
Lielajā talkā?
Nadīna, individuālais komersants:
– Protams,
es piedalos
katru gadu,
sakopju savas privātmājas apkārtni.
Šogad vēl jo vairāk ir vajadzīga
sakopšana, jo netālu no mājām
parādījušās pamestas dzīvojamās
platības, kurās ziemā mitinājās
bezpajumtnieki, kas aiz sevis
atstājuši daudz atkritumu. Esmu
jau sākusi uzkopt, bet priekšā vēl
daudz darāmā.
Inga, mājsaimniece:
– Šogad ļoti
gribēju piedalīties, bet
diemžēl netieku, jo jāstrādā. Esmu
jau paspējusi
sakopt tuvāko apkārtni, bet,
neskatoties uz to, ir vēl daudz
darāmā, šogad it īpaši pie upes,
pie kuras netālu dzīvoju. Tur pēc
plūdiem ir vajadzīga pastiprināta
sakopšana.
Regīna, pensionāre:
– Mūsu mājas apkārtne
ir vienmēr
sakopta, pateicoties uzcītīgajai un
kārtīgajai sētniecei. Neskatoties uz to, kā katru gadu, došos talkot pie katoļu
baznīcas, sakopjot tās apkārtni
un pretī esošo ēku. Esmu priecīga, ka šādas talkas tiek rīkotas
un tiek sakopta pilsēta.
Jānis,
students:
– Kāpēc gan
ne? Man ir
brīvdiena, un
noteikti došos sakopt
savu īpašumu
Dobelē, kur
ar saviem draugiem satikšos
un kopīgi patalkosim. Cik zinu,
jauniešu vidū īpaši populāra
talkošana nav, arī es šogad piedalīšos pirmo gadu, bet ceru,
ka ne pēdējo. Uzskatu, ka šādas
talkas ir ļoti nepieciešamas.
Marina,
pavāre:
– Diemžēl
sestdien
netieku, jo
jāstrādā. Jāatzīst, ka vēl
nekad iepriekš neesmu piedalījusies kopīgā talkā,
bet šogad gan to izdarīšu, jo
uzņēmums rīkos pats savu talku,
tad arī sakopsim uzņēmuma
teritoriju. Vēl jāpaspēj atrast
laiks, lai sakoptu savu piemājas
apkārtni.
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Māju vecākie gatavi
iesaistīties cīņā ar parādniekiem
 Sintija Čepanone

«Lai mājas remontdarbiem varētu atļauties
vairāk līdzekļu, pirms
kāda laika apsaimniekošanas maksu nolēmām paaugstināt no
14 uz 27 santīmiem par
kvadrātmetru. Taču nu
esam tajā pašā purvā
– jumts jāmaina, bet
mūsu mājas parāds jau
sasniedzis 5800 latus,»
stāsta Brīvības bulvāra
28 dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona Aina
Priekule, kura tāpat kā
citi māju vecākie pauž
gatavību iesaistīties cīņā
ar parādniekiem.
Tiekoties SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
organizētajā māju vecāko un
dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto
personu kopsapulcē, izskanēja
viedoklis, ka cīņa ar parādniekiem
ir cīņa ar vējdzirnavām un ka tie
cilvēki, kuri visus maksājumus nokārto, kļuvuši par parādnieku ķīlniekiem, jo viņu dēļ daudzdzīvokļu
mājā nav iespējams veikt tik ļoti
nepieciešamos remontdarbus.
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas apsprieda vairākas iespējas, kā cīnīties ar nemaksātājiem.
Tika ieteikts gan publiskot katras
daudzdzīvokļu mājas parādniekus, gan viņiem atslēgt ūdeni,
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Pilsētā top Latvijas
preču veikals

elektrību un liegt citus pakalpojumus, taču vislielāko atsaucību
guva ierosinājums parādus cedēt
jeb pārdot tos trešajai personai.
«Lai to realizētu, nepieciešams
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmums,» akcentē JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis.
Viņš informē, 2009. gadā vien
tiesā iesniegtas 582 lietas par
parādniekiem un pieņemti 275
spriedumi, savukārt šogad tiesā
jau ir 204 lietas un pieņemti 65
spriedumi. «Līdz šim ar visiem
pakalpojumu sniedzējiem esam
norēķinājušies un spējuši nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību,
taču mums ir nepieciešama jūsu
palīdzība, lai kopīgiem spēkiem
panāktu, ka parādnieki savas
saistības tomēr nokārto,» dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas
aicinot iesaistīties cīņā ar parādniekiem, teic J.Vidžis.
Kaut arī līdz šim JNĪP sadarbī- Jelgavniecēm Dacei Stūrei (no kreisās) un Baibai
bā ar māju vecākajiem jau centu- Giniborgai savs latviešu preču veikaliņš ir pilotsies risināt parādnieku problēmu, projekts. «Gribam zināt, kā tas ir – no A līdz Z darīt
viņu skaitam ir tendence pieaugt. pašām,» teic D.Stūre.
Foto: Ivars Veiliņš
Kā novērojuši māju vecākie, lieneiespējami, taču tagad ir daudz
lākoties tie ir ļaunprātīgi nemak-  Ritma Gaidamoviča
vieglāk. Krīze nesusi savu labumu.
sātāji, īpaši īrnieki, problēmu
Kamēr vieni uzņēmēji
«Ir vairāki aspekti, kāpēc uzskatu,
saasina arī situācija, ka par nenodomā, kā pašlaik savilkt
ka šis ir labs laiks uzņēmējdarbības
maksātu kredītu bankai dzīvokli
galus, jo ekonomiskā siattīstīšanai, piemēram, daudz vienvar zaudēt, taču tas nedraud, ja
tuācija nav no tām labākāršāk ir nokārtot formalitātes, var
nav nomaksāti rēķini, arī parādu
kajām, citi jelgavnieki šo
vienoties ar partneriem par izdevīpiedziņas process var ilgt gadiem.
uzņēmējdarbībai grūto
gākiem sadarbības nosacījumiem.
«Šim procesam ir jābūt tādam, kas
laiku uzskata par iespēju
Vajag tikai darīt. Tā, lasot «Dienas
nemaksātājus disciplinē,» pārlieci– arī jelgavnieces Dace
Biznesu», paklausoties draugu
nāti māju vecākie, paužot gatavību
Stūre un Baiba Giniborstāstīto, saprotu, ka pirms laika
iesaistīties cīņā ar parādniekiem.
ga, kuras jau otrdien,
visiem «deguni bija gaisā», visur
27. aprīlī, Jelgavā atvērs
bija jālūdzas un arī tad rezultātu
Latvijā ražotu preču un
varēja nesasniegt, taču tagad sidabīgu produktu veikatuācija ir mainījusies,» tā D.Stūre.
lu «db daba». Tajā plāJāpiebilst, ka abām jelgavniecēm
nots piedāvāt Latvijas
šis ir pilotprojekts, taču nevar
sarežģītus vārdus pareizi nodiktēt
zemnieku un uzņēmēju
teikt, ka uzņēmējdarbība viņām
pa burtiem. 1999. gadā šajā konkurražotās pārtikas preces,
būtu pilnīgi sveša. D.Stūre iepriekš
sā piedalījās desmit miljoni bērnu.
kas nav nopērkamas lielstrādājusi «Rimi Latvia» kā mācīFilmā tiek sekots līdzi astoņiem
veikalos, kā arī pašmāju
bu speciāliste veikalu vadītājiem,
skolēniem, kuri gatavojas finālam.
amatnieku un radošu cildarbiniekiem, apmācot, kā strādāt
Uz šo filmu īpaši aicināti jaunieši.
vēku darinātus darbus.
ar klientiem. «Pieredze ir uzkrāta,
Otrdien, 27. aprīlī, pulksten 12
un domāju, ka tā noderēs. Tagad
tiks demonstrēta filma «Regbijs
«Sākumā bija ideja par eko gribas pašām pamēģināt, kā tad
ratiņkrēslā» – stāsts par cilvēkiem
veikalu, taču divi jau Jelgavā ir. ir visu darīt no A līdz Z, protams,
ratiņkrēslā, kā viņi uztver dzīvi un
Domājot attīstījās šī ideja – Latvijas skaidrs, ka tas būs grūtāk. Te nepilnvērtīgi izbauda to. Jāpiebilst, ka
preču veikals. Patiesībā tam bija viens darbu nesaplānos – pašām
šī spēle ratiņkrēslā pazīstama arī ar
divi iemesli – ir savas telpas un būs jāizvērtē prioritātes,» piebilst
nosaukumu «Nāves bumba». Šajā
gribējās pamēģināt, kā tas ir – pa- D.Stūre. Bet B.Giniborga ir interpašā dienā pulksten 15 – filma «Dzišām savs uzņēmums. Galvenais, ka jera dizainere.
muši bordeļos», kurā amerikāņu
cita šāda veikala Jelgavā nav, tāpēc,
Plānots, ka veikals pircējus
režisori parādījuši Kalkutas sarkaja vēlies tādā iepirkties, jādodas Raiņa ielā 17 gaidīs no 27. aprīļa
no lukturu rajona dzīvi. Jāpiebilst,
uz galvaspilsētu,» stāsta D.Stūre. pulksten 10. «Domāju, ka ideja
ka šī ir vienīgā no četrām filmām,
Viņa teic, ka pirms diviem gadiem ir dzīvotspējīga. Protams, ir jāpakura būs angļu valodā bez latviešu
uzsākt uzņēmējdarbību šķitis strādā un jāpaskatās, kas notiks,
subtitriem. Savukārt ceturtdien
pulksten 15 – dokumentālā filma
«Septembra numurs». Tā vēsta
par leģendāro žurnāla «Vogue»
redaktori Annu Vintūru un viņas
izcilo redaktoru komandu, kas ne
tehniku dosies cauri pilsētai pa
vien veido žurnālu, bet valda pār  Ritma Gaidamoviča
Lielo ielu līdz savai fakultātei Jāņa
visu modes pasauli. Ieeja uz visām
Šodien, 22. aprīlī, pulksten 10 ar Čakstes bulvārī. Bet no pulksten
filmām ir bez maksas.
grandiozu tehnikas parādi un gā- 12.30 gan studenti, gan pilsētnieki
jienu no Mātera ielas cauri pilsētai gaidīti sporta kompleksā «Rullītis»,
dosies LLU Tehniskās fakultātes kur līdz pat pulksten 18 notiks dastudenti. Ar gājienu sāksies «Mehu žādas tehniskas lietas, piemēram,
dienas 2010», kas turpināsies ar netradicionālais veiklības tests,
ka šobrīd vizīte tiek plānota maija dragreisu «Rullītī» un rīt ar izdzī- atspoles brauciens, braukšanas
beigās vai jūnija sākumā, tāpēc uz- vošanas sacensībām.
eksāmens, bet pulksten 18 – traņēmēji, kuriem ir interese par šo
«Jelgava šodien un rīt jau 16. dicionālais «mehu» dragreiss. Bet
valsti un vizīti, vēl var pieteikties reizi kļūs par «mehu» galvas- skatītāji tikmēr varēs iestumt
pa tālruni 63027404.
pilsētu. Šogad tās devīze – «Tur mašīnas, celt smagumus, stumt
JRTA valdes priekšsēdētājs mana laime, kur mehu saime»,» ķerras, mest un pumpēt riepas un
norāda, ka līdz šim uzņēmēju informē pasākuma organizators iesaistīties citās aktivitātēs.
interese par sadarbības iespējām Jānis Kuķis. Viņš spriež, ka šis ir
Arī rīt, 23. aprīlī, aktivitātes noar Ukrainu bijusi diezgan liela, to- vienots un saliedēts pasākums un šī tiks «Rullītī» – pulksten 10 sāksies
mēr iespējams, ka daļai no ieceres vienotība esot līdzīga tām sajūtām, reģistrācija orientēšanās sacensīdoties uz Odesu nāksies atteikties. kas valda hokejā, kas spēj aizraut bām, bet vēlāk būs «Laika aplis»,
«Uzņēmumos mārketinga akti- gan jauniešus, gan pieaugušos, «Zelta divritenis» (līdzi jāņem
vitātes tiek plānotas uz priekšu, gan seniorus. Mehu dienās nodarbi savs velosipēds), virves vilkšana,
tāpēc var gadīties, ka kādam, varēšot atrast ikviens, ne tikai stu- mašīnu «Tūnings», «Streetbike
kurš vēlējās aprīļa beigās doties denti – galvenais, lai ir interese par Freestyle», bet pulksten 18 – granuz Odesu, maija beigās paredzēts tehniskām lietām, jo arī lielā izaici- diozās izdzīvošanas sacensības.
kas cits, tāpēc no šī plāna nāksies nājuma laikā, pateicoties fakultātes Skatītājiem – reversais kartings,
atteikties,» piebilst I.Kanaška. absolventu un sponsoru atbalstam, konstruēšana, stimulators, cope un
Viņš tomēr cer, ka interesentu būs svētki būs grandiozi.
citas izklaides. Savukārt pulksten
gana daudz, jo Ukraina ir nopietns
Viss sāksies šodien pulksten 10 23 sāksies ballīte «Jelgavas kreklos»
tirgus, turklāt tepat blakus.
Mātera ielā, kad studenti ar lielo ar «Apvedceļu».

Pieaugušo izglītības centrā
ASV dokumentālais kino
 Ritma Gaidamoviča

Aprīlis ir ASV kultūras
mēnesis «Made in USA»,
kad visā Latvijā notiek
dažādi ASV vēstniecības
rīkoti pasākumi. Viens
no tiem nākamnedēļ
notiks arī Jelgavā, proti,
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC) tiks demonstrētas vairākas ASV dokumentālās filmas. Pirmā
– «Vārdu varā» – jau 26.
aprīlī pulksten 15. Filmas
ir bez maksas.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektora vadītājas vietniece
Baiba Pušinska stāsta, ka kino
nedēļa Jelgavā būs ASV kultūras
mēneša pasākums. Tā tiks atklāta
pirmdien, 26. aprīlī, pulksten 15,
kad JRPIC būs iespēja noskatīties
dokumentālo filmu «Vārdu varā»,
kas tapusi 2002. gadā. Tā stāsta par
skolēnu konkursu, kura mērķis ir

Uzņēmēju
brauciens uz Odesu pārcelts
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas (JRTA)
rīkotā uzņēmēju vizīte
Ukrainas pilsētā Odesā
ir pārcelta un notiks
nevis aprīlī, kā sākotnēji bija plānots, bet
maija beigās vai jūnija
sākumā.
JRTA valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška stāsta, ka līdz ar
vēlēšanām un varas maiņu Ukrainā sarunas par vizīti atgriezušās
sākumpunktā – nu plānotās vizītes laiki tiek saskaņoti no jauna,
arī izmaksas vēl nav aprēķinātas.
Lai gan konkrēti datumi pašlaik
nav zināmi, I.Kanaška norāda,
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Ar tehnikas parādi šodien sākas
Mehu dienas

varbūt nedaudz būs jāpamaina
koncepcija, taču domāju, ka izdzīvosim,» tā D.Stūre. Kā galveno
iemeslu, kāpēc veikals varētu kļūt
par dzīvotspējīgu, viņa min to, ka
šeit nebūs nopērkamas tās lietas,
kas ir pieejamas lielveikalos. «Te
būs tikai fasēta pārtika, ar svēršanu uz vietas nenodarbosimies. Būs
tējas, sīrupi, kurus varēs arī nodegustēt, sukādes, biosaimniecību
ražotie milti. Skatāmies uz tām lietām, kas nav pieejamas lielveikalos.
Patiesībā tas būs arī atbalsts tiem
zemniekiem, kuri nevar nodrošināt
tik lielus apjomus kā prasa lielveikali,» atzīst D.Stūre.
Uz jautājumu, vai nevarētu
rasties situācija, ka veikalā parādās
prece, kura tikai Latvijā safasēta,
bet patiesībā ievesta no kādas
kaimiņvalsts, viņa atbild: «Mēs
to nevēlamies pieļaut – veikalā
viss būs pašu mājās audzēts. Jau
šobrīd varu teikt, ka būs preces
no dažādām Latvijas vietām, no
visiem novadiem.» Jāpiebilst,
ka līdztekus pārtikai šeit varēs
nopirkt arī dažādus amatnieku
un radošu cilvēku izstrādājumus
– dāvanas, rotas, interjera un
sadzīves priekšmetus. «Aptuveni
desmit procenti amatnieku izstrādājumu, tā teikt, odziņai, būs arī
no Meksikas, lai interesantāk,» tā
veikala saimniece.

Lazdiņas privātā
vidusskola
«Punktiņš»
aicina pieteikties skolēnus no
0. līdz 12. klasei nākamajam
mācību gadam un piedāvā:
• līdz 12 skolēniem klasē – tā
ir iespēja ar katru strādāt individuāli;
• skolēniem draudzīgu skolas
vidi un iespēju taisnīgi risināt
konfliktsituācijas;
• kvalitatīvu mācību procesa
organizāciju un apguvi;
• labvēlīgus, bet prasīgus skolotājus;
• iespēju katram skolēnam radoši
izpausties.
Skola specializējas uz valodu apguvi (angļu, vācu, krievu, itāļu),
lai varētu attīstīt starptautiskus
apmācības projektus.
Adrese: J.Asara iela 12,
Jelgava.
Skolas tel. 63023718,
skolas mob.tel. 29398705,
www.punktins.lv,
e-pasts: info@punktins.lv

Īsi
 Lai informētu par uzņēmuma
darbību un atkritumu šķirošanas iespējām Jelgavā, SIA «Zemgales Eko»
izveidojusi savu mājas lapu: www.
zemgaleseko.lv. Uzņēmuma pārstāve
Evija Vaivode akcentē, ka šī ir iespēja
jelgavniekus uzrunāt tieši. «Ņemot vērā
iedzīvotāju augsto aktivitāti un ieinteresētību vides jautājumos, izšķīrāmies
par labu savas mājas lapas izveidei,»
stāsta E.Vaivode, norādot, ka pašlaik
turpinās darbs pie tās pilnveidošanas.
Mājas lapā arī ir iespēja uzņēmumam
nosūtīt savu aktuālo informāciju,
piemēram, jautājumus, informējošus
paziņojumus. «Līdz šim iedzīvotāji ar
mums sazinājās galvenokārt pa telefonu, tagad tas iespējams arī internetā,»
tā E.Vaivode.
 Pie Zinātniskās bibliotēkas, iekšpagalma pusē, uzstādīta velonovietne ar jumtiņu, kas paredzēta
divpadsmit velosipēdiem. Iestādes
vadītāja Aija Nadziņa min, ka jau sen
izteikusi vēlmi izveidot šādu novietni
un beidzot tas īstenots. «Nāk vasaras
sezona, līdz ar to velosipēdu novietošanas jautājums kļūst ļoti aktuāls. Iepriekš
velosipēdi tika slēgti pie režģotajām
durvīm abpus ieejai vai pat vesti priekštelpā, taču nu šim mērķim iespējams
izmantot velonovietni. Šobrīd šī iespēja
jau tiek izmantota. Esam priecīgi,
ka mums tāda ir,» stāsta A.Nadziņa.
Viņa gan atgādina, ka par velosipēdu
drošību atbildīgi paši īpašnieki. «Lai arī
jaunais statīvs ir tieši pie Informācijas
centra logiem, mēs par to drošību
neatbildam. Par to jāparūpējas pašiem
apmeklētājiem,» piebilst A.Nadziņa.

Ritma Gaidamoviča

ATVĒRTO DURVJU DIENAS
JELGAVAS MŪZIKAS
VIDUSSKOLĀ
22. aprīlis, ceturtdiena
Plkst.15.30 – koncerts «Iepazīsim
mūzikas instrumentus!»
Plkst.17.30 – izlaiduma klašu audzēkņu koncerts
23. aprīlis, piektdiena
Plkst.15 – ansambļu koncerts
Plkst.17.30 – Akordeona spēles
audzēkņu koncerts
24. aprīlis, sestdiena
Plkst.13 – Džeza un vieglās mūzikas
koncerts
P.S. Interesentiem piedāvājam
iespēju no plkst.14 līdz 19 saņemt
informāciju un apmeklēt nodarbības dažādu instrumentu spēles
apgūšanā!

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Atvērto durvju diena
29. aprīlī pulksten14.
2010./2011. mācību gadā
uzņemsim skolēnus
trīs 7. klasēs un trīs 10. klasēs, un
uz brīvajām vietām 8. – 12. klasēs
humanitārā un sociālā,
komerczinību un vispārizglītojošajā
virzienā.
Informācija: 63029212,
www.jsg.lv

Kompānija ar 10 gadu pieredzi
meklē darbiniekus ar friziera
kvalifikāciju.
Piedāvājam algu līdz 400 latiem.
Tāpat piedāvājam
kvalifikācijas paaugstināšanu,
kā arī apmācību darbā ar CHI
produkciju, kura ir vadošais
amerikāņu brends pasaules tirgū.
CV sūtīt uz e-pastu:
farouk@farouk.lv,
tālrunis 22086322.
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Kā vērtējat ielu
stāvokli Jelgavā?
Ivars Sutris, autovadītājs 20 gadus:
«Ielu stāvoklis šopavasar ir krietni
labāks nekā citus
gadus, tāpēc pavisam noteikti varu
teikt, ka kopumā
ar braukšanas apstākļiem esmu apmierināts. Šķiet, ka pat
bedrīšu šopavasar ir mazāk! Viens no
iemesliem ir tas, ka vairākos ielu posmos uzklāts jauns asfalts, taču arī ziemā
atkusnis nebija bieži, tāpēc ceļi tik ļoti
neizdangājās. Tiesa gan – tirgus apkaimē ielas vēl aizvien ir sliktā stāvoklī. Tur
vajadzētu nopietnāku remontu.»
Konstantīns
Rudins, celtnieks:
«Nevar nepamanīt,
ka vietām ielas ir
labi saremontētas,
īpaši jau centrā, kas
ir pilsētas seja. Arī
maģistrālās ielas
ir normālā stāvoklī
– situāciju pilsētā šogad nemaz nevar
salīdzināt ar to, kāda bija pirms gadiem
pieciem. Ja runājam par bedrēm, tad
jāteic, ka tās vairāk var izjust nomalēs,
mazajās ieliņās. Taču līdzīga situācija ir
visā Latvijā. Esmu novērojis – jo mazāka
pilsēta, jo kritiskāks ir ceļu stāvoklis. Bet
Jelgavu par mazu nevar nosaukt, tāpēc
arī ceļi, es uzskatu, ir normāli.»
Harijs Bolšteins,
autovadītājs 10
gadus:
«Mēdz jau teikt,
ka sniegs nokūst
līdz ar asfaltu, un
tā notiek ne tikai
Jelgavā, bet visā
Latvijā. Par laimi,
savam «autiņam» bedru dēļ neko remontēt nav nācies, lai gan atsevišķās
vietās pilsētā ceļa segums ir kritisks,
piemēram, Garozas ielā ir jālavierē,
lai neiebrauktu kādā bedrē. Arī Lielā
iela gar domi ir bedraina – tur nu gan
varēja uzliet jaunu asfaltu, jo zināms,
ka nomainīt virskārtu ir lētāk nekā
divas reizes gadā lāpīt bedres. Taču
kopumā jāteic, ka ar ielām Jelgavā nav
tik traģiski kā agrāk. Ticiet man – Rīgā
ir trakāk.»
Drosma Baltruma,
aktīvi brauc 2 gadus:
«Šopavasar ielas
ir briesmīgas, īpaši jau valsts ceļi.
Uzskatu, ka daudz
svarīgāk par pilsētas ielām ir sakārtot
lielās šosejas, piemēram, Jelgava – Rīga,
jo tur tiešām var palikt bez riepām. Bet
situācija Jelgavā nav tā trakākā – vairākas ielas sakārtotas iepriekšējos gados, pārējās – labo bedrītes. Protams,
pamatīgu remontu vajadzētu Loka
maģistrālē, 4. līnijā un vēl citās ielās,
taču ir patīkami braukt pa Tērvetes
ielu, Rīgas ielu. Jelgava uz citu Latvijas
pilsētu fona ar bedrēm neizceļas – visur
situācija ir līdzīga.»
Jānis Klieders,
autovadītājs 41
gadu:
«Pagaidām nevaru
teikt, ka situācija būtu ievērojami uzlabojusies,
jo atsevišķas ielas
ir ļoti bedrainas,
piemēram, Uzvaras ielā vajadzētu
jaunu asfaltu, Satiksmes ielā, jo tur
taču ir intensīva satiksme, arī braucot
uz Brankām ir bedres. Bet Lielo ielu
un Dobeles šoseju rekonstruē, un tur
braukšana jau ir laba. Esmu ievērojis
– jo mazāka ieliņa, jo vairāk bedru, un
tā ir ne tikai Jelgavā, bet arī Dobelē,
Tukumā. Acīmredzot visur tās naudas
ir par maz.»

ielas

Ceturtdiena, 2010. gada 22. aprīlis

Ielām šogad – 4,4 miljoni
 Sintija Čepanone

Nomainot asfalta virskārtu,
pēdējo trīs gadu laikā kopumā
sakārtoti 17,33 kilometri seguma, kas bija kritiskā stāvoklī,
pilnībā rekonstruēti 14,46
kilometri asfaltēto ielu, kā arī
0,95 kilometri bruģa seguma.
Un šie darbi mērķtiecīgi tiek
turpināti arī šogad, turklāt ne
tikai reāli sakārtojot brauktuvju segumu, bet arī strādājot
pie tā, lai jau nākamo trīs gadu
laikā būtu iespējams realizēt
vēl vairāku citu pilsētas ielu
rekonstrukciju.
Kaut arī būtiski sarucis finansējums,
ko iespējams atvēlēt pilsētas ielu un
ceļu sakārtošanai, pašvaldības nostāja
ir nemainīga – satiksmes drošībai jābūt
pirmajā vietā. Tieši tādēļ arī šogad mērķtiecīgi tiek strādāts, lai, piesaistot Eiropas
struktūrfondu līdzekļus, pavērtos iespējas
uzlabot ielu stāvokli pilsētā.

Jāpabeidz «astītes»

Tiesa gan – šogad ekonomiskās situācijas dēļ nav paredzēti tik vērienīgi darbi,
kādus izdevās realizēt pērn, sakārtojot
virkni ielu, kuras bija patiesi kritiskā stāvoklī, taču arī 3,57 kilometri, ko plānots
rekonstruēt šogad, ir būtisks ieguldījums
Jelgavas infrastruktūras sakārtošanā.
«Šogad vērienīgākie darbi paredzēti
Dobeles šosejā – noteikti jāpabeidz pērn
sāktā rekonstrukcija Lielās ielas posmā
no Dambja ielas līdz Māras ielai un
Dobeles šosejas posmā no Māras ielas
līdz Atmodas ielai. Jau pašlaik tur sākti
2. kārtas būvniecības darbi, kuru laikā
pielabos ietvju bruģi, uzlies asfalta virskārtu, uzklās ielu horizontālo marķējumu
un veiks labiekārtošanas darbus,» stāsta
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns, atgādinot, ka tiks pilnveidota arī satiksmes
organizācija – gādājot par gājēju ērtībām,
pie veikala «Iki» būs ar pogu regulējams
luksofors. «Tā ir nepieciešamība,» uzsver
direktors.
Tāpat tiks turpināta vecpilsētas sakārtošana, pabeidzot K.Barona ielas
posma no J.Asara līdz Vecpilsētas ielai,
kā arī realizējot J.Asara ielas posma no
Vecpilsētas līdz K.Barona ielai rekonstrukciju. «Nupat kā noslēdzies konkurss
par J.Asara ielas rekonstrukciju. Ja rezultāts netiks pārsūdzēts, darbus varēs
sākt nekavējoties, un jau šogad, īstenojot
projektu «Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai»,
vecpilsētā kopumā būs rekonstruēti 320
metri ceļa seguma.

Sāks Dobeles šosejas
turpinājuma rekonstrukciju

«Ja nebūtu pārsūdzēts konkursa rezultāts, jau pašlaik būtu sākušies darbi
atlikušajā trīs kilometru garajā Dobeles
šosejas posmā līdz pilsētas robežai, taču
nu tie jāatliek par vismaz vienu diviem
mēnešiem. Ja rezultāts netiks atkārtoti
pārsūdzēts, tad jau 15. jūnijā sāksim realizēt projekta 1. kārtu – sakārtot posmu no
Pūra ceļa līdz 5. līnijai,» A.Baļčūns atklāj,
ka, rekonstruējot šo posmu, tiks sakārtots ne tikai brauktuves segums, bet arī
abpus ceļam izbūvētas gājēju ietves, kas
apvienotas ar veloceliņu, izbūvēts ielas
apgaismojums un veikti labiekārtošanas
darbi. Tāpat arī pie 5. līnijas tiks izbūvēts
gājēju luksofors.
«Arī tas domāts gājēju ērtībām, lai cilvēki droši varētu šķērsot Dobeles šoseju
iepretim Zanderu kapiem,» pamato «Pilsētsaimniecības» direktors, autovadītājus
mierinot, ka tas satiksmes plūsmu būtiski
neietekmēs – pirmkārt, gājēji to varēs
regulēt ar pogu, otrkārt, tas, tāpat kā
krustojumā ar 4. līniju, darbosies uz sensoriem un sarkanais signāls ieslēgsies tad,
ja no 5. līnijas pie krustojuma piebrauks
automašīna. Tādējādi Dobeles šosejā no
Dambja ielas līdz 5. līnijai tiks nodrošināta vienmērīga satiksmes intensitāte jeb tā
sauktais «zaļais vilnis».

Savukārt projekta otrajā kārtā sakārtos
posmu no 5. līnijas līdz tiltam pār Svēti.
Šajā kārtā iekļauti arī piebraucamie ceļi
un paredzēts sakārtot Dobeles šosejai
piegulošās ielas. Tiesa gan – pagaidām
vēl ir neskaidrības, vai šo ielu sakārtošanu atbalstīs Satiksmes ministrija,
tāpēc A.Baļčūns ir piesardzīgs, taujāts
par ielām, kuras kā piebraucamie ceļi
varētu tikt sakārtotas projekta otrajā
kārtā. «Taču es ļoti ceru, ka, piemēram,
1. līniju, kur segums ir kritiskā stāvoklī,
mums izdosies savest kārtībā,» tā viņš.
Rekonstruējot Dobeles šosejas turpinājumu, visticamāk, būs reversā satiksme.
Sabiedriskā transporta maršruti manīti
netiks.

Sakārtos krustojumus

Pie jauna asfalta seguma, gājēju ietvēm,
autobusa pieturām un apgaismojuma
šogad tiks arī apmēram 250 metrus garais
Rūpniecības ielas posms no Filozofu līdz
Dambja ielai. Līdz ar to tiks uzlabota
satiksmes drošība divos krustojumos
– Rūpniecības un Filozofu ielas, kā
arī Rūpniecības un Dambja ielas. Tur
satiksme tiks organizēta ar luksoforu
palīdzību. «Ja viss ritēs, kā plānots, tad
rekonstrukciju tur varētu sākt jau maijā. Taču vispirms darbus, kas ieplānoti
ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas
projektā, veiks uzņēmums «Jelgavas
ūdens», nomainot ūdens un kanalizācijas
komunikācijas,» tā A.Baļčūns.

Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, Jelgavas pašvaldība pilsētas ielu rekonstrukcijā šajā gadā kopumā
plāno ieguldīt 4 441 110 latus.
Foto: Ivars Veiliņš

drošību,» strikts ir A.Baļčūns.
toriju un sakārtotu vēl vairākas Jelgavas
Taču būtiski, ka šajā pavasarī, salī- ielas. Pašlaik turpinās intensīvs darbs,
dzinot ar iepriekšējiem, bedres jālabo lai tuvākā gada divu laikā reāli varētu
mazāk. A.Baļčūns norāda – tas tāpēc, ka uzsākt rekonstrukcijas darbus Raiņa ielā,
mazāk kļūst ielu, kurās bedrīšu remonts Čakstes bulvārī un Lielajā ielā no Driksas
vispār nepieciešams, jo pērn ne tikai tilta līdz pat Dambja ielai.
rekonstruētas atsevišķas ielas, bet arī
Tuvākajā perspektīvā jāsākas arī to
virknei ielu uzklāts vienlaidu segums, ielu rekonstrukcijai, kas nodrošinās infratās sakārtojot gan kā piebraucamos un struktūras sakārtošanu dzelzceļa stacijas
apbraucamos ceļus ielu rekonstrukcijas apkaimē, paredzot, ka tur tiks uzbūvēts
gaitā, gan arī, izvērtējot seguma kritisko satiksmes termināls. Tādējādi Pasta, Stastāvokli, šim mērķim atvēlot līdzekļus cijas ielas, Zemgales prospekta posms, kā
no pašvaldības budžeta. Piemēram, ja arī Sporta iela ar izbūvēto turpinājumu
2008. gadā salaboti 22 196 kvadrātmetri būs tikai daļa no ielām, kas tiks rekonsbedrīšu, tad pērn – krietni mazāk jeb truētas šī projekta laikā. Līdztekus tām
17 315 kvadrātmetri. Savukārt šajā gadā sakārtos segumu vairākām piegulošajām
Turpinās grantēto
nepieciešams salabot vairs tikai 13 000 ielām, kuras darbu gaitā tiks izmantotas
ielu atputekļošanu
kvadrātmetrus bedrīšu.
kā piebraucamie un apbraucamie ceļi.
No kopumā 263 kilometriem ielu
«Līdz 15. maijam visām bedrītēm
Tiesa gan – neraugoties uz jau paveiktagrants segums klāj 114,6 kilometrus. Jau pilsētā jābūt salabotām,» uzsver «Pilsēt- jiem darbiem, pilsētā vēl ir daudz ielu un
līdz šim atsevišķās ielās, lai uzlabotu to saimniecības» direktors.
ielu posmu, kurus nepieciešams sakārtot.
stāvokli, tika uzbērts frēzētais asfalts, un
Neieskaitot tos, ko, realizējot projektus ar
šāds risinājums tiks pielietots arī citviet, Tuvāko gadu darbi skaidri
Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu,
uzberot no Dobeles šosejas nofrēzēto
To, ka pilsētas infrastruktūras sakārto- īstenos šajā un tuvāko divu trīs gadu
asfaltu. Pašlaik tiek apkopotas tās ielas, šana ir viena no pašvaldības prioritātēm, laikā, A.Baļčūns kā pašlaik kritiskākajā
kurās to izmantos, taču A.Baļčūns norā- apliecina arī fakts, ka iepriekšējos gados stāvoklī esošās ielas min Loka maģistrāles
da, ka priekšroka noteikti būs tām, kurās nopietni domāts par to, lai, piesaistot posmu no Rīgas ielas līdz Bērzu ceļam,
satiksmes intensitāte ir lielāka.
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, Garozas, Satiksmes, Uzvaras ielu, kā arī
«Kaut līdzekļi, ko varam atvēlēt ielu aptvertu pēc iespējas plašāku pilsētas teri- Lietuvas šoseju.
greiderēšanai, arī ir sarukuši un viena
kilometra ielas nogreiderēšana izmaksā Izvērtētas PPP alternatīvas priekšrocības
gandrīz desmit latus, apzināmies, ka tos
Jelgavas ielu apsaimniekošanā
neuzturēt pienācīgā kārtībā nedrīkstam,
īpaši jau maģistrālās grants seguma ielas. Noslēgumam tuvojas projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas
Arī šogad atbilstoši izstrādātajiem divpa ielu apsaimniekošanā» realizācija, un šomēnes Jelgavas pašvaldības vadībai tika prezentēts
dsmit greiderēšanas maršrutiem turpi- šī projekta gaitā jau paveiktais, īpaši akcentējot SIA «Ernst&Young Baltic» pētījumu par piemērotāko publiskās un privātās partnerības (PPP) modeli Jelgavas ielu apsaimniekošanai.
nām sakārtot grants, grunts un uzbērtā
frēzētā asfalta ielas,» teic A.Baļčūns.
«Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» ir Norvēģijas
Un arī šogad īpaša uzmanība tiks valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts, kuru realizē JPPA «Pilsētsaimniecība».
pievērsta tam, lai kvalitatīva braukšana Konkursā tiesības īstenot aktivitāti «Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķinu veikšana projekta
būtu pa maģistrālajiem grantētajiem «Dažādu publiskās un privātās partnerības projektu izvērtējums Jelgavas ielu apsaimniekošaceļiem. Proti, pērn «Pilsētsaimniecība» nai» ietvaros un PPP iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma projekta izstrāde» uzvarēja SIA
šo ielu uzturēšanā sāka pielietot jaunu «Ernst&Young Baltic». Pētījuma mērķis – identificēt un izvērtēt projekta iespējamos īstenošanas
metodi, grants seguma virsmā iestrādājot modeļus, nosakot, vai PPP izmantošana ielu rekonstrukcijas un uzturēšanas sektorā publiskajai
putekļus absorbējošu vielu CC Road jeb pārvaldei noteiktajā situācijā ir lietderīgāka par publiskā iepirkuma izmantošanu, kā arī izstrādāt
kālija hlorīdu, kas piesaista gaisa mitru- PPP iepirkuma dokumentāciju un PPP līguma projektu.
JPPA «Pilsētsaimniecība» sagatavojusi rekonstrukcijas, periodiskās uzturēšanas un ikdienas
mu, mazinot ceļa putēšanu un cietinot
uzturēšanas darbu programmu, sadalot pilsētu trijās zonās: Jelgavas pilsētas Dienvidu daļa;
tā klātnes virskārtu. «Pagājušajā gadā Jelgavas pilsētas Centra daļa; Jelgavas pilsētas Pārlielupes daļa. Darbu programma, pamatota ar
atputekļošanas materiālu Atmodas, ekonomiskajiem aprēķiniem, sagatavota individuāli katrai pašvaldības ielai, tai piegulošajām ietvēm
Romas un Kārļa ielā iestrādājām eksperi- un lietus ūdens kanalizācijas sistēmām.
mentālā kārtā un guvām pārliecību, ka šī
Saskaņā ar darba programmu Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā pēc PPP principa perspektīvā
metode attaisnojas. Šo materiālu jau esam pašvaldības ielu rekonstrukcija varētu tikt veikta 44 kilometru garumā jeb 360 000 kvadrātmetru
iegādājušies, un jau tuvākajās nedēļās tas platībā; ietvju rekonstrukcija 94 000 kvadrātmetru platībā; lietus ūdens kanalizācijas sistēmu
tiks iestrādāts prioritāro grantēto ceļu rekonstrukcija 77 kilometru garumā; 73 autobusu pieturvietu būvniecība, kā arī ielu un piegulošo
ietvju periodiskā un ikdienas uzturēšana 266 kilometru kopgarumā.
segumā,» tā A.Baļčūns.

Bedrītes jālabo mazāk

Pašlaik ielu remontdarbi pilsētā jau
rit pilnā sparā, jo beidzot tam ir atbilstoši laika apstākļi un, labojot bedrītes,
iespējams izmantot bitumena emulsiju.
Avārijas bedres salabotas jau iepriekš,
un tagad aizdara pārējās bedres pilsētas
ielās. «Šogad finansējums no Autoceļu
fonda bedrīšu remontiem, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazināts par 96 400
latu, taču mēs nedrīkstam pieļaut, ka līdzekļu samazinājuma dēļ ielas paliek bedrainas. Ceļi tiek laboti un tiks laboti arī
turpmāk. Protams, atsevišķās ielās, kas ir
kritiskākā stāvoklī, ir grūti runāt par ļoti
komfortablu braukšanu, jo «lāpīta» ceļa
stāvokli nevar salīdzināt ar vienlaidus
uzklāta asfalta kvalitāti – praktiski nav
iespējams bedri salabot tā, lai pa plaisiņām tajā neiekļūtu ūdens un neveicinātu
«ielāpa» izsišanu, taču samazinātā finansējuma dēļ mēs nedrīkstam aizmirst par

Izvērtējot pašvaldībai pieejamo izvēli piesaistīt privāto partneri ceļu rekonstrukcijai un apsaimniekošanai, «Ernst&Young Baltic» apkopoja PPP veida un līguma formu izvēli nosakošos kritērijus:
publiskā partnera līdzdalība un kontrole pār projektu; publiskā partnera aktīvu nodošana un
maksājumu avots privātajam partnerim; projektēšanas, būvniecības un finansēšanas pienākumu
sadalījums starp privāto un publisko partneri. Tie ņemti vērā, lai rastu optimālāko un ekonomiski
pamatotāko risinājumu, pilsētas ielu apsaimniekošanā ieviešot PPP principu.
Pētījuma rezultāts, kas apkopots starpziņojumā, liecina, ka no PPP veidiem starp institucionālo
un līgumisko Jelgavas gadījumā ieteicams līgumiskais, proti, publiskā sektora un privātā sektora
sadarbība notiek, publiskajam partnerim un privātajam partnerim slēdzot un izpildot partnerības
iepirkuma vai koncesijas līgumu. Pētījuma veicējs rekomendē slēgt partnerības iepirkuma līgumu, jo
no gala lietotājiem nav paredzēts iekasēt maksājumus par ielu pieejamību jeb izveidot tā saucamos
maksas ceļus un ielas nevar tikt nodotas privātajam partnerim. Savukārt saskaņā ar PPP modeļu
piemērotības analīzi Jelgavas ielu rekonstrukcijas projekta vajadzībām atbilstošākais būtu DBFO
(projektē–būvē–finansē–apsaimnieko) līgums, kas paredz, ka projektēšanu, būvniecību un finansējuma piesaisti veic privātais partneris, vai BOT (būvē–apsaimnieko–nodod) līgums, kas piemērojams
tad, ja finansējumu piesaista publiskais partneris, šajā gadījumā – Jelgavas pašvaldība.
Pašlaik aktivitātē «Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķinu veikšana projekta «Dažādu publiskās un privātās partnerības projektu izvērtējums Jelgavas ielu apsaimniekošanai» ietvaros un PPP
iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma projekta izstrāde» tiek veiktas pēdējās korekcijas.
«Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» ir Norvēģijas
vadības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts, ko realizē Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība». Projekts, kura mērķis ir izstrādāt atbilstošāko Jelgavas ceļu un ielu
apsaimniekošanas modeli, ieviešot mūsu pilsētai piemērotāko publiskās un privātās partnerības
principu, ilgs līdz 2010. gada 31. maijam. Projekta kopējais budžets ir 400 000 eiro, tostarp 60
000 eiro ir Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 22. aprīlis
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Meitenēm Igaunijā – sudrabs

«Skonto» par stipru

Veterāniem 2. vieta

EČ bez uzvarām

Jelgavas
hokejistes «JLSS/
Zemgale»
Igaunijas
atklātajā
čempionātā sešu komandu konkurencē ieguva
otro vietu. Zelta medaļas izcīnīja cita
Latvijas komanda – «Laima». Jelgavas
komandas «JLSS/Zemgale» spēlētāja
Lolita Andriševska stāsta, ka pēdējā spēlē
mūsu meitenes ar «Laimu», kas ir Latvijas
izlases kodols, nospēlēja neizšķirti 0:0.
Tomēr iepriekšējā tikšanās reizē jelgavnieces viņām piekāpās, līdz ar to «Laimas»
hokejistēm kopvērtējuma tabulā bija trīs
punktu pārsvars.

FK «Jelgava» Latvijas LMT virslīgas otrās
kārtas spēlē ar rezultātu 1:4 zaudēja FC
«Skonto» futbolistiem. Vienīgos vārtus
FK «Jelgava» labā guva Valērijs Redjko,
realizējot 20 m soda sitienu. «Esmu priecīgs par uzvarēto spēli, jo tā solījās būt ļoti
grūta. «Jelgava» spēlē asu un fizisku futbolu, tādēļ prieks, ka mēs nenobijāmies
un izmantojām mūsu spēlētāju ātrumu.
Jāatzīst, ka jelgavnieki nespēlē kā debitanti, bet spēlē pieredzējušas komandas
futbolu,» tā «Skonto» galvenais treneris
Aleksandrs Starkovs. Nākamā spēle – 22.
aprīlī pulksten 18 Ozolnieku stadionā pret
«Jūrmalu VV». Ar «Skonto» mūsējie jau
pavisam drīz tiksies vēlreiz – Latvijas Kausa
izcīņas pusfinālā. Spēle notiks «Skonto»
stadionā 28. aprīlī pulksten 17.30.

Sporta kluba «Apolons» komanda piedalījās Latvijas Sporta veterānu savienības rīkotajā 47. spartakiādē svaru stieņa spiešanā guļus. Mūsu komanda ne
tikai kopvērtējumā izcīnīja otro vietu,
tikai nedaudz atpaliekot no līderiem,
bet trīs sportisti – Leokādija Tkačova,
Lilija Ritikova (attēlā) un vecmeistars
Aleksandrs Smelovs – uzstādīja jaunus Latvijas
rekordus. Par
čempioniem
kļuva arī Jānis Lasmanis,
Ivans Raukens
un sporta
meistars Oļegs
Illarionovs.

No 14. līdz 19. aprīlim Grieķijas
pilsētā Saloniki risinājās Eiropas
čempionāts sambo. Tajā piedalījās
arī divi jelgavnieki, bet abi piedzīvoja
zaudējumus un no cīņām par godalgām izstājās. Uz Grieķiju devās divi
Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta
skolas audzēkņi – Andrejs Rebrovs
un Jekaterina Žalnere –, kurus sacensībām gatavoja treneris Kims
Usačevs. A.Rebrovs startēja jauniešu
grupā un zaudēja Armēnijas un Azerbaidžānas komandu pārstāvjiem, bet
J.Žalnere startēja junioru grupā un
piekāpās sportistei no Baltkrievijas.
Mūsu sportisti ceļazīmi uz Eiropas
čempionātu ieguva, gūstot panākumus Latvijas čempionātā.

«Ķepas» – pilsētas čempioni; nākamgad
turnīram jākļūst interesantākam
 Ilze Knusle-Jankevica

iekļūtu finālā, spēles būtu daudz aizraujošākas un intriga saglabātos līdz
Noslēdzies pilsētas atklātais
beigām,» tā J.Kaminskis. Savukārt
basketbola turnīrs, kurā nofinālā varētu spēlēt līdz divām uzvarām
skaidroti Jelgavas čempioni
– tad katra komanda cīnītos līdz pēdē– šis gods tika komandai
jam, jo uzvara ar plus 50 vienā spēlē
«Ķepas». Sporta servisa cennenozīmētu neko.
tra direktors Juris Kaminskis
Šogad krietni audzis arī līdzjutēju
uzsver, ka ar gadiem čempiopulks un pusfināla spēles bijušas
nāta līmenis ir tikai audzis
pat apmeklētākas par dažu labu BK
un līdz ar BK «Zemgale» spē«Zemgale» mājas spēli. «Vislielākais
lētāju iesaistīšanos kļuvis arī
fanu pulks ir ilggadējām komandām
daudz apmeklētāks, tomēr
«Ķepas» un «Brāļi Ilmāri», bet daudzi
nākamgad jādomā, kā to
vienkārši nāk skatīties basketbolu,
padarīt vēl interesantāku.
jo turnīra līmenis ir diezgan augsts
– tajā spēlē arī vairāki BK «Zemgale»
Šogad medaļu ieguvēji tika noteikti basketbolisti,» teic Raivis Strēlnieks,
divu spēļu summā. «Ķepām» tas grū- kurš pērn pats piedalījies čempionātā.
tības nesagādāja – pirmajā spēlē «Brāļi Tam, ka cilvēki nāk skatīties tieši uz
Ilmāri» tika pieveikti ar 102:58, un tas pazīstamām sejām, piekrīt arī Egija
ļāva otrajā spēlē neiespringt uz rezultā- Ozola. Lai gan pati čempionātam
tu. Trešā vieta – «Post Club/Valauto», klātienē līdzi sekojusi reti, viņa novēkas pieveica «Doku».
rojusi, ka visvairāk skatītāju ir tad, kad
Izvērtējot čempionātu, J.Kaminskis ierindā ir komandu līderi – labākie un
norāda, ka nākamgad vajadzētu pamai- atraktīvākie spēlētāji.
nīt nolikumu tā, lai
Jāpiebilst, ka
intriga saglabājas «Ķepas»: Juris Brūveris, Māris Masaļ- turnīrā piedalījās
līdz pašām turnīra skis, Jānis Gutāns, Dainis Dābols, Edgars astoņi BK «Zembeigām – šogad jau Krūmiņš, Valentīns Matusevičs, Māris Lagz- gale» spēlētāji, bet
pirmajā finālspēļu diņš, Aigars Rašmanis, Edgars Smirnovs, saskaņā ar nolikukārtā līderi uzva- Oskars Jēkabsons, Andris Gūtmanis, Gatis mu vienā komanrējuši ar ļoti lielu Černovskis, Madars Lasmanis.
dā drīkstēja spēlēt
pārsvaru, kas prakne vairāk kā divi.
tiski ļāva prognozēt medaļniekus vēl Daži no viņiem pamanījās tikt arī pie
pirms pēdējās spēles. «Jau pusfinālā medaļām. Piemēram, Jēkabs Rozītis
vajadzētu spēlēt divas kārtas, un finālā kaklā kāra bronzas medaļu, kaut «Post
iekļūtu uzvarētājs divu spēļu summā. Club/Valauto» sastāvā aizvadīja tikai
Šogad pēc spēku samēriem līdzīgākie vienu – fināla – spēli. «Sanāca tā, ka
bija «Ķepas» un «Post Club/Valauto», pusfinālā komandu pievīlu un uz spēli
bet pēdējie pusfinālā zaudēja. Ja viņi neierados. Tagad viņi mani ēd par to,

ka tieši manas vainas dēļ neiekļuvām
finālā,» atzīstas J.Rozītis.
Savukārt Kalvim Krūmiņam, kurš
spēlēja komandā «Doks», līdz medaļai
pietrūka. Uz jautājumu, vai nav par
lielu slodze – viņš šosezon spēlēja gan
«Zemgalē», gan LLU komandā, gan piedalījās pilsētas čempionātā –, sportists
atbildēja, ka nē. «Tas jau nav daudz!

Jelgavā, Institūta ielā 4, paziņo,
ka 2010. gada 28. aprīlī un 12. maijā
skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un kustību
traucējumiem
uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2010./2011.m.g.

Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pieraksts uz komisiju
pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

Pašvaldības iestāde «Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde» atkārtoti aicina
darbā sociālo darbinieku darbam ar
pieaugušām personām.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darba jomā pēdējo 3 gadu
laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pieaugušām personām;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā
pieaugušām personām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz
e-pastu: soc@soc.jelgava.lv līdz 30. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 63007524.

PPII «Pūčuks»
gaida bērnus no 1 līdz 7 gadu vecumam. Papildus ikdienas nodarbībām
ir bezmaksas tautiskās dejas. Tiek uzņemti bērni, kuri dzimuši 2004./2005.
gadā sagatavošanai skolai. Mācības
notiks katru dienu no pulksten 9 līdz
13. Maksa – 25 Ls/mēnesī.
Vasaras mēnešos bērni vecumā no 3
līdz 11 gadiem tiks mīļi gaidīti
«Pūčuka vasaras darbnīcā».
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.pucuks.lv.
Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

Meklē darbu
Meklēju darbu ar dzīvošanu uz vietas. Esmu
celtnieks, bet protu arī citus saimniecības
darbus. Tālrunis 28264143.
Friziere – individuāli, pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Sieviete meklē darbu. Ir pieredze vecu cilvēku
aprūpē. Varu pieskatīt jūsu bērnus.
Tālrunis 26063460.
Meklēju darbu. Varu pasniegt privātstundas no
5. līdz 9. klasei matemātikā. Tālrunis 29141347.

Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.

Sporta pasākumi
 22. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis» orientēšanās sacensību seriāls
«Alnis 2010», 2. kārta (Kalnciema
vidusskolā).
 22. aprīlī pulksten 18 – LMT virslīgas spēle FK «Jelgava» – FK «Jūrmala
VV» (Ozolnieku stadionā).
 23. aprīlī pulksten 16 un 24. aprīlī
pulksten 11 – LR 63. sporta spēles
peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 24. aprīlī pulksten 11.30 – Jelgavas pilsētas meistarsacīkstes džudo
1999. gadā dzimušajiem un jaunākiem
(6. vidusskolā).
 25. aprīlī pulksten 12.30 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem, 2. grupa (Sporta
namā Raiņa ielā 6).

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

Jelgavas
čempiona
titulu ieguva
BK «Zemgale»
kapteinis Edgars Krūmiņš.
Lai gan Sporta
servisa centra direktors
Juris Kaminskis
atzīst, ka līdz
ar BK «Zemgale» spēlētāju
iesaistīšanos pilsētas
čempionāts
kļuvis daudz
apmeklētāks,
viņš norāda
– nākamgad
jādomā, kā to
visu padarīt vēl
skatāmāku.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
Kad vēl spēlēju Valmierā, vienu gadu
paskaitīju, ka sezonas laikā nospēlēju
vairāk nekā 150 spēļu. Šosezon man tik
daudz nebija,» tā K.Krūmiņš.
Sporta servisa centra direktors
piebilst, ka pēdējos gados audzis arī
dalībnieku skaits čempionātā un spēles
notiek divās līgās. Otrās līgas uzvarētāji tiks noskaidroti 25. aprīlī.

Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu visu
veidu santehnikas darbus, apkures sistēmas
montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.

Piedāvā darbu
Sportacentrs.com meklē palīgus futbola teksta
translāciju nodrošināšanā. Priekšnosacījums
pretendentiem – regulāra FK «Jelgava» mājas
spēļu apmeklēšana. Priekšrocības tiem, kas
gatavi strādāt ar savu portatīvo datoru. Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi:
valdisberzinsh@hotmail.com.
Vajadzīgi darbinieki ar organizatoriskām
spējām, pilnas un pusslodzes darbs. Pārrunas
Rīgā. Tālrunis 26972775.

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA GOROHOVA (dz. 1934. g.)
ANDRIS STRAUTMANIS (dz. 1959. g.)
MARIJA ŠANTERE (dz. 1923. g.)
ĻUBOVA ARISTARHOVA (dz. 1935. g.)
LIDIJA ORLOVA (dz. 1921. g.)
IVANS KUĻIKOVS (dz. 1931. g.)
AIVARS MARTINSONS (dz. 1945. g.)
STEPANS TKAČUKS (dz. 1928. g.)
IVANS KRIVOGUV (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 22.04. plkst.11.30
Zanderu kapličā uz Norauku kapiem.
MIERVALDIS BURKĀNS (dz. 1955. g.).
Izvadīšana 23.04. plkst.14 Zanderu kapsētā.
VENDA GRĪNFELDE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 23.04. plkst.16 Meža kapsētā.
ZINAIDA LOCMERE (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 24.04. plkst.12 Zanderu kapsētā.
VANDA KURUŠKO (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 24.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.

Šosezon galvenais – aizbraukt uz
Mančesteru
 Ilze Knusle-Jankevica

Jauno sezonu veiksmīgi
iesākuši Jelgavas lakrosisti
«Mītava» – viņi nedēļas
nogalē aizvadīja pirmo Latvijas čempionāta spēli un
ar 6:2 pieveica «Valmieras
puikas». Šīs sezonas mērķis
lakrosistiem ir nosargāt
trešo vietu, pabojāt nervus
līderiem, kā arī aizbraukt
uz pasaules čempionātu.
Šosezon Latvijas čempionātā spēlēs
piecas komandas – klāt nākuši liepājnieki. «Mītavas» pārstāvis Gļebs
Šupeņko to vērtē kā pozitīvu aspektu, jo tas ne vien pierāda, ka sporta
veids attīstās un kļūst populārāks,
bet cels arī čempionāta kvalitāti – ar
katru jaunu dalībnieku palielinās gan
konkurence, gan spēļu skaits.
Viens no Latvijas čempionāta sabraukumiem notiks arī Jelgavā. 16.
maijā Daugavas stadionā skatītāji
varēs vērot ne tikai vietējā kluba
sniegumu, bet arī pārliecināties, vai
līderi «Rīga» un «Druva Dynamite»

Sācies Latvijas čempionāts lakrosā.
Pirmo spēli aizvadījis arī Jelgavas
klubs «Mītava», ar 6:2 uzvarot «Valmieras puikas». Tomēr šosezon galvenais lakrosa notikums ir pasaules
čempionāts, uz kuru Latvijas izlases
sastāvā gatavojas doties seši jelgavnieki.
Foto: no G.Šupeņko arhīva
tiešām ir tik labi.
Tomēr galvenais šīs sezonas notikums ir pasaules čempionāts lakrosā,
kas notiks jūlijā Anglijas pilsētā Mančesterā. Tajā piedalīsies arī Latvijas
izlase, bet seši Jelgavas lakrosisti ir
izlases kandidāti. Izlases sastāvs tiks
paziņots pēc treniņnometnes maija
sākumā.

6
26. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 987.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 124. un 125.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5302.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kanāda». Dokumentāla filma.
11.55 «Hovardsenda». Romantiska drāma. 1992.g.
14.50 «Sarežģītais zvirbulēns». Studijas Dauka animācijas filma.
15.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 118.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 987.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5303.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 126. un 127.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Pusfinālspēle. Kanāda – Slovākija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 9. un 10.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «A, B, C… Manhetena». ASV drāma. 1997.g.
12.45 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Šveice. 2006.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Vertikālā pilsēta». Lielbritānijas dokumentāls
seriāls par pasaules augstākajām celtnēm.
20.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 8.sērija
21.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
21.35 «Tavs auto».
22.05 «Basketbola spēļu apskats».
22.35 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
23.25 «Krējums… saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 55.sērija.
10.05 «Mīlestības spēles». Melodrāma. 2004.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
13.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 169.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 93.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 5.sērija.
23.35 «Nikita». ASV seriāls. 45. un 46.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.
2.05 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
3.00 «Pasažieris nr. 57». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.10 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 13.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 216.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 35.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 108.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 18.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 4.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 50.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 49.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 113.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 183.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 9.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 12.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 7.sērija.

tv programma
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 25.sērija.
1.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». Seriāls. 22.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

27. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 988.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 126. un 127.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5303.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.30 «Sargājiet bērnus!»*
14.00 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pilsētas. Priekule.
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 988.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5304.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 128. un 129.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 29.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Cīņa par 3.
un 4.vietu. Somija – Slovākija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 8.sērija.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. 2007.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 3.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 56.sērija.
10.05 «Virs mākoņiem». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 48.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 170.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 94.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mežrožu ieleja: Jūtu pārbaude». Melodrāma. 2008.g.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Pasaules pokera turnīrs». 84.sērija.

1.20 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.25 «Nāvējošais tango». Krimināldrāma. 2002.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 14.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 217.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 36.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 109.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kašmira mafija». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 19.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 5.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 51.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 50.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 114.sērija.
18.15 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Komēdijseriāls. 49.
un 50.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 184.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 «Relikts». Šausmu trilleris. 1997.g.
1.05 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 3».
ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

28. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 989.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 128. un 129.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5304.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 119.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 989.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5305.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 130. un 131.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 7.sērija.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Vācija. 2007.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).

Ceturtdiena, 2010. gada 22. aprīlis
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 3.sērija
20.05 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 1.sērija Tornado.
21.00 «Ziemeļu puse».
21.30 «Ātruma cilts».
22.00 «Nākotnes parks».
22.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
23.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 57.sērija.
10.05 «Vasaras atmoda». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 49.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Lazlo nometne 2». Animācijas filma. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 171.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 95.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes
šovs. 3.sērija.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Lielās ielu cīņas». Spraiga sižeta komēdija. 1980.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.20 «Pasaules pokera turnīrs». 85.sērija.
3.55 «Slepkavas dienasgrāmata». Krimināldrāma. 1991.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 15.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 218.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 37.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 110.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
9.25 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 13.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 20.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 6.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 52.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 51.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 115.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 185.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Komēdija. 2007.g.
0.10 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 17.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

29. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 990.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 130. un 131.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5305.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Maskavas cirka skola
izbraukumā». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 120.sērija.

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 990.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5306.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 132. un 133.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 14.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «LTV portretu izlase». Scenogrāfs Andris Freibergs.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs»
(krievu val.).*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Dānija. 2008.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.05 «Eksperiments». TV spēle.
17.35 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija. Tiešraide.
21.55 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
22.00 «Uz meža takas».
22.30 «Pretpoli pievelkas». Romantiska komēdija. 2002.g.
24.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 58.sērija.
10.05 «Ilgu zeme». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 50.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 172.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 96.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Seriāls. 12.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.50 «Melnādainā princese». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
1.35 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.30 «Nevainojamais». ASV laikmeta drāma. 1999.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 219.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 111.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 21.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 7.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 14.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 53.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 52.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 116.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 186.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.00 «Anakonda». ASV trilleris. 1997.g.
23.45 «Kinomānija».
0.15 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 10.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Lavīna» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls

30. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 132. un 133.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5306.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Pērtiķu mednieki». Dokumentāla filma.
14.40 «100.pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 121.sērija.
15.35 «Būs jau labi!».*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 8.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5307.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 134. un 135.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 16.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 17. un 18.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Šoka tūrisms Kalifornijā». Dokumentāla filma.
12.05 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
12.35 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija.
21.55 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
23.00 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 7.sērija.
23.55 «Vistlera». Seriāls. 22.sērija.
0.45 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 59.sērija.
10.05 «Mīlestības līkloči». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 51.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 173.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 1.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
23.50 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
0.20 «Briesmoņu nemaz nav». Šausmu komēdija. 2001.g.
2.05 «Karstās lūpas, karstās kājas». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Seriāls. 12.sērija.
4.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 220.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 39.sērija.

7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 112.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kobra 14». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 22.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 8.sērija.
13.25 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 15.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 54.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 53.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 117.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 39.sērija.
0.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
0.55 «Jackass 2». ASV dokumentāla komēdija. 2006.g.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Lavīna» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

1. maijs, sestdiena
LTV1
7.00 «Kaķīša dzirnavas».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.00 «Austras koka pasakas». Animācijas filma.
8.15 «Kas te? Es te!»
8.45 «Dabas grāmata».
9.15 «20 gadi. 20 stāsti».
9.20 «Ūdensbumba resnajam runcim».
Latvijas ģimenes komēdija. 2004.g.
10.50 «20 gadi. 20 stāsti».
10.55 «Kas var būt labāks par šo?»
11.25 «20 gadi. 20 stāsti».
11.30 «Balss pavēlnieks».
13.05 «20 gadi. 20 stāsti».
13.10 «Ar būdu uz baznīcu». Nacionālā teātra izrāde.
15.45 «20 gadi. 20 stāsti».
15.50 «Zem ozola kuplajiem zariem». Dokumentāla filma.
17.40 «20 gadi. 20 stāsti».
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «20 gadi. 20 stāsti».
18.30 «Ielas garumā». Jēkaba iela un Jēkaba laukums.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «20 gadi. 20 stāsti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «20 gadi. 20 stāsti».
21.20 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.
22.20 «20 gadi. 20 stāsti».
22.25 «Bīstamie sakari». LNO baleta izrāde.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 LNSO pirmās vijoles Raimonda Ozola autorkoncerts.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 41.sērija.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
15.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija.*
17.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 29.sērija.
17.50 «Trakais skrējiens pāri Amerikai». Dokumentāla filma.
18.45 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
19.15 «Gulētājs un skaistule» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
20.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 3. un 4.sērija.
21.50 «Debesīs un uz zemes». Drāma. 2006.g. 1.sērija.
23.25 «Pretpoli pievelkas». Romantiska komēdija. 2002.g.
0.55 «Bikini meitenes». Seriāls. 14. (noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 47.sērija.
6.50 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 35.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 17.sērija.

7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Žandarms pastaigā».
Piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
17.05 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
ASV realitātes šovs. 30. un 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Pēc saulrieta». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 2004.g.
23.10 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
1.30 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.;
SMS ar iepazīšanos.
3.35 «Pārdzīvot spēli». ASV krimināldrāma. 1994.g.
5.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 221.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 40.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks».
Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 1.raidījums.
8.55 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 3.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 183. un 184. sērija.
12.35 «Kinomānija». Raidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora šovs. 39.sērija.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
15.45 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
17.40 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Pamestais». ASV drāma. 2001.g
23.15 «Kaimiņu meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
1.20 «Ellīgās mājas». Dokumentāla filma. 2008.g.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Banderovieši» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sentropē žandarms» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). Komēdija. 1964.g.
19.05 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Kaimiņš» (ar subt.). Komiska detektīvfilma. 2004.g.
23.10 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.05 «Erotiskie stāsti. Verdzenes». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
1.00 «Erotiskie stāsti. Draudzenes 2». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

2. maijs, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Kad āboli ripo». Animācijas filma.
8.50 «Kas te? Es te!»
9.20 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot. Viduskursas bērnu un
jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate.
9.50 «20 gadi. 20 stāsti».
9.55 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1985.g.
11.15 «20 gadi. 20 stāsti».
11.20 «Latgales Māras ceļš». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.15 «20 gadi. 20 stāsti».
13.20 «Vertikāle».
13.50 «20 gadi. 20 stāsti».
13.55 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.50 «20 gadi. 20 stāsti».
14.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.50 «20 gadi. 20 stāsti».
15.55 «Likteņdzirnas».
Rīgas kinostudijas melodrāma. 1997.g.
17.50 «20 gadi. 20 stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «20 gadi. 20 stāsti».
19.55 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «20 gadi. 20 stāsti».
21.05 «Sašķeltā pasaule». Akcija K.Ulmaņa piemineklim
Turkmenistānā. Tiešraide no Pikšām.
22.00 «20 gadi. 20 stāsti».
22.05 «Sašķeltā pasaule». Akcija K.Ulmaņa piemineklim
Turkmenistānā. Tiešraide no Pikšām.
24.00 «Nakts ziņas».
0.10 «Ceplis». Rīgas kinostudijas sociālā drāma. 1972.g.
1.45 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
3.20 «Kad lietus un vēji sitas logā». Rīgas kinostudijas
drāma. 1967.g.
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LTV7

TV3

8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Eksperiments». TV spēle.*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Slovākija. 2009.g. 17.aprīlis.*
16.05 «Relikviju medniece». Seriāls. 30.sērija.
16.55 «Basketbola spēļu apskats».*
17.25 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē.
4. (noslēguma) sērija.
17.55 Pārbaudes spēle hokejā.
Latvija – Slovākija. Tiešraide no Slovākijas.
20.20 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 15.sērija.
21.10 «Naktstauriņa pareģojumi». Šausmu filma. 2002.g.
23.10 «Debesīs un uz zemes». Drāma. 2006.g. 1.sērija.

5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 222.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 41.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks».
Animācijas filma. 9.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 185. un 186.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Pokemons Džirači – vēlmju izpildītājs». ASV un
Japānas animācijas filma. 2004.g.
14.00 «Pamestais». ASV drāma. 2001.g.
16.50 «Kobra 11». Seriāls. 4.sērija.
17.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». 4.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «X cilvēki: pēdējā sadursme». ASV un Lielbritānijas
spraiga sižeta fantastikas filma. 2006.g.
22.00 «Uzbrukums 13.iecirknim». Krimināldrāma. 2005.g.
0.05 «Tristans un Izolde». Romantiska piedzīvojumu
drāma. 2006.g.
2.20 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
4.05 «Kobra 9». Seriāls. 15.sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 48.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Pēc saulrieta». Spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 2004.g.
12.50 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 10.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 5.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.05 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.30 «Epidēmija». ASV katastrofu filma. 1995.g.
1.50 «Atklājums». Trilleris. 1994.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Žandarms pastaigā».
Piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
Izklaidējoša programma.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.). Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Prinča Florizeļa piedzīvojumi» (ar subt.).
Detektīvfilma. 1.sērija. 1979.g.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora festivāls.
22.10 «Amerikāņu meita» (ar subt.). Melodrāma. 1995.g.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Erotiskie stāsti. Sex 2». Erotisks seriāls; SMS ar
iepazīšanos.

23. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde
traģikomēdija 2 cēlienos «Siseņi».
Biļešu cenas: Ls 10; 8; 6; 5.

25. aprīlī plkst.17 – koncerts «Skani ar mani!».

Piedalās: Ž.Siksna, A.Kukuvas, V.Lapčenoks, U.Roze, aktieris
J.Skanis un K.Krievkalna instrumentālās grupas mūziķi.
Programmā I.Kalniņa, R.Paula un A.Kukuvasa dziesmas.
Biļešu cenas: Ls 3; 2,50; 2.
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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Kultūras pasākumi
 23. aprīlī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Biļana Srbļanoviča «Siseņi».
Traģikomēdija 2 cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās R.Kalniņa, I.Auziņš vai
A.Robežnieks, A.Skrastiņš, K.Zadovska, N.Geidmane, M.Martinsone vai I.Briķe,
H.Spanovskis, J.Strenga, J.Bartkevičs, A.Siliņš, O.Dreģe. Šeit nav pozitīvo vai
negatīvo personāžu, šeit ir ļaudis, kuri grib iegūt, neko nezaudējot un necik
nemaksājot. Izrādē smēķē! Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Skani ar mani!». Dzirdēsiet Latvijas vadošos vieglās mūzikas vecmeistarus solistus Ž.Siksnu, A.Kukuvasu, V.Lapčenoku,
U.Rozi. Piedalās arī Latvijas Nacionālā teātra aktieris J.Skanis un K.Krievkalna
instrumentālās grupas mūziķi. Programmā I.Kalniņa, R.Paula un A.Kukuvasa
dziesmas. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 28. aprīlī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde M.Gorkijs
«Dibenā». Režisors A.Matisons, asistents A.Bolmanis. Scenogrāfs E.Kalnenieks.
Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 17.30 – Čigānu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
(Mazajā zālē).
 29. aprīlī pulksten 15 un 30. aprīlī pulksten 18 – kinoseanss «Naša raša»
(Nasha Russia). Komēdija. Filma uzņemta pēc populārā Krievijas televīzijas
humora šova «Nasha Russia» motīviem. Biļešu cena – Ls 2.
 29. aprīlī pulksten 18 un 30. aprīlī pulksten 15 – kinoseanss «Kaste» (The
box). Režisors Ričards Kellijs. Fantastika, šausmu trilleris. Kādu vakaru trūcīgs
pāris saņem kasti ar podziņu. Nākamajā rītā pie abiem ierodas svešinieks
un izstāsta, ka, nospiežot podziņu, notiks divas lietas, pirmkārt, pāris savā
īpašumā iegūs miljonu dolāru, otrkārt, kāds pasaulē ies bojā… Biļešu cena –
Ls 2 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 21 – kinoseanss «Vikija, Kristīna, Barselona». Režisors
Vudijs Alens. Romantiska komēdija par amerikāņu meiteņu vasaras dēkām
Spānijā izpelnījās kritiķu atzinību šogad Kannu kinofestivālā. Biļešu cena –
Ls 2. Neiesaka skatīties bērniem līdz 12 gadu vecumam (kultūras namā).

Izstādes
 No 8. aprīļa – pilsētas fotokluba «Buclera gars» fotogrāfiju izstāde (kultūras
namā).
 Līdz 30. aprīlim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Vidū» (kultūras
namā).
 Aprīlī – Jelgavas keramiķu Valdas Semanes, Undīnes Stepkas, Sarmītes
Zuteres darbu izstāde (Mākslas skolas Izstāžu zālē).
 Aprīlī – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža»).
 Līdz 16. jūnijam – Gunāra Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Līdz 5. maijam – Initas Vilks un Nellijas Skujenieces izstāde «Canicula».
Gleznas un forma (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 30. aprīlim – gleznotājas Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pavasaris»
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 27. aprīlim – Ventspils TGS «VINcenta» dalībnieku darbu izstāde. Studijas vadītāja – Mārīte Kluša (kultūras nama 2. stāvā).

«Jaunība» izdejos 50 gadus
 Ritma Gaidamoviča

gan šobrīd lai paliek intriga, taču zinu, ka
tas būs tā vērts, viņiem patiks, arī skatīPretēji nosaukumam tautas
tājiem būs interesanti,» teic L.Muskare.
deju ansamblis «Jaunība»
Bet koncerta 2. daļā uzstāsies 80 bijušie
sestdien, 24. aprīlī, pulksten
kolektīva dejotāji no dažādiem gadiem un
18 kultūras namā aicina uz
sastāviem. «Unikāli, ka, gatavojot svētku
savu 65 gadu jubilejas konprogrammu, atsaucās tik daudz bijušo
certu. Šī diena nozīmīga ne
dejotāju no dažādām Latvijas vietām,
tikai ar to, ka vienam no Latgandrīz no visiem sastāviem. Viņi jau no
vijā vecākajiem kolektīviem ir
februāra ik pa laikam brauc uz Jelgavu
svētki, – 35 darba gadus šajā
uz mēģinājumiem no Rīgas, Cēsīm, Jūrkolektīvā svinēs arī vadītāja
malas, Pāvilostas,» stāsta L.Muskare.
Ludmila Muskare, bet piecus
Vadītāja atklāj, ka šie mēģinājumi ir pokopā būšanas gadus – vadīzitīvi piepildīti un to centīšoties parādīt
tājs Arvils Noviks.
uz skatuves arī sestdien, īpaši mīļumu,
ko sevī glabā. Viņa teic, ka šis kolektīvs
Jelgavas «Jaunība» ir viens no vecāka- izceļas ar vēl kādu lietu, proti, daudzas
jiem tautas deju kolektīviem valstī, kurš ģimenes ir satikušās tieši «Jaunībā». «Ar
gan ar savu vārdu «dzīvo» tikai 50 gadus Vili Ozolu saskaitījām, ka daudzi pāri ir
– nosaukums tam piešķirts 1960. gadā, saprecējušies, un tādi tie ieradīsies arī uz
kaut arī kolektīvs jau 15 gadus pastāvē- koncertu. Mums sanāca vairāk nekā 20
jis. Kā L.Muskare teic, koncerts būs kā pāri,» tā L.Muskare.
retrospekcija no 1960. līdz 2010. gadam.
Uz jubilejas koncertu aicināti visi bi«Tie, kuri dejoja 50. un 60. gados, būs ar jušie dejotāji, kā arī ikviens pilsētnieks.
mums un sēdēs zālē, bet pārējie tiksies «Skatītājiem tā būs iespēja kopā ar
uz skatuves,» stāsta L.Muskare. Pirmajā mums pakavēties atmiņās, paskatīties,
koncerta daļā uzstāsies tagadējie 40 kādas bija tautas dejas 70. un 80. ga«Jaunības» dejotāji un dejos šodienas dos ar Golšteina mūziku, pakavēties
dejas. «Bet kā pievienotā vērtība būs pār- jaunības atmiņās, kā arī redzēt, kādas
steigums mūsu bijušajiem dejotājiem. Tā dejas vidējā paaudze dejo šodien. Rādīsim, kāda ir pašreizējā
«Jaunība»,» tā L.Muskare.
Pēc koncerta «Jaunības»
dejotāji aicināti tikties ballē. «Aicinām atsaukties arī
tos mūsu bijušos dejotājus,
kuri koncertā neuzstāsies.
Ballei var pieteikties, zvanot
pa tālruni 29879292,» tā
L.Muskare.
Biļetes cena uz koncertu
«Jaunība» intensīvi mēģina, lai – 1,50; 1 un 0,50 lati. Biļetes
sestdien aicinātu uz jubilejas jau nopērkamas Jelgavas
koncertu.Foto: Krišjānis Grantiņš kultūras nama kasē.
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«Mēs esam
«uzsēdušies» vecpilsētai»
 Ritma Gaidamoviča

«Vecpilsēta citās pilsētās ir tās
seja, taču Jelgavā pa lielam tā
diemžēl ir mirusī zona. Mēs
negribam to tā atstāt, tieši
tāpēc esam «uzsēdušies» vecpilsētas idejai. Gribam vērst
iedzīvotāju uzmanību uz to,
ka mums šī vieta kopīgiem
spēkiem jāsakopj, jāapdzīvo.
Te varbūt pat ne tik lielu lomu
spēlēs nauda, bet gan cilvēku
apziņa un kopīgs darbs, šo
vietu sakopjot, rīkojot talkas,
prāta vētras par to, kas šeit
varētu būt. Lai tam pievērstu
uzmanību, tieši šeit rīkosim
grandiozu roka festivālu,»
teic jaunā roka kluba viens
no idejas autoriem grupas
«Huskvarn» līderis Normunds
Štefenhagens jeb Urbix.
Sanākot kopā domubiedru grupai,
pirms neilga laika Jelgavā izveidots
pirmais roka klubs «Urbix Rock Style».
Tiesa, nevienas ēkas fasādi šis uzraksts
vēl nerotā, jo klubam nav īstas mājvietas.
Tas ir telpu meklējumos, taču jau strādā
aktīvi. Pirmie kluba rīkotie pasākumi bijuši atbalsta akcija Liepājas nodegušajam
roka klubam «Fontaine», bet marta sākumā krodziņā «Cepuri nost!» ar vairāku
roka grupu piedalīšanos izskanējis kluba
dibināšanas pasākums. «Ar grupu «Huskvarn» esam izbraukājuši Latviju krustu
šķērsu, pabijuši Krievijā un Zviedrijā.
Bet pēc «Fontaine» nelaimes atskārtām,
ka arī Jelgavas roka cienītājiem nav
vietas, kur pulcēties. Kur gan viņiem
likties? Pilsēta ir labā vietā, ar daudziem
labiem un perspektīviem ļaudīm, taču
tādas vietas nav... Agrāk Jelgavā notika
jauno rokmūziķu festivāls, taču tagad,
kā minimums, jābrauc uz Rīgu. Tieši
tāpēc radās doma, ka ir jātaisa kaut
kas tāds – vajag ar piegādi mājās, tepat
Jelgavā,» ideju stāsta Urbix, piebilstot,
ka galvenais mērķis ir cilvēkiem, kuri
mīl roku, nodrošināt iespēju to darīt šeit,
Jelgavā, konsolidējot dažāda vecuma,
nacionalitātes un reliģijas pārstāvjus ap
notikumu, kur vērts iet un atgriezties.
«Tēma «Vecpilsēta» – tas ir viens no
mēģinājumiem!» tā Urbix.

Kluba «Urbix Rock Style» dibinātāju Kaspara Galsona (no kreisās), Normunda
Štefenhagena un Viļņa Švāna galvenais mērķis ir pievērst uzmanību Jelgavas
vecpilsētai, kur pussabrukušo māju vietā uz bruģētās ielas viņi gribētu redzēt
Foto: JV
amatnieku tirdziņus, ielu svētkus un vēl un vēl...
gars, kur rokam attīstīties, jo tieši te aug vieta, kur aliņu vakarā iedzert,» tā Urbix.
arī jaunie rokmūziķi,» piebilst Vilnis.

Jau augustā –
atbalsta festivāls vecpilsētai

Roks Jelgavā dzīvos

Taujāti, vai rokam Jelgavā ir nākotne,
Urbix teic, ka jā, jo šeit ir roka skola,
studenti no malu malām, kuriem patīk šī
mūzika. «Rokam kā stilam sevi nav jāapliecina, tas jau no 60. gadiem ir dzīvs. Sliktākajā gadījumā būsim mēs trīs un vēl plus
viens, kuram patīk šī mūzika,» ar smaidu
atzīst Urbix. «Roks ir revolūcija, vienmēr
cīņa par kaut ko. Šajā gadījumā mums ir
savs motīvs, esam «piesējušies» vecpilsētai.
«Mēs tornim» ideja nostrādāja. Nezinu, cik
naudas savāca, taču bija ideja, domāju, ka
arī šī aizies,» tā Vilnis. Urbix gan min, ka
šobrīd nelielas problēmas rodas vecuma
dēļ. «Visi jau nav tik veci un bārdaini kā
mēs. Ir daudz jauno mūziķu, kuri vēl nav
sasnieguši 18, tieši tāpēc mēs viņus savos
koncertos iesaistīt nevaram, jo viņiem jau
pulksten 22 jābūt mājās. Ir starp jaunajiem
jelgavniekiem arī tādi, kuri pat koncertu
varētu nospēlēt, taču laika ierobežojuma
dēļ nedrīkst,» problēmu stāsta Vilnis.

Tieši tā arī notika, un trīs aktīvisti
– Urbix, Vilnis Švāns un Kaspars Galsons jeb Kay.c – dibinājuši roka klubu,
kuram šobrīd vēl tiek kārtotas juridiskās formalitātes un vienlaikus domāti
nākamie pasākumi. Ikdienā visi trīs
dibinātāji nodarbojas ar pavisam citiem
biznesiem – Urbikam ir mēbeļu bizness,
Vilnim – puķu bizness, bet Kaspars
ir brīvmākslinieks, kurš aizraujas ar
fotomākslu. Bet roks ir viņu dzīvesstils.
«Roks – tas nav hobijs, ja tas ir hobija
līmenī, tad nemaz nav vērts sākt. Tas
ir mūsu dzīvesstils, kuru gribētu dzīvot
pa īstam, taču nevaram tā līdz galam atļauties,» teic Urbix. «Šajā pilsētā ir īpašs

Viens no galvenajiem darbiem, ko roka
klubs grib izdarīt, ir pievērst uzmanību
Jelgavas vecpilsētai, līdzīgi kā savulaik akcijā «Mēs tornim». «Pasaulīgi tā iekārtots,
ka vecpilsēta ir vieta, ar kuru lepojas, rāda
visiem ciemiņiem, tur notiek ielu pasākumi, tirdziņi un vēl un vēl... Taču mums
tā nav. Esam jau runājuši ar pašvaldību,
aģentūru «Kultūra», viņi neiebilst un ir
pretimnākoši, pat gatavi palīdzēt. Tas tik
tiešām priecē. Tieši tāpēc jau augustā te
esam iecerējuši pirmo roka festivālu ar
daudzu grupu piedalīšanos, kas būs kā
atbalsta akcija mūsu vecpilsētai. Galvenā
doma – pievērst cilvēku uzmanību, lai
tā nebūtu mirusī zona,» stāsta Vilnis.
Jāpiebilst, ka pašvaldība jau šobrīd tur ir
paveikusi vairākus darbus – par projekta
naudu sakārtota Vecpilsētas iela, izveidots
apgaismojums, soliņi. Iesākums ir. Urbix
teic, ka vēlas piesaistīt cilvēkus, kuri var
palīdzēt šo vietu sakārtot, ziedot. Taču, ja Aicina uz «Metallica» afterparty
arī no koncertiem paliks pāri nauda, tā tiks
«Urbix Rock Style» strādā, un jau šo
novirzīta šim mērķim. «Mērķis un motīvs sestdien, 24. aprīlī, pulksten 21 aicina uz
ir, tikai jāstrādā,» piebilst Urbix.
««Metallica» afretparty live rock» krodziņā «Cepuri nost!». Te uzstāsies ne tikai
«Gribam, lai klubs
vairākas roķīgas grupas, kas daudz ko
dzīvo 24 stundas diennaktī»
špikojušas no slavenās grupas, bet būs arī
Kamēr tiek apzinātas grupas, kuras pie- sarunas ar pasākuma īpašajiem viesiem
dalīsies grandiozajā festivālā, tiek meklēta – «Metallica» fanu kluba oficiālo biedru
arī vieta, kur klubs varētu nobāzēties. «Tel- Daini Rijkuri, kurš ne reizi vien devies tūrē
pas nav primārais, taču tas būtu ļoti labi. kopā ar slaveno grupu, bijis daudzos viņu
Gribam, lai tās ir centrā, ar ērtu piekļuvi, koncertos. «Reāls brīnums, ar kuru varēs
jo citādi varam darboties tāpat kā līdz šim. klātienē parunāt,» piebilst Urbix. Bet otrs
Mums jau vairāki atbalstītāji ir pieteikušies viesis būs bungu meistars Juris Šenbergs,
talkā – ziedot krāsu un nokrāsot kādu sie- no kura varēs uzzināt visu par bungām.
nu, ielikt logu, ja tas vajadzīgs, un paveikt Taču tas nav viss – vēl līdz augustam klubs
vēl citus iekārtošanas darbus. Tāpat ir virk- iecerējis vismaz vienu pasākumu telpās un
ne jauno rokmūziķu, kuri varētu apdzīvot jūnijā vai jūlijā brīvdabā. «Tāpat esam ar
šo klubu, rīkojot mēģinājumus, koncertus. šīm programmām iecerējuši pabraukāt
Cilvēki ap mums palēnām apaug,» stāsta pa Latviju. Iedomājieties, klubs brauc pie
Kaspars. «Mēs gribam, lai klubs dzīvo 24 kluba, kur tas redzēts?! Tas būs kaut kas,
stundas diennaktī. No rīta – jaunie, vakarā galvenais, ka zem karoga «Urbix Rock
– vecie. Lai tam ir īpaša aura, nevis tikai Style»,» piebilst Urbix.

Izrāde par mums – «Dibenā»

Bibliotēkā Ezernieks pavasarī

Muzejā pašmāju mākslinieki

28. aprīlī pulksten 19 kultūras namā
ikvienam būs iespēja ieskatīties nakts
patversmes iemītnieku dzīvēs – Ādolfa
Alunāna teātris iestudējis Maksima
Gorkija lugu ar intriģējošu nosaukumu
«Dibenā». «Izrāde ir stāsts par pagātni
un nākotni – ieskats lugas rakstīšanas
laikā pirms simt gadiem un iespējamā
nākotnes vīzija par Latviju pēc dažiem
gadiem. Luga radīta 1902. gadā, tagad
ir 2010. gads, bet nekas nav mainījies,»
teic režisors Arvīds Matisons, atklājot,
ka lugas darbība norisinās nakts patversmē, kurā dažādu iemeslu un likteņa
pavērsienu dēļ nonākuši arī inteliģenti
cilvēki. «Likām uzsvaru uz cilvēciskajām
attiecībām šajā «bedrē», kur viņus iesviedis liktenis,» tā A.Matisons.

Pavasaris ir Gunāra
Ezernieka laiks, kad
noteikti jāiet gleznot
dabā, tādēļ pašsaprotami, ka Zinātniskās
bibliotēkas galerijā
eksponēti mūsu pilsētā iecienītā mākslinieka darbi. «Gunārs ir labs gleznotājs,
klasiskās reālistiskās mākslas piekritējs un
tālāk virzītājs. Viņa košu krāsu piesātinātās
gleznas iemūžinājušas daudzus mūsu tēvzemes nostūrus. Mākslinieks nemeklē izteikti
skaistas vietas, viņa trāpīgā, vērīgā acs ierauga nozīmīgo, ievērības cienīgo arī necilā
dabas skatā,» stāsta Jelgavas Mākslinieku
organizācijas vadītājs Māris Brancis. Izstāde
bibliotēkā skatāma līdz 16. jūnijam.

Šodien, 22. aprīlī, pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā durvis vērs tradicionālā Jelgavas Mākslinieku biedrības
biedru Pavasara izstāde. Tā muzejā ik
pavasari ir neatņemama sastāvdaļa,
kurā jelgavniekiem ir iespēja novērtēt
tieši pašmāju mākslinieku veikumu,
arvien jaunus un interesantus darbus.
Muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere stāsta, ka te būs skatāmas
gleznas, keramika, stikla veidojumi
un daži darbi arī no ādas, gobelēni.
Tiem pievienosies arī kāds interesants
veidojums no paipalu oliņām. Izstādes
atklāšanā ikvienam būs iespēja satikt
arī darbu autorus. Izstāde būs apskatāma mēnesi.

Roks – tas ir dzīvesstils

