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Uz Rīgu un atpakaļ –
tagad lētāk

Foto: Ivars Veiliņš
«Pagaidām gan vēl neizjūtu, ka mikroautobusa biļete kļuvusi lētāka, jo gan no rīta, gan vakarā to iegādājos autoostā, kur tā
vēl aizvien maksā 1,80 latus,» teic Ilga, kuru par iespēju nopirkt biļeti pie šofera par 1,50 latiem informēja pie biļešu kases.
Viņa jau parēķinājusi, ka turpmāk varēs ietaupīt 60 santīmus jeb braucienu galvaspilsētā ar tramvaju vienā virzienā.
 Sintija Čepanone

Kopš 1. maija par braucienu autobusos un mikroautobusos, kas kursē
maršrutā Jelgava – Rīga
un atpakaļ, jāmaksā par
trīsdesmit santīmiem
mazāk – 1,50 lati. Tiesa
gan – pagaidām cenas
samazinājums attiecas
vien uz tām biļetēm,
kas iegādās sabiedriskajā transportā, nevis
autoostā, taču šādas neērtības pasažieriem būs
vien līdz 10. maijam.
«Nav jau liela tā cenas starpība,
tomēr patīkami, ka braukt ar
mikroautobusu nu ir lētāk. Parēķinot sanāk, ka dienā ietaupīt
varēšu 60 santīmus jeb braucienu

Rīgā ar tramvaju vienā virzienā.
Pagaidām gan to ietaupījumu vēl
neizjūtu, jo biļeti gan no rīta, gan
vakarā iegādājos autoostā, kur
tā vēl aizvien maksā 1,80 latus.
Parasti sanāk braukt pasažieru
pieprasītākajos reisos, tieši tāpēc
nepaļaujos uz to, ka biļeti varēšu
nopirkt mikriņā. Arī šodien to
autoostā iegādājos vēl par dārgo
cenu,» teic rīdziniece Ilga, kura
studē Latvijas Lauksaimniecības
universitātē un par ērtāko un
ātrāko transporta līdzekli izvēlējusies mikroautobusu. «Vilciens
kursē reizi stundā, mikriņš – ik
pārdesmit minūtes. Protams, es
dodu priekšroku šim transportam,» tā Ilga. Prieku par biļetes
cenas samazinājumu neslēpj arī
citi uzrunātie pasažieri, tiesa gan
– vairāki patīkamo ziņu uzzināja
no «Jelgavas Vēstneša».

SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) komercdirektore Viktorija
Ļubļinska stāsta, ka saskaņā ar
Autotransporta direkcijas lēmumu no 1. maija biļete mikroautobusos un autobusos, kas kursē
maršrutā Jelgava – Rīga, maksā
1,50 latus, taču līdz 10. maijam
par šādu cenu to iespējams iegādāties pie šofera, jo autoosta
vēl nav paguvusi pārkārtot biļešu tirdzniecības sistēmu. «JAP
bija pret biļešu cenas kāpumu
gada sākumā, kad maksa par
braucienu tika paaugstināta līdz
1,80 latiem, taču Autotransporta
direkcija bija uzstājīga, ka cena
tomēr jāpaaugstina. 2009. gada
1. ceturkšņa dati apliecina, ka
direkcija savos aprēķinos bija
kļūdījusies un cena tomēr ir jāpazemina, un tas tika izdarīts,»
skaidro V.Ļubļinska.

Kā būtisku viņa arī min faktu, ka tagad mikroautobusiem,
kas kursē uz Rīgu un atpakaļ,
kā arī autobusiem, kas agrāk
skaitījās ekspreši un maršrutu
mēroja bez apstāšanās citās
pieturās, izņemot galapunktu,
nu oficiāli noteiktas arī starppieturas. «Tas nozīmē, ka šis
sabiedriskais transports drīkst
apstāties piecās pieturās pa ceļam, tādējādi arī biļeti iespējams
iegādāties līdz tām par attiecīgi zemāku samaksu,» tā JAP
komercdirektore, norādot, ka
starppieturas noteiktas pieturā
«Pērnavas iela», «Ozolnieki»
(iepretim kultūras namam),
«Dalbe», «Olaines stacija» un
«Jaunolaine». Mikroautobusu
atiešanas laiki, lai iedzīvotāji
ar tiem var iepazīties, minētajās
pieturās jau izvietoti.

Trim cilvēkiem pašvaldības dzīvoklis izrādījies lieks
 Sintija Čepanone

ļos, kas lietošanā piešķirti kā
pašvaldības sociālā palīdzība,
Kopumā pārbaudot
patiešām mīt personas, kam
vairāk nekā 200 dzīvokpienākas šis palīdzības veids,
ļu, kas iedzīvotājiem
pašvaldības Īpašumu konverpiešķirti kā pašvaldības
sijas pārvaldes speciālisti pērn
sociālā palīdzība, Īpašunovembrī uzsāka pārbaudes,
mu konversijas pārvaljau pirmajās nedēļās fiksēdes speciālisti vairākos
jot virkni pārkāpumu. Proti,
gadījumos konstatējuši
vairāki dzīvokļi izīrēti citiem,
pārkāpumus, kas saistītādējādi pašvaldības palīdzība
ti ar nelikumīgu pašvalizmantota ļaunprātīgi, no tās
dības dzīvokļu izīrēšanu
gūstot peļņu. «Šādas pārbaudes
citām personām. Trīs
veicām regulāri un arī turpmāk
cilvēki no pašvaldības
pievērsīsim uzmanību pašvalpalīdzības pat labprādības dzīvokļiem. Tiesa gan
tīgi atteikušies.
– pierādīt cilvēka, kam dzīvoklis
piešķirts kā sociālā palīdzība,
Lai pārliecinātos, vai dzīvok- prettiesisko darbību ir aizvien

grūtāk, jo kā nelikumīgie izīrētāji, tā arī īrnieki kļuvuši krietni
piesardzīgāki,» teic Īpašumu
konversijas pārvaldes vadītāja
Sigita Beļaka.
Speciālistiem izdevies fiksēt
14 gadījumus, kad pašvaldības
piešķirtais dzīvoklis nelegāli
ticis izīrēts trešajai personai.
«Tiesa gan – trīs cilvēki, kam
dzīvoklis bija piešķirts kā sociālā
palīdzība un tajā fiksēti pārkāpumi, uzrakstījuši iesniegumu
un to atbrīvojuši, paši atsakoties no ierādītās dzīves vietas.
Tādējādi dzīves platību varam
piešķirt vēl trijiem cilvēkiem,
kam saskaņā ar likumu pienākas šāda pašvaldības palīdzība,»
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Pieci gadi ES –
ieguvumi un zaudējumi
 Sintija Čepanone

Gandrīz 27 miljoni
lati – šādas investīcijas projektu veidā
piesaistījusi Jelgavas
pašvaldība un tās institūcijas piecu gadu
laikā, kopš Latvija ir
Eiropas Savienības dalībvalsts. Pašvaldības
izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs spriež, ka tas
ir vērtīgs ieguvums, lai
gan ES līdzi nesusi arī
ne mazums zaudējumu, ko ikdienā izjūt arī
ikviens jelgavnieks.
1. maijā pagāja tieši pieci gadi,
kopš Latvija ir pilntiesīga ES dalībvalsts. «Iespējams, ja Latvija
ES būtu iestājusies 2007. gadā,
pirms tam izmantojot pirmsiestāšanās programmas, mums
būtu labāka starta pozīcija, līdz
ar to no vairākām problēmām
būtu varējuši izvairīties,» teic
G.Kurlovičs. Viņš gan uzsver, ka
izvērtēt ieguvumus un zaudējumus, ko mūsu pilsētai nesusi iestāšanās ES, ir grūti, jo katram
par to ir subjektīvs skatījums,
taču nenoliedzami – pieejamo
programmu finansiālais apjoms
ir audzis, un tas ļāvis būtiski
uzlabot pilsētvidi.
Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece un Attīstības
plānošanas sektora vadītāja
Ilga Muižniece informē, ka no
2004. līdz 2008. gadam kopumā
pašvaldības un tās institūcijas
projektu veidā piesaistījušas
investīcijas 26 987 629 latu
apmērā, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF),
Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un citu ES finanšu
instrumentu līdzekļus. Eiropas
līdzekļu apguvē veiksmīgākais
bijis 2006. gads, kad kā līdzfinansējums iegūti vairāk nekā
astoņi miljoni latu, savukārt
pērn izdevies piesaistīt investīcijas 7 662 049 latu apmērā.
«Jaunajā, 2007. – 2013. gada,
plānošanas periodā pilsētvides

prioritātes sadaļā Jelgavai būs
pieejami 18 miljoni latu ERAF
līdzekļu projektu līdzfinansējumam. Tā gaitā jau uzsākta trīs
projektu realizācija,» skaidro
I.Muižniece, kā piemēru minot
plānoto Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa rekonstrukciju un vairāku
ielu rekonstrukciju Pārlielupē.
Vēl par pilsētvides prioritātes
līdzekļiem tiek plānots izbūvēt
ielu infrastruktūru Satiksmes
terminālam, kas apvienos Jelgavas dzelzceļa staciju un Jelgavas
autoostu. Kā arī tiek plānota
Atmodas ielas turpinājuma izbūve Ziemeļu šķērsojumam. Jāpiebilst, ka virknei projektu ar
ERAF finansējumu jau tuvākajā
laikā tiks dots starts arī reāliem
darbiem, piemēram, Dobeles šosejas posma rekonstrukcijai no
Atmodas ielas līdz 5. līnijai.
«Protams, projektu konkursu
kontekstā mēs neapšaubāmi
esam ieguvēji, jo pieejamie
finanšu līdzekļi kļuvuši apjomīgāki, taču tas vienlaicīgi nozīmē,
ka pašvaldībai jāspēj nodrošināt
arī apjomīgāks priekšfinansējums. Turklāt projektu apgūšana nu kļuvusi laikietilpīgāka
lielās birokrātijas dēļ,» vērtē
pašvaldības izpilddirektors.
Diemžēl būtiskas izmaiņas
līdz ar iestāšanos ES skārušas
arī mūsu valsts ekonomiku
– slēgts ne viens vien vietējais
uzņēmums, arī Jelgavas Cukurfabrika. G.Kurlovičs spriež,
ka teorētiski pašlaik Latvijai
ir plašākas eksporta iespējas
uz ES dalībvalstīm, taču reāli
mūsu ražotā produkcija nav
konkurētspējīga augsto izmaksu dēļ. «Un tieši tādēļ mūsu
«bilance» pašlaik ir negatīva
– Latvija vairāk importē nekā
eksportē. Ja pirms tam vietējā
ražošana būtu labākā līmenī
un mēs pirms iestāšanās ES
būtu izmantojuši visas iespējas
«uzaudzēt muskuļus», tagad
mēs būtu citā situācijā,» teic
izpilddirektors, akcentējot, ka
ES arī veicinājusi nekontrolētu
darbaspēka aizplūšanu, kas
ražošanu vietējos uzņēmumos
diemžēl apgrūtina.

Iesniedz projektus
skolu siltināšanai

skaidro S.Beļaka.
Viņa norāda, ka līdzīgas pār-  Ritma Gaidamoviča
baudes notiks arī turpmāk, jo
līdzšinējā pieredze apliecinājusi,
Jelgavas dome apstipka pārkāpēju skaitam ir tendenrinājusi lēmumus par
ce sarukt, jo cilvēki tomēr apzičetru pilsētas skolu
nās, ka nelikumīga pašvaldības
– Jelgavas 6. vidusskodzīvokļa izīrēšana var draudēt
las, 3. pamatskolas,
ar sankcijām. «Ir patiess prieks
4. pamatskolas un 1.
par cilvēkiem, kas novērtē šo
sanatorijas internātpašvaldības palīdzību un bez
pamatskolas – piedaiebildumiem uzrāda speciālistu
līšanos investīciju proprasītos dokumentus, kas apliejektos energoefektivicina tiesības dzīvot konkrētajā
tātes paaugstināšanai
miteklī. Protams, vēl aizvien
un renovācijai, pronetrūkst arī pārkāpēju, bet pret
jektu apstiprināšanas
tiem nāksies vērsties īpaši bargadījumā nodrošinot
gi,» uzsver Īpašumu konversijas
pašvaldības līdzfinanpārvaldes vadītāja.
sējumu.

Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško
stāsta, ka dome apstiprinājusi
un Izglītības pārvalde piedalīsies
valsts investīciju programmā
2010. gadam. Visi skolu investīciju projekti par energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju
jāiesniedz līdz 11. maijam.
Ja projekti tiks atbalstīti un
finansējums saņemts, 2010. gadā
Jelgavas 6. vidusskolā plānota fasādes siltināšana, apdares darbu
pabeigšana un apkures sistēmas
rekonstrukcija par kopējo summu
265 886 lati, ieskaitot pašvaldības
līdzfinansējumu.
(Turpinājums 3.lpp.)

2

intervija

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs

«Ceļiem ir divi ienaidnieki –
ūdens un Finanšu ministrija»
 Kristīne Langenfelde

kilometru ceļa pēdējos divos gados
varējām tērēt vairāk nekā 2000
latu, tad Somijā un Zviedrijā tie
jau ir 8000 latu uz kilometru. Ar
to arī viss ir izteikts. Tas tā – ar humoru, bet ceļiem ir divi ienaidnieki
– ūdens un Finanšu ministrija. Ja
laika apstākļi nebojātu ceļus un
naudas to rekonstrukcijai būtu
pietiekami, mēs spētu nodrošināt
labus ceļus.

Jautāts, kāda ir galvenā
atšķirība starp darbu
pilsētas un valsts ceļu
uzturēšanā, «Latvijas
valsts ceļu» Centra reģiona Jelgavas nodaļas vadītājs Jānis Lange
atzīst: «Mēs saņemam
daudz mazāk sūdzību.»
Taču tam par pamatu
nebūt nav tas, ka valsts
ceļi atrastos labākā
stāvoklī nekā pilsētas.
«Lauku iedzīvotāji laikam jau savās prasībās
ir pacietīgāki,» spriež
J.Lange.

Bet šobrīd sanāk tā, ka lielākā daļa mūsu ielu un ceļu ir
katastrofālā stāvoklī...
Tieši tā! Es atceros, kad tikko
sāku strādāt valsts ceļos (smaida).
Uzreiz devos apzināt ceļu stāvokli,
fiksēt posmus, kas ir uz sabrukšanas robežas un kur nepieciešami
remontdarbi nekavējoties. Visu
saliku uz papīra – man sanāca,
ka nekavējoties nepieciešami seši
miljoni latu, lai avārijas stāvoklī
esošos mūsu rajona valsts ceļus savestu kārtībā. Apņēmības pilns ar
šiem aprēķiniem devos uz Rīgu...
Kā aizdevos, tā arī atgriezos...

Vēl pirms pusotra gada J.Lange
strādāja pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība», un viņa darbības lauks bija pilsētas ielas. Tagad viņš darbojas «Latvijas valsts
ceļos» un atbild par valsts ceļu
stāvokli mūsu rajonā. Tieši tāpēc
viņam ir lieliska iespēja salīdzināt
un vērtēt atšķirības abās šajās
pusēs, kaut gan sarunas gaitā
Tomēr kaut ko jau ir izdeatklājas, ka šo atšķirību nemaz vies rajonā panākt?
nav tik daudz.
Nu var teikt, ka piešķirtie finanšu līdzekļi 2008. gadā ir ļāvuši
Kā tad ir – vai, jūsuprāt, sakārtot 1/20 daļu no rajona valsts
Jelgavā patiesi ir tās briesmī- ceļiem ar asfaltbetona segumu.
gākās ielas?
Tātad, ja mēs tādā pašā ātrumā
Atliek vien darboties šajā jomā, turpinātu, tad pēc 20 gadiem ralai saprastu, ka patiesība ir mazliet jonā visi šobrīd avārijas stāvoklī
cita – es nezinu nevienu pilsētu, esošie ceļi būtu savesti kārtībā...
kur, darba vizītēs viesojoties pie
saviem kolēģiem, es kā pirmo
Un tas nozīmētu, ka no otra
nedzirdētu frāzi: «Nu, jā, mūsu gala viss atkal jau būtu sācis
pilsētas ielas ir visbriesmīgākās.» brukt... Bet kāda tad ir shēma,
Izņēmums varētu būt vien Vents- ko pielietot ceļu kvalitātes
pils, bet citās pilsētās ielu stāvoklis uzlabošanā, kad ir skaidrs
tāpat kā Jelgavā ir viena no lielā- – naudas ir tik, cik tās ir, un
kajām problēmām. Un Jelgavā, lai vairāk nekļūs?
arī kā ielas remontētu, manuprāt,
Tas, ko es šobrīd redzu, ir tieši
šis stereotips vēl ilgi vilksies līdzi. tas pats, kas pilsētā jau notiek: ja
Cilvēks jau nepamana, ka tur tā sauktajos treknajos gados mēs
viena iela rekonstruēta, tur vēl varējām atļauties pamatīgi reviena, tur vēl viena, – viņam vajag konstruēt kādu ielas posmu, iegulvisu un uzreiz. Bet diemžēl visu un dot miljonus, tad tagad vienīgais
uzreiz finansiāli nav iespējams.
risinājums ir asfalta virskārtas atjaunošana. Pirmkārt, ieguldījumi
Šķiet, ka ne tikai mēs paši mazāki, otrkārt, iedzīvotājs redz
akcentējam savus kritiskā tūlītēju efektu, treškārt, tas ļauj
stāvoklī esošos ceļus, par to ceļu saglābt uz gadiem pieciem,
jau anekdotes stāstot arī lie- astoņiem. Paskatieties kaut vai tās
tuvieši...
ielas, kas jau pirms gadiem četriem
Jā, Lietuvas kolēģi tā arī saka: pilsētā tā remontētas, – Pulkveža
«... iebraucām Latvijā, un ceļš O.Kalpaka, Filozofu, Zvejnieku
beidzās...»
iela. To stāvoklis joprojām ir labs,
bet arī šīm ielām faktiski bija
Kur ir tas fenomens – kāpēc nepieciešama rekonstrukcija. ToLietuva un Igaunija var, bet mēr apsveicami, ka pilsēta šobrīd
mēs ne?
asfalta virskārtas atjaunošanas
Tas pat nav nekāds fenomens metodi pielieto arvien vairāk ielās
– tie ir fakti. Ir divi rādītāji, kas un to posmos.
raksturo ceļu kvalitāti valstī,
– cik naudas tiek tērēts uz vienu
Tad jau sanāk, ka mēs te
kilometru un cik naudas ceļiem esam miljonus izšķieduši,
tiek atvēlēts no valsts iekšzemes kaut ko pamatīgi rekonstruēkopprodukta (IKP). Nu, piemē- jot, – viens divi varēja visām
ram, Lietuvā tie ir divi procenti ielām virskārtu atjaunot, un
no IKP, kas nonāk ceļiem, Latvijā gatavs! Lētāk un ātrāk.
tajā pašā laikā tas nav pat viens
Pag, pag – šāda virskārtas atprocents. Tāpat, ja mēs uz vienu jaunošana ir tikai īslaicīgs risi-

gadus kā pamattehnoloģija bedru
lāpīšanā tiek izmantota metode,
kurā bedres lāpa ar sīkšķembām
un emulsiju. Tā ir atzīta par
kvalitatīvāko, jo daudz efektīvāk
nekā asfalts satur kopā bedres
ielāpu. Un es skatos, ka to tagad
arī pilsētā izmanto.
Jūs minējāt par kādu jaunu
eksperimentālu metodi, kas
tūlīt tiks izmēģināta grants
seguma ceļu labošanā.
Jā, mēs kā pirmie Latvijā tūlīt
uzsāksim rajonā viena ceļa posma
eksperimentālu remontu, kur
ceļa gruntī iestrādāsim polimēra
materiālus. Vienkāršā valodā tas
nozīmē, ka grants ceļa segums tiks
remontēts pēc jaunas metodes, kas
garantēs, ka segums kļūs cietāks
un, lai arī tas nebūs asfalta, izzudīs putekļi, kas vasarā ir ļoti liela
problēma. Šim eksperimentam
esam piesaistījuši savus laboratorijas zinātniekus un ceram, ka
tas izdosies.
Tātad, ja tas attaisnosies,
«Latvijas valsts ceļi» tam dos
apstiprinājumu un to varēs
sākt izmantot arī uz citiem
ceļiem?
Noteikti. Piemēram, pilsētā
mazajās grants seguma ieliņās
tas varētu būt ļoti labs risinājums.
Metode nav dārga un, ja sevi
attaisnos, noteikti ir perspektīva.
«Pilsētā braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā, bet uz valsts
Noteikti pie tā ir jāstrādā.
ceļiem pārsvarā 90 kilometri stundā – kuram ceļam tad ir jābūt
drošākam braukšanai?» jautā «Latvijas valsts ceļu» Centra reģiona
Vēl viens būtisks aspekts,
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas nodaļas vadītājs Jānis Lange.
ko nevar nepajautāt, – mūžīgā
nājums. Jāsaprot, ka katrai ielai pagaidām neizvairīties – vēl diskusija par to, kāpēc valsts
ir savs kalpošanas laiks – tā no jo vairāk, ka šobrīd rekons- ceļiem no budžeta līdzekļus
pamatiem tiek izbūvēta, attiecīgu trukciju gaida Lielā iela un piešķir ievērojami vairāk
laiku kalpo un tad atkal pamatīgi Dobeles šoseja. Tāpēc šķiet, ka nekā pašvaldības ceļiem, lai
jārekonstruē. Tas ir normāls cikls, būtu nesaimnieciski tur tagad gan valsts ceļu kopgarums
tāpēc šāda virskārtas atjaunošana, mainīt virskārtu, ja zināms, Latvijā ir tikai trešā daļa – dilai arī iedzīvotājiem efekts jūtams ka šogad un nākamgad iela vas trešdaļas ir pašvaldību ieuzreiz, tomēr nav ilgtermiņa tiks savesta kārtībā kapitāli. las un ceļi. Tātad pašvaldībām
Tā neapšaubāmi būtu līdzek- savas ielas un ceļi ir jāuztur
risinājums.
ļu izšķērdēšana – tagad mainīt par mazāku summu nekā to
Tātad tie ir tikai populistis- virskārtu un tūlīt pēc tam to var atļauties valsts.
Tā tas šobrīd tiešām ir. Viens
ki saukļi, ka pāris gadu laikā uzlauzt, ja zināms, ka projekts jau
var savest kārtībā visas Jel- apstiprināts visai Dobeles šosejai no aspektiem varētu būt tas, ka
gavas ielas tikai ar virskārtas pilsētas robežās. Tāpēc, protams, pašvaldības tomēr var aizņembez bedrīšu remonta neiztikt. Arī ties līdzekļus ceļu remontam.
atjaunošanu?
Vizuāli jau savest kārtībā var- mums valsts ceļos šogad plānots Jā, protams, arī aizņēmumu
būt arī var, bet tik un tā iela būs salabot bedrītes 25 000 kvadrāt- apmērs ir ierobežots. Taču ir
vēl projekti, kuros arī iespējams
jārekonstruē. Asfalta virskārta metru platībā.
piesaistīt finansējumu. Tāpēc te
jau nav iela! Ceļam ir jābūt labam
Un kādu tehnoloģiju iz- noteikti ir jāskatās, kā katrs ir
pamatam, bet Jelgavā vairumā
ielu tā nav. Tieši tāpēc ir jāiegulda mantojat? Zināms, ka te arī spējīgs to realizēt. Ja runājam
arī tie miljoni uz kilometru. Taču ir vairāki varianti, kurus par Jelgavu, tad tas, kas darīts,
katrā ziņā šā brīža ekonomiskajā kritizēt gatavs vai katrs au- ir īstenots pareizajā virzienā
– iespēja piesaistīt Eiropas naudu
situācijā droši vien pareizāk ir tovadītājs.
Pirmkārt, jāsāk ar to, ka zie- ir jāizmanto. Protams, Eiropas
izvēlēties atjaunot virskārtu, lai
tad, kad finanšu atkal būs vairāk, mas apstākļos vispār nav pareizo fondi nepiešķir līdzekļus virskārvarētu maz pamazām rekonstruēt. metožu, taču mēs tik un tā to tas atjaunošanai, bet gan tikai
Un šobrīd redzu, ka pilsētā tas arī darām. To jau nosaka Ministru vērienīgām rekonstrukcijām.
notiek – vienā, otrā, trešajā ielā kabineta noteikumi – mums tie Šogad plānā tā ir Dobeles šoseja.
tiešām, uzlejot jaunu asfalta virs- skaidri deklarē: ja bedre ir dziļāka Bet, ja bez dalīšanas – valsts un
par pieciem centimetriem, tad tā pašvaldība –, tad jebkuram ceļam
kārtu, braukt ir daudz drošāk.
noteiktā laika periodā ir jāaizlāpa naudas šobrīd ir krietni par maz,
Protams, tas ļaus arī ie- – ziema vai vasara. Un tāpēc tas tāpēc patiesi ir jādomā par alterekonomēt nākamajos gados arī tiek darīts. Citādi ir ar bedrīšu natīvām un lētākām metodēm,
uz bedrīšu remontu, taču lāpīšanu labvēlīgos laika apstāk- kā neļaut sabrukt tam, ko vēl ir
tik un tā no bedrēm pilsētā ļos. Valsts ceļiem nu jau vairākus iespējams saglābt.

Kādos masu saziņas līdzekļos jūs gūstat informāciju par notikumiem Jelgavā (%)?

Skaitļi runā

71,3
65,3
49,2

2009. gada marts

45
35,7
26,3

Jelgavas Vēstnesis

Internets

40,7
33,3

2008. gada novembris

«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

43,2

Zemgales Ziņas

2007. gada decembris

28,3 25

Jelgavniekiem.lv

17,7 17 16,5
Novaja gazeta
(krievu valodā)

12,7

4 7,5

Centrālā prese
TV/radio

11,3

6,7 6,4

Jelgavas TV

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jūtat,
ka pilsētā
remontē ielas?
Aleksandrs,
elektriķis:
– Šur tur
jau re mon tē, rosība
notiek, bet
gribas ticēt,
ka, iestājoties vasaras
sezonai un siltākām laikam,
viss notiks vēl lielākos apmēros. Lai gan to liek apšaubīt
ekonomiskā situācija valstī.
Kopumā pilsētas centrā viss ir
skaisti. Nomalēs – nu kā jau
visās Latvijas pilsētās.
Kārlis, pensionārs:
– Paskatoties
apkārt, šķiet,
ka uz kopējā
pilsētas fona
šajā ziņā valda diezgan
maza rosība,
taču viss jau sākas no mazuma.
Tiesa gan – pie manām mājām
Lielajā ielā nekas nav sakārtots
un tur tik tiešām ir lielas bedres, tāpēc grūti braukt.
Marija, kurpniece:
– Protams,
jūtu, ka rem o n t ē ! Ta gad arī Sudrabu Edžus
iela tik skaista, ka prieks
skatīties un iet. Skaisti tagad
arī pie vecās slimnīcas. Notiek,
notiek tie remontdarbi, tiešām
labo ielas un ir daudz tīkamāk
pārvietoties pa tām.
Leonija,
pensionāre:
– Ievērots
jau, protams, ir, ka
remontdarbi
notiek. Ņemot vērā, ka
pašai biežāk
sanāk staigāt pa centru, tad
spriest varu vien par šīm ielām.
Noteikti pilsēta ar salabotām
ielām kļūst daudz skaistāka, jo
ir patīkamāk pārvietoties. Pati
gan vairāk pārvietojos kājām,
tāpēc nevaru nepamanīt, ka
arī gājēju celiņi kļuvuši kvalitatīvāki.
Germans,
celtnieks:
– Nē, nejūtu.
Man šķiet, ka
visur tik un
tā ir bedres.
Šobrīd gan
pilsētas centrā kaut kas
notiek, bet uz kopējā pilsētas
fona tas nav nekas. Manuprāt,
ar steigu jāremontē ielas RAF
rajonā, kur pat ar bērnu ratiņiem ir grūtu pārvietoties.
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Iesniedz projektus
skolu siltināšanai
(No 1.lpp.)
Bet Jelgavas 3. pamatskolā 2010.
gadā projekta īstenošanai nepieciešami 327 010 lati, par kuriem
plānots nosiltināt skolas fasādi,
veikt jumta seguma nomaiņu un
ēdnīcas korpusa siltināšanu, kā
arī garderobes rekonstrukciju.
Savukārt Jelgavas 4. pamatskolā
2010. gadā nepieciešami 307 673
lati, bet 2011. gadā – 385 758 lati,
par kuriem pirmajā gadā paredzēts
siltināt skolas ēku, sakārtot centrālapkuri, izveidot siltummezglu,
ventilāciju un ventilācijas sistēmas
elektrospēku, savukārt 2011. gadā
projekta apstiprinājuma gadījumā
ieplānota divslīpju jumta izbūve
trešajam korpusam un centrālapkures sakārtošanas darbu pabeigšana. Šiem trim projektiem dome
paredzējusi sniegt arī pašvaldības
līdzfinansējumu 40 procentu ap-

mērā no katra projekta summas.
Projektu iesniegs arī 1. sanatorijas internātpamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un
renovācijai. Finansējuma saņemšanas gadījumā skolā 2010. gadā
paredzēts veikt ārsienu siltināšanu
un apdares darbus visām ēkām,
logu rāmju nomaiņu ēdnīcas korpusā un pārejā uz sporta zāli, jumta
seguma nomaiņu ar siltināšanu
ēdināšanas un pārejas korpusiem,
kā arī iekšējās apkures sistēmas
rekonstrukciju ar siltummezgla
izbūvi – centralizēto siltumapgādi
nodrošinās SIA «Fortum Jelgava», izbūvējot jaunu siltumtrasi
no Institūta ielas. «Šajā projektā
pašvaldība plānojusi palīdzēt ar
astoņu procentu līdzfinansējumu
jeb 54 254 latiem, kopējās projekta
izmaksas ir 678 173 lati,» piebilst
E.Mikiško.

Var pieteikties vasaras
kafejnīcu izveidei
 Sintija Čepanone

3

Jelgavas seniori
nūjo

Izvērtējot tendenci, ka
aizvien vairāk taksometru pakalpojumu
sniedzēju pasažieru
pārvadājumiem izvēlas mazāka gabarīta
automašīnas, Jelgavas
dome pieņēmusi lēmumu atļaut samazināt
arī obligāto taksometra atšķirības zīmi.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, Jelgavas domes lēmumā par Jelgavas
pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu veikti grozījumi. Tajos
paredzēts, ka atšķirības zīme
iespējama arī mazāka izmēra.
Proti, līdz šim ovālās pilsētas
vieglo taksometru zīmes, kurā
attēlota Jelgavas pils, uzraksts
«Jelgava» un taksometra pakalpojumu tarifi, izmērs bija
550 milimetru platumā un 400
milimetru augstumā, savukārt
nu tās izmēri samazināti un
attiecīgi ir 500 un 380 milimetri.
Krāsas un uzlīmē iekļaujamā
informācija jaunajai atšķirības
zīmei nav mainīta. «Taču de-

rīgas ir arī iepriekš iegādātās
pilsētas taksometru atšķirības
zīmes,» uzsver L.Klismeta.
«Taksometru atšķirības zīmi
pārvadātājs pēc parauga, kas
ievietots pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība», apakšsadaļā «Uzņēmējiem», var pasūtīt pats vai arī
iegādāties Informācijas aģentūrā
(domes ēkā), 131. kabinetā, katru
darba dienu no pulksten 8 līdz 17,
pirmdienās līdz pulksten 19 un
piektdienās līdz pulksten 14.30.
Tiesa gan – tas attiecas vien uz
iepriekš apstiprinātajām lielāka
izmēra atpazīšanas zīmēm. Jaunās taksometru pakalpojumu
sniedzējiem jāpasūta pašiem,»
informē pašvaldības Īpašumu
konversijas pārvaldes galvenā
speciāliste licencēšanas jautājumos Irēna Svikule-Cigelniece.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības
zīmē jeb logo iekļauta informācija par taksometra dienas un
nakts lietošanas maksu, norādot
taksometra nolīgšanas, viena kilometra nobraukuma un nolīgtā
taksometra stundas stāvēšanas
maksu. Tās izvietojums paredzēts uz transportlīdzekļa labās
puses aizmugurējām durvīm

Seminārā tiks pārrunāti šādi temati:
nodokļu apmaksa, atliktie maksājumi,
VID pārbaudes un citi ar šīm struktūrvienībām saistītie jautājumi. Seminārs
notiks viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā
2, 2. stāva zālē. Sīkāku informāciju
par semināru iespējams iegūt, zvanot
pa tālruni 63027404 (Jelgavas RTA),
29133881 (LTRK).

upurus, Jelgavas domes vadība noliks
ziedus piemiņas vietās Jelgavā – pie
Lāčplēša pieminekļa Stacijas parkā,
pie pieminekļa Rūpniecības un Tērvetes
ielas krustojumā, pie Fašisma terora
upuru pieminekļa RAF dzīvojamajā
masīvā, kā arī Miera kapsētā un Zanderu kapsētā.

Foto: Ivars Veiliņš
«Raits, raits mums tas pirmais solis!» apliecina vairāk nekā divdesmit kundzes no Jelgavas Pensionāru
biedrības, Alunāna parkā iemēģinot jaunās nūjas, kas iegādātas, realizējot projektu «Veselā miesā
vesels gars». Ar nūjošanu vairākas seniores sāka nodarboties jau pērn, taču nu viņas tikušas pie jauna
inventāra, kas nūjot turpmāk ļaus vēl plašākā pulkā. «Pensionāru biedrībā iestājos tikai pagājušajā
novembrī – tad arī sapratu, ka man vajadzīga tāda maza fizkultūra, un nu esmu šeit! Pēc pirmajiem
soļiem vīlusies neesmu!» apņēmusies nūjot arī ikdienā, teic Māra Junkere. Viņai pievienojas arī citas
kundzes – piemēram, Rita Brinkus nolēmusi ik rītu 45 minūtes nūjot netālu no mājām RAF mežā.
«Tagad tikai pirmo reizi tās nūjas pamēģināju – teikšu godīgi, šī nodarbe ir senioru vecumam piemērota. Ticu, ka pavisam drīz jutīšos vēl mundrāka,» tā kundze, kopā ar citām mācoties iesildīšanās un
atsildīšanās vingrinājumus, kā arī pareizos nūjotāju soļus, lai vēlāk apgūto liktu lietā ikdienā. «Mūsu
interese par nūjošanu bija tik liela, ka sapratu – vajag arī īstas nūjas, lai nav jāsporto ar slotas kātiem
un slēpju nūjām, kā to daudzas no mums darīja līdz šim. Un nu esam ieguvuši 20 jaunu nūju pāru,»
stāsta Pensionāru biedrības vadītājas vietniece Marija Kolneja, kura šim mērķim piesaistīja Rietumu
bankas Labdarības fonda līdzekļus. Kopumā sporta inventāram atvēlēti 500 lati, un pēc nūju iegādes
seniori atlicinājuši naudu arī citām aktivitātēm. «Esam iegādājušies arī novusa galdu, basketbola
bumbu un vairākas galda spēles – monopolu, loto, šahu, dambreti, domino. Tas mums būs ziemas
vakariem,» tā M.Kolneja, neatmetot cerību projekta «Veselā miesā vesels gars» gaitā senioriem sagādāt
iespēju arī apmeklēt baseinu. Jāpiebilst, ka nūjošana ir īpaši iecienīta sporta aktivitāte visā pasaulē
un kopējais nūjotāju skaits jau pārsniedz septiņus miljonus. Tā palīdz regulēt ķermeņa svaru, uzlabo
sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī nodrošina efektīvu slodzi visam ķermenim.

Pagarina būvniecības termiņus

 Sintija Čepanone

 Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras
Jelgavas nodaļa sadarbībā ar VID
Zemgales reģionālo nodaļu 12.
maijā pulksten 15 piedāvā bezmaksas semināru uzņēmējiem.

 8. maijā, Nacisma sagrāves un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā, pulksten 10, pieminot

pieredze apliecinājusi, ka parasti konkursam piesakās maz
Pašvaldība izsludinājusi
pretendentu. «Uzņēmēji maz
konkursu par tiesībām
izmanto iespējas atvērt tirgotaapsaimniekot vasaras
vas vai vasaras kafejnīcas, jo to
sezonas tirdzniecības
ierīkošanas izmaksas ir lielas.
vietas mūsu pilsētā. KoViņi labprātāk izvēlas izvietot
pumā šim mērķim atvēgaldiņus līdzās saviem ēdināšalētas septiņas vietas, no
nas uzņēmumiem,» skaidro paštām četras – Pasta salā.
valdības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs.
«Domes sēdē pieņemts lēmums
L.Klismeta norāda, ka konkursa
izsludināt konkursu par tiesībām «Par tiesībām ierīkot un apsaimierīkot un apsaimniekot vasa- niekot pagaidu (vasaras sezoras sezonas tirdzniecības vietas nas) tirdzniecības vietas Jelgavā»
Jelgavas pilsētā.
nolikumu varēs
Konkursa uzva- Pašvaldības norādītās saņemt pašvaldīrētāji tirgoties un vietas un platība tirdz- bas Informācijas
apsaimniekot pa- niecībai vasaras sezonā: aģentūrā.
gaidu tirdzniecīJāatgādina,
bas vietas šogad • Skvērs aiz kultūras
ka
pērn vasaras
nama – 500 m2;
varēs skvērā aiz
tirdzniecībai ar  Anna Afanasjeva
2
• Raiņa parks – 150 m ;
kultūras nama,
saldējumu un
• Pasta sala (4 vietas) – 182 m2,
Raiņa parkā
atspirdzinošiem
2
2
2
Jelgavas dome diviem
182 m , 199 m un 223 m .
blakus bērnu
dzērieniem bija
uzņēmumiem – SIA «Juun jauniešu cenatvēlētas četras
neka montāža» un «Vertram «Junda» un Pasta salā, kur vietas, taču, kaut arī konkurss tika
ners Discount Electrical
ierādītas četras tirdzniecības vie- izsludināts atkārtoti, tā arī neviens
Plus» – pagarinājusi
tas,» informē pašvaldības preses uzņēmējs neizteica vēlēšanos kādā
darbnīcas un rūpniecissekretāre Līga Klismeta.
no ierādītajām teritorijām atklāt
kās ražotnes būvniecīTiesa gan – iepriekšējo gadu vasaras kafejnīcu.
bas termiņu.

Samazināta taksometru
atšķirības zīme

Īsi

Uzņēmums «Juneka montāža»
līgumu par zemes nomu Dobeles
šosejā 42a ar pašvaldību noslēdza
2007. gadā. Firma, kas piedāvā
inženiertīklu risinājumus, tur
plānoja būvēt jaunu administratīvo ēku, darbnīcu un noliktavu
telpas. Pagaidām pašvaldības
noteiktajā termiņā ēka ar papildu
telpām ekspluatācijā nav nodota.
Uzņēmums iesniedzis lūgumu pagarināt termiņu līdz nākamā gada
1. maijam. Kavēšanās pamatota ar
ekonomisko krīzi valstī. Domnieki
uzņēmēja lūgumu apmierināja.
SIA «Juneka montāža» valdes

locekle Evija Matuseviča stāsta, ka
uzņēmums no objekta būvniecības
ieceres nav atteicies, jo projektā
jau ieguldīti līdzekļi – maksāta
noma par zemi, izstrādāts būves
projekts. Tāpat veikti priekšdarbi pamatu izbūvei. To, vai
gada laikā ēku izdosies uzbūvēt,
E.Matuseviča pašlaik neņemas
apgalvot, jo situācija valstī ir pārāk
nenoteikta. «Juneka montāžai»
līdzīgi kā citiem pakalpojumu sniedzējiem tas atkarīgs no klientu
maksātspējas un tā, cik savlaicīgi
viņi spēs norēķināties.
Deputāti apmierināja arī SIA
«Verners Discount Electrical Plus»
iesniegumu un līdz nākamā gada
beigām pagarināja rūpnieciskās
ražotnes nodošanu ekspluatācijā
Viskaļu ielā 91b. Šī ir otrā reize,
kad domnieki apmierina uzņēmēja iesniegumu. Firmai zeme 1,6
hektāru platībā iznomāta 2005.
gadā. Uz tās uzņēmums plānoja
būvēt rūpniecisko ražotni, kur
varētu komplektēt virtuves sadzī-

ves tehniku. Pirms diviem gadiem
būvniecības termiņu pagarināja,
jo uzņēmumam, pēc paša skaidrojuma, bija radušies sarežģījumi
ar tehnisko projektu un tā saskaņošanu. Aplēses liecināja, ka visu
norādījumu izpilde sadārdzina
projekta izstrādi, kā arī būvdarbu
izmaksas un termiņus.
«Verners Discount Electrical Plus» direktora vietnieks
Armands Gailišs skaidro, ka
līdztekus minētajam radušās
problēmas ar investoru, kurš nav
pildījis saistības. Tagad uzņēmums projektu virzīšot saviem
spēkiem, jo būvniecības izmaksas kļuvušas samērīgākas. Savukārt trūkstošo daļu finansējuma
centīšoties piesaistīt. Ražotnes
projekts iesniegts saskaņošanai
pašvaldības būvvaldē. A.Gailišs
apliecina, ka ražotnes profils
nemainīsies – tajā no Itālijas
un Ķīnas saņemtajām detaļām
komplektēs virtuves sadzīves
tehniku.

Rīta stundās satiksmi regulē luksofors
 Sintija Čepanone
Kaut arī luksofors Brīvības bulvāra un Lāčplēša ielas krustojumā
izbūvēts, domājot par satiksmes
organizēšanu perspektīvā un
līdz šim darbojās vien dzeltenajā
mirgojošajā režīmā, pašlaik rīta
stundās tas tiek ieslēgts. Tādējādi
tiek gādāts, lai bērnu ceļš uz skolu
kļūtu drošāks.
«Katru darba dienu laikā no
pulksten 7 līdz 8.30 Brīvības bulvāra un Lāčplēša ielas krustojumā
satiksmi organizē luksofors, un
šāda kārtība būs līdz mācību gada
beigām,» apliecina pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns. Šādas

izmaiņas satiksmes organizēšanā
veiktas, pamatojoties uz nupat
veiktajiem satiksmes intensitātes
mērījumiem. Proti, no pulksten
7.30 līdz 8.30 šo krustojumu
šķērso vidēji 700 automašīnas
– 500, kas pārvietojas pa Brīvības
bulvāri, un 200, kas to šķērso pa
Lāčplēša ielu. «Ņemot vērā automašīnu plūsmu un apstākli, ka
pa šo ceļu uz skolu dodas daudzi
bērni, rīta stundās nolemts luksoforu ieslēgt, lai līdz minimumam
samazinātu nelaimes gadījumu,
kuros iesaistīti gājēji, iespēju,»
skaidro A.Baļčūns, piebilstot, ka
šāda kārtība būs līdz pat mācību
gada beigām.
Taujāts, kādēļ līdz šim luksofors

Brīvības bulvāra un Lāčplēša
ielas krustojumā darbojās vien
dzeltenajā mirgojošajā režīmā,
A.Baļčūns norāda, ka tas izbūvēts,
domājot perspektīvā. «Plānojot satiksmes organizāciju topošā Zemgales Olimpiskā centra apkaimē,
līdz ar darbu beigām paredzējām
būtiskas izmaiņas automašīnu
un gājēju plūsmā, un viens no
risinājumiem neapšaubāmi bija
luksofora izbūve. Taču satiksmes
intensitāte, īpaši rīta stundās, ir
mainījusies jau pašlaik, tāpēc bija
jārod risinājums, lai neapdraudētu
bērnu drošu ceļu uz skolu,» tā
«Pilsētsaimniecības» direktors,
uzsverot, ka šajā gadījumā gājēju
drošība ir prioritāte.

 Uzņemta filma par Jelgavas jauniešiem. Ikviens līdz 16.
maijam to var noskatīties improvizētajā kinoteātrī Dārza ielā
8 (1. stāvā, ieeja no Pulkveža
O.Kalpaka ielas). Filma tapusi projekta «Youth Story» gaitā sadarbībā ar
jauniešu organizāciju «Do it creative».
Filmā aplūkoti vairāki aspekti, piemēram, jaunietis kā personība, jauniešu
nakts dzīve Jelgavā, ārpusklases radošās aktivitātes, jaunietis kā skolēns vai
students, mazākumtautību jauniešu
dzīve Jelgavā. Tāpat veiktas ielu intervijas, aptaujājot jauniešus par to, kā ir būt
jaunietim mūsu pilsētā. Filmā Jelgava
parādīta arī ārzemju jauniešu acīm,
iztaujājot Eiropas valstu jauniešus, kas
Jelgavā veic brīvprātīgo darbu. Tiem,
kas vēlas noskatīties šo filmu, lūgums
iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni
63081864 vai 29898728. Iespējams
pieteikt arī 10 – 25 cilvēku lielas grupas.
Ieeja – bez maksas.

 Biznesa izglītības biedrības
«Junior Achievement – Latvija»
rīkotajā skolēnu mācību firmu
konkursā uzvarējusi skolēnu
mācību firma «Dekors» no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kas
gatavoja aromātiskās eļļas lampiņas no izlietotām apgaismes
spuldzītēm. Tādējādi «Dekors»
ieguvis iespēju jūlija sākumā Nīderlandē pārstāvēt Latviju starptautiskā konkursa finālā. Skolēnu

mācību firmā «Dekors» darbojas 11.
klases skolēni Vitālijs Silins un Ksenija
Maslova. Jāpiebilst, ka šī komanda
nesen atgriezusies no Krievijas skolēnu
mācību firmu festivāla Tulā, kur izdevās
gūt uzvaru, pierādot, ka viņu ideja ir
ilgtspējīga un inovatīva arī starptautiski.
Biznesa augstskola «Turība» skolēnu
mācību firmas uzvarētāju komandas
dalībniekiem dāvina iespēju bez maksas studēt augstskolā, izvēloties sev
vēlamo studiju programmu. «Dekors»
labus rezultātus uzrādīja arī nominācijā
«Labākā produkta reklāma» un saņēma
balvu no Latvijas Reklāmas asociācijas
– iespēju apmeklēt «Golden Hammer»
pasākumu.

 Vēl šodien ikviens var pieteikties uz Spāņu kultūras dienas koncertu, kas notiks 11.
maijā pulksten 17 Jelgavas pils
Sudraba zālē. Ieeja koncertā
– bez maksas. LLU Sociālo zinātņu

fakultātes profesore Daina Grasmane
informē, ka karstasinīgajā Spāņu
kultūras dienas koncertā piedalīsies
LLU un Kultūras akadēmijas studenti,
eksotisko deju kluba «Alegria» vadītāja
Ilze Zariņa un flamenko dejotājas, kā arī
visu programmu papildinās Jelgavas
Mūzikas skolas un Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņi. Plānots, ka svētkos
piedalīsies arī Spānijas vēstniecības
pārstāvji. Ņemot vērā ierobežoto vietu
skaitu, organizatori lūdz interesentus
jau laikus pieteikt savu ierašanos.
Pieteikties var, sūtot vēstuli uz e-pasta
adresi: lingua@llu.lv vai zvanot pa
tālruni 63005650.
Ritma Gaidamoviča
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Stādu dienās tūkstošiem pircēju
atrod ko savam dārzam vai balkonam
 Ritma Gaidamoviča

Ar jaunu puķu stādu iepirkšanu, augļu dārzu papildināšanu un skanīgu koncertu
noslēgušās pirmās Stādu
dienas Jelgavā, kuras apmeklējuši vairāki tūkstoši pircēju.
Šīs divas dienas stādu audzētājiem bijušas krietni ražīgas
– jau pirmajā dienā daži pārdevuši visu produkciju, kas
šim gadam bijusi sagatavota.
Paši stādu audzētāji atzīst,
ka topa preces bijušas tūjas,
nokarenās puķes un dažādi
augļu koki.
Organizatoru pārstāvis aģentūras
«Kultūra» projektu vadītājs Ivars
Pirvics secina, ka viss noticis bez starpgadījumiem un Stādu dienās netrūcis
ne tirgotāju, ne pircēju. «Patiesi var
teikt, ka nevienu brīdi abās dienās pils
parkā nevarēja sūdzēties par pircēju
trūkumu. Protams, pirmās dienas rīta
pusē bija lielāka cilvēku plūsma un
dažbrīd kļuva grūti pārvietoties ar iepirkumiem, taču viss notika organizēti.
Grūti gan pateikt, cik cilvēku kopumā
apmeklējuši Stādu dienas, taču mūsu
novērojumi liecina, ka daudzi cilvēki
pasākumu apmeklēja atkārtoti arī
otrajā dienā,» atzīst I.Pirvics. Atzinīgi Stādu dienas vērtējot arī stādu
audzētāji. «Jau pirmajā dienā daļai
«Aplieciet apkārt
mazu sētiņu, lai nedaudz ieaugas, un
tad jau būs skaista,»
mazu konsultāciju vēl
pirms iegādes pircējam sniedz tirgotāja
no Jelgavas Inita, kas
kopā ar vīru Ilmāru atzīst, ka tirgus
diena tik tiešām ir
ražīga, jo Jelgavā jau
viņu produkciju zina.
«Esam Jelgavas patrioti! Mūs te pavasarī
vienmēr gaida, neskatoties uz cenām,
piekrišana šodien visam liela. Jāpiebilst gan, ka cenas šajā gadā kritušās
pat par 20 procentiem atsevišķiem
stādiem. Taču cilvēki tik un tā vairāk
skatās uz kvalitāti,» teic stādu audzētājs Ilmārs.

«Es jau sen skatos uz šādiem pinumiem un interesantiem amatnieku
veidojumiem, tikai mazliet tās kastes
par dārgu šiem laikiem. Jā, un mūsu
palodzēm arī par šauru, lai tās stabili
turētos,» tā par noskatīto pirkumu
teic jelgavnieces Nora un Gaļina,
atzīstot, ka Stādu dienas varētu būt
pat nedaudz vēlāk – maija vidū, kad
tik tiešām jau zeme apstrādāta un
gatava jauniem augiem. Bet stādu
tirgus mūsu pilsētai tomēr esot neatņemama sastāvdaļa.

tirgotāju vairakkārt bija jāpapildina
savs produkcijas klāsts, bet vietām
jau bija dzirdams, ka šeit pārdots viss
izaudzētais,» atzīst projektu vadītājs.
Pircēji novērtējuši arī to, ka tirgotāji
sadalīti pa sektoriem: amatniecības
izstrādājumi – Pils salā, stādi, puķes
– pagalmā, bet koki un krūmi – parkā,
tādējādi pircējs pēc vajadzības varēja
izvēlēties, kas viņam nepieciešams, un
pirkums nebija jāmeklē pa visu plašo
teritoriju.
Organizatori stāsta, ka uzteicama
arī speciāli izveidotā stāvvieta Stādu
dienām, kas ļāvusi daudz tuvāk piekļūt
pasākuma norises vietai. «Cilvēki tiešām izmantoja šo iespēju – atstāja savu
auto pļavā pretī pilij,» tā I.Pirvics.
Organizatori atzīst, ka arī no likumsargu un mājas saimnieku Latvijas
Lauksaimniecības universitātes vadības
sūdzības nav saņemtas un viss noritējis
bez starpgadījumiem.
No stādu audzētājiem «Jelgavas
Vēstnesim» izdevās noskaidrot, ka,
ņemot vērā cilvēku dažādās gaumes
un iespējas, pieprasījums bijis pēc visa,
taču īpaši šajās dienās cieņā bijuši augļu
koki – ķirši, ābeles, plūmes un arī tādi
eksotiski stādi kā persiku un aprikožu.
Arī interese par dažādām vasaras puķēm esot nezūdoša, īpaši cilvēki izvēlas
dažādas nokarenās puķes podiņos. Kā
tirgotāji, tā arī pircēji atzina, ka cenas
tomēr esot mazliet zemākas nekā pērn
pavasarī.

Teju 100 tirgotāji no dažādām Latvijas vietām, plašs stādu klāsts un tūkstošiem pircēju, kas vēlas ne tikai kaut ko
iegādāties savam dārzam, pagalmam vai balkonam, bet arī pāris vārdos saņemt paša stādu audzētāja konsultāciju,
kā labāk kopt iegādāto augu. Šāda situācija sestdien un svētdien bija vērojama pils parkā, Pils salā un pagalmā,
Foto: Ivars Veiliņš
kur norisinājās pirmās Stādu dienas Jelgavā.
Jaunums – tā varētu teikt par dažāda lieluma un
formas koka beciņām, kas ne vienā vien pircējā
raisīja interesi un vēlmi tās arī iemēģināt sēdēšanai,
jo tā ir viena no funkcijām, kam šis koka veidojums
kalpo. Sēņu tirgotājas Kristīne un Anete no Elejas
jau stundu pēc tirgus sākuma apstiprināja, ka tās
tik tiešām ir no viņu amatnieku produkcijas vispieprasītākās un stundas laikā viņas pārdevušas
jau teju desmit sēnes. Jelgavniece audēja Ausma
Spalviņa gan meitenes aicināja beku taisītājam
nodot informāciju, ka tās vajadzētu mazliet vairāk pielāgot sēdēšanai – tā, lai apsēžoties vairs
negribas iet prom. Uz šīm varot vien mazu mirklīti
piesēst un atpūsties.

«Ļoti ilgi gudrojām, kuras
tad būtu mums saistošākās krāsas un kuras vēl
mūsu rožu dārzā nav. Izšķīrāmies par oranžīgajām
– netradicionāli un skaisti.
Tieši te katru gadu jānāk
un jāizvēlas savam dārzam
kas jauns,» pērkot vairākas
rozes no tukumniekiem,
teic jelgavniece Jeļena,
atzīstot, ka tā nav vienīgā
lieta, ko šodien iecerējusi
iegādāties savam dārzam.
Stādu audzētāja no Tukuma Antra atzīst, ka cilvē- «Par to, cik ražīga būs tirgošanās, varēsim pateikt tikai dienas
kiem patīk koši toņi.
beigās, saskaitot kases saturu un palūkojoties uz mūsu stendu,
taču šķiet, ka te nemaz nevar labi neiet! Visi vēlas pa kādai
košai puķei. Zemeņu ēdāji labprāt šodien izvēlas arī nokarenās
zemenes, kas ražu dod pat līdz vēlam rudenim,» stāsta Mārīte Geka no Iecavas novada. Jāpiebilst, ka šos stādus labprāt
izvēlējās arī jelgavnieki, kas mīt dzīvokļos, jo šīs zemenes var
augt arī podiņā uz balkona.

Kokaudzētavas
«Vībotnes» saimnieks Viktors, steidzīgi apkalpodams
pircējus, paspēja
ne tikai par produkciju saņemt
samaksu, bet arī,
kā viņš pats saka,
elementāri pastāstīt, ko un kā labāk
darīt. Viņa īso pamācību uzklausīja
arī māsas Inta un
Dzintra, uzzinot,
ka iegādāto plūmi
‘Komēta’ un ābelīti, kas ražo gardus un agrus ābolus, nevajag dziļi stādīt.
Pats saimnieks atzīst, ka Stādu dienās pircēji prasa visu, tāpēc par pieprasītāko preci nevar nosaukt nevienu. «Vēlmes ir visdažādākās – ķirši, ābeles,
plūmes, kā arī persiki un aprikozes, jo dažiem gribas ko eksotisku. Pats gan
varu ieteikt veikalā nopirkt jau gatavu augli – tomēr sanāk lētāk. Tad arī
zināsi, ka tev būs augļi, ko ēst. Bet eksotiskie kociņi Latvijā tomēr nīkuļo
– tur vajadzīga īpaša pieeja. Šeit neapšaubāmi ir patīkami un pozitīvi pircēji,
tāpēc labprāt neliedzu arī kādu padomu,» tā Viktors.

Paralēli andelēšanās priekiem
kā pircējiem, tā
tirgotājiem bija
arī iespēja abās
dienās baudīt
plašu kultūras
programmu,
kur skatītājus
priecēja pūtēju
orķestris «Jelgava», popgrupa «Lai skan»,
grupa «Pilnmēness» un tautas
deju dejotāji.

uzņēmējdarbība
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Diskusiju krustugunīs: norēķinu
kartes veikalos
 Anna Afanasjeva

Bankas ar dažādiem mārketinga paņēmieniem turpina
iedzīvotājus mudināt norēķiniem veikalos izmantot maksājumu kartes. Savukārt Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA)
pieļauj iespēju boikotēt norēķinu kartes un par pirkumiem
pieņemt tikai skaidru naudu.
Kartes no aprites tāpēc vien
nepazudīs, tomēr mazajiem
veikaliem komisijas maksājumi par pirkumiem ar banku
kartēm sagādā izdzīvošanas
problēmas.

ar kartēm nepastāv, tuvākajā laikā par to
ieviešanu netiekot domāts.
Iespējams, tas saistīts ar tirdzniecības
specifiku. Proti, lielizmēra mēbeles šeit
pārsvarā vispirms jāpasūta un pēc tam
jāgaida, kad atvedīs no ražotāja. Tādējādi pircējs uzzina, ka par preci nevarēs
maksāt ar karti, un, kad tā piegādāta,
līdzi ņem skaidru naudu. Ja prece veikalā
būtu uzreiz, diezin vai klients, kuram
nav līdzi pietiekami skaidras naudas,
priecātos, ka viņam vispirms jāmēro ceļš
līdz bankomātam, kura tuvākajā apkaimē
nemaz nav.

Pastāv ierobežojumi

Atsevišķās tirgotavās pirms kāda laika varēja lasīt uzrakstus, ka pircējus ar
Tirgotāji atzīst, ka iebildumu rezultātā kartēm apkalpo, ja pirkums sasniedzis
pāreja uz skaidru naudu nenotiks, tomēr noteiktu summu, piemēram, vienu vai
veikalnieki vēlas panākt godīgākus nosa- divus latus. Pēdējā laikā ierobežojošos
cījumus. LTA skaidro, ka banku ieturētās uzrakstus tikpat kā neatrast. Kādā
komisijas par norēķiniem ar kartēm vi- veikalā «Jelgavas Vēstnesim» skaidroja,
ņiem rada ievērojamus izdevumus, jo par ka to noņēmuši kāda bankas darbinieka
precēm, kas pirktas ar kartēm, bankas no aizrādījuma dēļ. Tajā pašā laikā ne vienā
tirgotāja ietur komisiju 0,5 – 4 procentu vien Eiropas valstī ierobežojumi pastāv.
apmērā no pirkuma vērtības.
Piemēram, Vācijā mazākās tirgotavās un
LTA vēlas, lai bankas atbrīvotu tirgo- citu pakalpojumu uzņēmumos ar karti
tājus no pienākuma apkalpot pircējus var norēķināties tikai tad, ja darījuma
ar maksājumu kartēm bez komisijas summa ir vismaz pieci eiro. Ārzemnieki
maksas, ļaujot katram tirgotājam pašam brīnās, ka pie mums pat pārdesmit sanizlemt – maksāt par kartes apkalpošanu tīmu pirkumus pieņem ar karti.
vai uzlikt šo pienākumu pircējam, kurš
Velosipēdu veikalā Uzvaras ielā «Jelgasavukārt var izlemt, vai maksāt ar karti vas Vēstnesis» pārliecinājās, ka šeit, par
vai skaidrā naudā. LTA vadītājs Henriks pirkumu norēķinoties ar karti, pircējam
Danusēvičs pauž, ka arī ES normas prasa segt arī komisijas maksu. Pārdevējs
nosaka, ka banku komisijām jābūt tais- skaidroja, ka šajā gadījumā būs jāmaksā
nīgām. Vienlaikus viņš atzīst, ka pašrei- par trim latiem vairāk nekā skaidrā nauzējā ekonomiskajā situācijā atsevišķas dā. Klients izvēlējās doties uz bankomātu,
bankas ir pretimnākošas un komisijas nevis papildus maksāt tā saukto komisijas
maksu samazinot. Tās gan viņš atturas maksu. Par patērēto laiku viņš, protams,
konkretizēt.
nebija sajūsmā.
Jautāts par ES normām, H.Danusēvičs
Veikala īpašnieks Jānis Popils skaidro,
skaidro, ka atbilstoši Eiropas Komisijas ka tas varētu būt atsevišķs izņēmuma
lēmumam komisijas maksai par pirkumu gadījums, kas jānoskaidro, jo šādu taktiku
nevajadzētu pārsniegt piecus eirocentus. uzņēmums tomēr nepiekopj, jo pircējam
Lielāki maksājumi uzskatāmi par netais- šāda iespēja nozīmē ērtības. J.Popils
nīgiem un ir saistoši visās ES dalībvalstīs. norāda, ka līdztekus komisijas maksai
Šonedēļ LTA par šiem jautājumiem norēķināšanās ar karti veikalniekiem
turpināšot diskusijas ar Konkurences sagādā arī maksājumu termiņu problēpadomi.
mas. Proti, nauda par nedēļas otrajā pusē
veiktajiem pirkumiem uzņēmuma kasē
Kartes nepieņem
ienāk tikai nākamās nedēļas sākumā.
Ikdienā tikmēr novērojamas dažādas «Jāgaida, piemēram, no ceturtdienas
situācijas. Veikali, kur par pirkumu līdz otrdienai. Tas ir daudz. Reizēs, kad
nav iespējams norēķināties ar karti, uzņēmumam jāmaksā kāds rēķins, tas
sastopami visai reti. Šī prakse vairāk sagādā problēmas,» ikdienu raksturo
izplatīta dažādu pakalpojumu sniedzēju veikala īpašnieks. Kā pozitīvu maksājumu
– skaistumkopšanas salonu, ēdināšanas karšu iezīmi viņš min to, ka tagad tirdzuzņēmumu un citu vidū. Norēķini ar kar- niecības uzņēmumiem vairs nav jākārto
tēm ne vienmēr iespējami jaunatvērtajos dokumenti par preču iegādi līzingā, tagad
veikalos. Piemēram, Raiņa ielas «outlet» pircēji maksā ar banku kartēm. Runājot
veikaliņā, kas precēm
par komisijas maksu,
piedāvā izpārdošanas
M a k s ā j u m u J.Popils pieļauj, ka ar laicenas, samaksāt par
tā tomēr mazināsies,
karšu kopskaits ku
pirkumu ar karti varēs
jo šajā segmentā starp
pēc divām nedēļām. Tā
valstī desmit ga- bankām parādās zināma
saimniece Guna Sprankonkurence. «Tirgus pados audzis no mazām situāciju noreguča nedēļu pēc atvēršanas pieteikusi norēķinu
domā veikalnieks.
pārsimts tūksto- lēs,»
termināla uzstādīšanu
Viņa teikto apliecina
bankā, kur individuālā
šiem līdz 2,5 mil- rīcība lombardā «Zemkomersanta uzņēmugale». Tā saimnieks atjoniem.
mam atvērts konts.
teicies no vienas bankas
Pretējās ielas puses
karšu norēķinu jeb POS
ziedu salonā samaksāt ar karti nav ie- termināla un pieteicies uz citas bankas
spējams prozaiskāku iemeslu dēļ. Proti, iekārtas uzstādīšanu. Tikmēr kādas
veikalam nav tik vienkārši iespējams uz- nedēļas divas norēķini būs jāveic skaidrā
stādīt «Lattelekom» sakaru līniju. Savu- naudā.
kārt bez tās, izmantojot mobilos sakarus,
šis pakalpojums izmaksātu pārāk dārgi. Vairāk ietekmē mazos
«Tas nemaz nav labi. Esam pilsētas cenJelgavas Ražotāju un tirgotāju asocitrā, tomēr tehniskās iespējas ierobežo,» ācijas (RTA) valdes priekšsēdētājs Imants
gaužas salona vadītāja Daina Beire.
Kanaška piekrīt, ka pašreizējā ekonomisPie retajiem veikaliem, kur norēķini ar kajā situācijā, kad tirdzniecības uzņēmukarti nešķiet pašsaprotami, pieder pirms mi ir samazinājuši preču uzcenojumu,
gada Filozofu ielā atvērtais mēbeļu vei- komisijas maksa nereti ir pārāk augsta.
kals. Tā vadītājs Aigars Smiltnieks atzīst, Lielāku procentu gadījumā pēc komisijas
ka šāda rīcība nav saistīta ne ar kādiem maksas atskaitījuma par norēķinu veikalīpašiem apstākļiem, vienkārši pēc norēķi- niekam no preces realizācijas nekas pāri
niem ar kartēm nav bijis nepieciešamības nepaliek, dažkārt pat jāpiemaksā klāt.
un neviens līdz šim par to nav aizrādījis. Līdz ar to nevar runāt par rentabilitāti,
Vismaz pārdevēji par to neesot informē- turklāt ilgi «iziet pa nullēm» neviens
juši. Lai gan šķēršļi norēķinu ieviešanai nevar atļauties. Visvairāk tas skar preču

Foto: Ivars Veiliņš
grupas ar zemu piecenojumu, piemēram,
tabakas izstrādājumus, telekartes. Tomēr
pagaidām tirgotāji iespēju atteikties no
maksājumu veikšanas ar banku kartēm
neizmanto, drīzāk slēdz veikalu, ja tas
strādā ar zaudējumiem.
RTA vadītājs pieļauj, ka situācija
visvairāk ietekmē mazos veikalus, kam
procentu maksājumi par kartēm ir lielāki. Lielajiem tirdzniecības centriem, kur
apgrozījums ir lielāks, komisijas maksa ir
mazāka, līdz ar to uz vispārējā fona nav
tik jūtamas.
Pašreizējā situācijā, kad pēc banku iniciatīvas norēķinu iespēja ar karti kļuvusi
par ikdienu, pēc RTA vadītāja I.Kanaškas
domām, visiem jābūt vienādiem nosacījumiem un karšu izplatītājiem jānāk pretī.
Komisijas maksa par norēķiniem ar kartēm no tirgotājiem prasa ievērojamu daļu
ieņēmumu. Savukārt banku ienākumi uz
tā rēķina pieaug.
Asociācijas vadītājs uzskata, ka šajā
ziņā jāatrod kopsaucējs – jābūt līdzsvaram
un jānodrošina paritāte. «Pat darījumos
ar nekustamo īpašumu starpniecības
procents pašlaik ir trīs un mazāk, neraugoties uz to, ka darījumi notiek reti. Tirdzniecība tomēr ir nepārtraukts process,
tāpēc nav godīgi, ka komisijas procentus
uz sevis uzņemas tikai viena puse,» tirgotāju viedokli pauž I.Kanaška.
Daļa tirgotāju jau vērsušies Konkurences padomē ar lūgumu izvērtēt situāciju.
Pagaidām padome, kamēr veic pārbaudi,
plašāku informāciju nesniedz, vien atzīst,
ka tās lietvedībā atrodas lieta par iespējamiem pārkāpumiem banku darbībās.
«Tas, ka nepiederam pie tiem, kas
skaļāk sūdzas, vēl nenozīmē, ka ar visu
esam apmierināti,» atzīst lielveikalu tīkla
«Maxima» preses sekretārs Ivars Andiņš,
piebilstot, ka uzņēmums ir informēts par
LTA protestiem, tomēr ne visi LTA biedri
savā nostājā ir vienoti. «Maxima» pieder
pie morālajiem atbalstītājiem un uzskata,
ka par komisijas maksas apmēriem ar
bankām ir jādiskutē. I.Andiņš pieļauj, ka
tuvākajā laikā pa kādam mazajam veikalam no maksājumu karšu apkalpošanas
varētu atteikties, ja komisijas maksājums saglabāsies līdzšinējā līmenī un
būs lielāks par preču uzcenojumu. Šādā
gadījumā tas vairs nav nekāds bizness un
tam vairs nav jēgas.

Nepieņem lielo procentu dēļ

I.Kanaška atzīst, ka preču iegāde,
maksājot ar banku kartēm, patērētājiem
ir ērtāka un drošāka. Savulaik šīs iespējas ieviešana bija progresīvs solis. Arī
I.Andiņš un citi tirgotāji kartes vērtē kā
ērtību, kas pēdējos desmit gados tiktāl iegājusies, ka kļuvusi pašsaprotama. «Kaut
arī tagad zaudējam finansiāli, tomēr komisijas maksas dēļ no maksājumu karšu
apkalpošanas neatteiksimies,» uzsver
preses sekretārs.

Ne viens vien patērētājs ir neapmierināts, ka norēķinus nevar veikt ar «Parex»
bankas «American Express» kartēm.
Bankas Zemgales reģiona un Jelgavas
filiāles pārvaldnieks Jurijs Strods skaidro,
ka grūtībām nevajadzētu būt, ja vien POS
terminālim šī karte tirdzniecības vietā ir
pieslēgta. Daudzi šīs kartes uzskata par
ērtām, jo, 45 dienu laikā veicot atmaksu,
karte ļauj izmantot bezprocentu naudas
izmantošanas iespējas. Taču papildu
ērtību dēļ, kā arī tāpēc, ka katrs pirkums
tiek apdrošināts un dod iespēju saņemt
papildu bonusu, komisijas maksa par tās
izmantošanu ir lielāka. Tas varētu būt
galvenais iemesls, kāpēc tirdzniecības
uzņēmumi nevēlas to pieņemt norēķiniem.
Veikalnieki piekrīt, ka iemesls ir augstā komisijas maksa. J.Popils no veikala
«Ebike» gan piebilst, ka zināma veikalu
un pakalpojumu sniedzēju kategorija
šo karšu īpašniekus vēlētos piesaistīt.
Tās tomēr nav parastās algu kartes,
pārsvarā tās izmanto situētāki cilvēki ar
zināmu ienākumu līmeni, kas liecina par
pirktspēju.

Bankas kļūst piekāpīgākas

Bankas uzskata, ka diskusija ar tirgotājiem, kad, no vienas puses, cilvēkus
norēķiniem mudina izmantot banku
kartes, bet, no otras, tiek runāts par papildu izdevumiem par karšu apkalpošanu
vai maksājumiem skaidrā naudā, aizgājusi patērētājiem neizprotamā virzienā.
«Swedbank» preses sekretāre Kristīne
Jakubovska atgādina, ka POS termināļa
jeb karšu maksājumu ierīces uzstādīšana
ir paša tirgotāja vai pakalpojuma sniedzēja izvēle. Bankas pieredze liecinot, ka
iespēja norēķināties ar kartēm palielina
tirgotāja apgrozījumu un piesaista pircējus, sevišķi lielākiem pirkumiem, jo
cilvēki gan ērtības, gan drošības dēļ retāk
līdzi nēsā ievērojamu skaidras naudas
daudzumu.
K.Jakubovska skaidro, ka karšu pieņemšanas komisija, tāpat kā jebkura
pakalpojuma cena, atkarīga no reālajām
izmaksām. Tās veido darījuma autorizācija (naudas atlikuma automātiska pārbaude kartes īpašnieka kontā), apstrāde
un iegrāmatošana kontā. «Neveiksmīgās
transakcijas no darījumu atskaites
automātiski tiek dzēstas, bet sekmīgās
– apstiprinātas un nosūtītas apmaksai.
Apmaksa nāk gan no bankas, kas izdevusi
karti Latvijā, gan ārzemēs, bet par to
tirgotājam nav jāuztraucas. Banka atrod,
kam un kādā valūtā nauda ir jānoņem,
lai samaksātu par preci. Tirgotājs naudu
saņem arī tad, ja kartes lietotājs bankai
paliek parādā,» skaidro preses sekretāre,
piebilstot, ka viņu banka dienā apstrādā
ap 200 tūkstošiem transakciju jeb pirkumu darījumu ar kartēm. Otrs izmaksu
postenis ir iekārtas, ko pārsvarā tirgotāji

saņem lietošanā, un to pirkšanas, uzturēšanas, programmas atjaunināšanas
izmaksas tiek segtas no komisijas maksas
par norēķiniem ar kartēm.
Hipotēku un zemes bankas Jelgavas
filiāles vadītāja vietnieks Gints Bucis
līdztekus minētajiem argumentiem
par ērtumu, drošību, izvēles brīvību
un izmaksu pozīcijām papildina, ka
ikviens tirdzniecības uzņēmums var
vērsties bankā, lai tā izvērtētu situāciju
un meklētu savstarpēji pieņemamu
kompromisu. Lai gan pierasts uzskatīt,
ka bankas piekopj savu visvarenības
politiku un neviens to nosacījumiem
pretī nestrīdas, tā vis neesot. Ikviena
banka pašlaik klientiem esot gatava iet
pretī. Arī procentu likmju pārskatīšana
par norēķinu darījumiem ar kartēm
piederot pie šiem jautājumiem. Tāpat
veikalnieki varot izvēlēties, ar kuru
banku ir izdevīgāk sadarboties un kuras
POS termināli tirdzniecības vai pakalpojumu uzņēmumā uzstādīt.

Uzrāda ēnu
ekonomikas pazīmes

Maksājumu karšu darījumu apstrādes
uzņēmums «First Data» uzskata, ka tirgotāju rosinājums boikotēt maksājumu
kartes, mainoties ekonomiskajai situācijai, varētu veicināt ēnu ekonomiku. Proti,
bezskaidras naudas norēķini ir viens
no veidiem, kas veicina iespēju uzturēt
ekonomikas procesa caurspīdīgumu un
aplokšņu algu īpatsvara mazināšanu.
«First Data» izpilddirektore Zanda Brīvule-Jansone arī norāda, ka, situācijai
mainoties, palielinās sociālā spriedze
un pieaug noziedzības līmenis. Vieni
no apdraudētākajiem ir tirgotāji, kuru
kases ar skaidro naudu ir salīdzinoši ātrs
laupījums.
Veikalnieki atzīst, ka liela daļa visās
niansēs līdz galam nav iedziļinājusies,
toties novērtē klientu norēķinu ērtības,
tāpēc vēlas diskutēt, nevis atteikties no
maksājumu karšu apkalpošanas. Jautāti par procesu caurspīdīgumu, veikalnieki ir atturīgāki. Kādā apģērbu veikalā
Lielajā ielā pircējai, piemēram, piedāvāta atlaide, ja viņa par mēteli maksās
skaidrā naudā. Norēķinoties ar karti,
atlaide nebūšot iespējama. Citai pircējai
citā laikā tajā pašā veikalā izskanējis
lūgums maksāt ar karti. Pārdevēja nopriecājusies, ka kontā ienākušo naudu
varēšot pārskaitīt par telpu īri. Veikala
īpašniece vēlējās palikt anonīma un no
sarunas atturējās. «Jelgavas Vēstnesis»
jautāja RTA vadītājam, ko tas varētu nozīmēt, vai tad skaidrās naudas pirkumi
līdz uzņēmuma kontam var nenonākt?
I.Kanaška, nezinot situāciju, neņēmās
to komentēt un uzsvēra, ka pašam ar
šādiem gadījumiem ikdienā nav nācies
sastapties – atlaižu principi bijuši vienādi neatkarīgi no maksāšanas veida.

6., 7.

pašvaldību vēlēšanas

6. jūnija pašvaldību
vēlēšanās Jelgavā
startēs 11 partijas,
piedāvājot katra savus deputātu kandidātus. Iesniegtie
saraksti apliecina,
ka uz 15 deputātu
vietām domē kandidē 160 potenciālie
deputāti. Tieši tik
plaša būs jelgavnieku izvēle, atdodot
savu balsi par kādu
no sarakstiem. Tā kā
balsojot vēlētājiem
būs iespēja ne tikai
atbalstīt noteiktu
partiju, bet arī izcelt vai, gluži pretēji,
svītrot kādu no deputātu kandidātiem,
«Jelgavas Vēstnesis»
piedāvā iepazīties ar
visiem sarakstiem.

Saraksti nekoriģēti pārpublicēti no Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapas: www.cvk.lv

Jelgavas pilsētas dome
PAR DZIMTENI!, deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(10)
Dzimis Darba vieta
1
Roberts Egle
1952	Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā
			
sabiedrība «Saule»
2
Ivars Baltrums
1969	SIA «Ziemeļrietumu investīcijas kompānija»
3
Aigars Egle
1981	SIA «RIA»
4
Jūlija Moskaļova
1990
nav
5
Vilnis Freifelds
1958
pašnodarbināta persona
6
Jeļena Rožkova
1970	SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
7
Marina Veselova
1983
nav
8
Genrihs Kahanovičs
1953	SIA «Elektro TSL»
9
Raisa Ivanova
1969	SIA «Maxima»
10 Kristīna Bajeva
1989
nav

Jelgavas pilsētas dome
«SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI», deputātu kandidātu saraksts

Amats
valdes priekšsēdētājs

Izglītība
vidējā

valdes priekšsēdētājs
valdes loceklis

augstākā
pamata
pamata
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā
pamata

šķirotājs
pārdevējs
maiņas vadītāja

Jelgavas pilsētas dome
Zaļo un zemnieku savienība, deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(17)
Dzimis Darba vieta
1	Andris Rāviņš
1955
Jelgavas dome
2	Dace Olte
1960	Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra
3 Jānis Kuķis
1982	SIA Envi Tec Biogas Baltic
4 Modris Jansons
1950
Jelgavas dome
5	Andrejs Garančs
1947	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
6	Voldemārs Strīķis
1936	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
7 Mintauts Buškevics
1966
Jelgavas pilsētas pašvaldības
			
aģentūra «Kultūra»
8 Marija Kolneja
1944
Jelgavas pensionāru biedrība
				
9	Viveja Epiņa
1962	Viveja Epiņa - ģimenes ārsta prakse
10 Māris Šņickovskis
1986	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
11 Ilga Antuža
1952
a/s Jelgavas gaļas kombināts
12	Arvīds Matisons
1946
Ā.Alunāna teātris
13 Guna Trukšāne
1983
Jelgavas pašvaldības iestāde
			
«Sporta servisa centrs»
14 Imants Šneps
1943	SIA «UNI SAN»
15 Gunita Maziņa
1973	A/s Norvik banka
16 Rasma Urtāne
1956	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
17	Vilis Ļevčenoks
1948
Jelgavas dome

Amats
domes priekšsēdētājs
Jelgavas nodaļas vadītāja
projektu vadītājs
deputāts
direktors
profesors
direktors

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

valdes priekšsēdētājas
vietniece
ģimenes ārste
students
komercdirektore
direktors, režisors
projektu vadītāja

augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā

valdes loceklis
Jelgavas filiāles vadītāja
lektore
izpilddirektora vietnieks

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

Jelgavas pilsētas dome
«Jaunais laiks», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(15)
Dzimis
Darba vieta
Amats
1	Aigars Rublis
1977
Jelgavas pilsētas Dome 	Domes priekšsēdētāja vietnieks
2	Andris Ķipurs
1958	SIA Jelgavas pilsētas slimnīca
valdes loceklis
3	Natālija Ļubina
1959
Jelgavas Dome
būvinspekcijas vadītāja
4
Jānis Lange
1980	VAS Latvijas Valsts ceļi
Jelgavas nodaļas vadītājs
5
Zane Ķince
1951
Jelgavas un Bauskas pašvaldību
vadītājas vietas izpildītāja
			
kopīgā aģentūra Zemgales EKO
6
Edmunds Misevičs
1947	Svētes pamatskola
skolas direktors
7
Endijs Rozenbergs
1977	Privātā Baltijas jauno mūziķu skola
valdes loceklis
8
Matīss Hermanis
1984	SIA JTS
valdes loceklis
9	Normunds Sebris
1968	SIA Sanistal
pārdošanas nodaļas vadītājs
10	Ainars Bērziņš
1961
Jelgavas Ledus sporta skola
hokeja treneris
11	Pēteris Jakovels
1951
Jelgavas nekustāmo īpašumu pārvalde
inženieris
12	Aivars Ļuļēns
1954	SIA Jelgavas pilsētas slimnīca
nodaļas vadītājs
13	Andris Lapsa
1973
Rīgas 6. vidusskola
mājturības un tehnoloģiju skolotājs
14 Guntars Freimanis
1966	SIA Auteko &TUV Latvija
inspektors
15 Oskars Kozinda
1960	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
viesdocents
			
veterinārmedicīnas fakultāte

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

Jelgavas pilsētas dome
«Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(15)
Dzimis
Darba vieta
1
Jānis Čevers
1949	SIA «Alis»
2
Ivars Jakovels
1981
Rīgas pašvaldības aģentūra «Rīgas Kultūras aģentūra»
3
Egīls Grendziņš
1962	A/S «Nordeka»
4
Igors Kuļevs
1963	SIA «Aparts»
				
5	Aleksandrs Radzevičs
1963
Jaunais Rīgas teātris
6	Vilnis Bulduris
1965	SIA «Strēlnieks Zemgale»
7	Artūrs Bāliņš
1959	Nodarbinātības valsts aģentūra
8
Zigrīda Tāse
1954	VSAA
9	Andis Šeršņovs
1981	A/S «Latvijas Gāze»
				
				
10 Gints Kalniņš
1962	VAS «Latvijas Pasts»
11 Inese Urlovska
1981	Pārtikas un veterinārā dienesta
			Sanitārā robežinspekcija
12 Kaspars Vanags
1981
Rīgas Amatniecības vidusskola
13 Raimonds Grīnfogels
1973	SIA «Autoamatnieks»
14 Reinis Ziemeļnieks
1980	Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru
			
fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedra
15	Aldis Feldmanis
1960	Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta
			
Jelgavas brigāde

Amats
darba aizsardzības eksperts
mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs
tehnoloģisko procesu kontrolieris
degvielas un gāzes uzpildes
staciju pārvaldnieks
aktieris
valdes loceklis
EURES konsultants
inspektore
Gāzesvadu un GRP	
ekspluatācijas un
remontu dienests
pastnieks
vecākā inspektore
tehnoloģijas un materiālmācības skolotājs
autoinstruktors
lektors, dzīvojamo ēku
ūdens apgāde un kanalizācija
komandieris
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Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

vidējā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā

Jelgavas pilsētas dome
Partija «LPP/LC», deputātu kandidātu saraksts

Nr Vārds, Uzvārds(17)
Dzimis Darba vieta
Amats
Izglītība
1 Gunda Balode
1967
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
sektora darbam
augstākā
				
ar ģimeni
				
un bērniem vadītāja
2	Agnis Rozenbergs
1976	SIA «Sanistal»
Jelgavas filiāles vadītājs
augstākā
3	Valdis Sutens
1961	SIA «Maiga»
komercdirektors
augstākā
4	Valdis Ruskulis
1980	SIA «Ambergarden»
valdes priekšsēdētājs
augstākā
5 Juris Ūbelis
1964	SIA «Anitrans»
būvdarbu vadītājs
augstākā
6 Jevgēnijs Iļjinskis
1985
nestrādājošs
vidējā
7 Zigmunds Ziemelis
1966
IU «BISON»
direktors
vidējā
8	Sarmīte Čerņajeva
1961
RTU Inženiermatemātikas katedra
lektore
augstākā
9 Jānis Cunskis
1958	SIA «Larojali»
valdes loceklis
augstākā
10	Aivars Stepanovs
1956
Jelgavas autobusu parks
mehāniķis
vidējā
11 Ilze Strēle
1962	SIA «ILSTRE»
ģimenes ārsts
augstākā
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Enerģētikas
augstākā
12	Ansis Teteris
1977
				
departamenta 			
				
energoapgādes drošības
				
un politikas nodaļas vadītājs
13	Uldis Āriņš
1977
SIA «Tele2»
Klientu apkalpošanas
augstākā
				
centra vadītājs
14 Ilze Vanaga
1988
nestrādājoša 		
vidējā
15	Baiba Svare
1988
nestrādājoša
vidējā
16	Andris Lāčplēsis
1984	AAS «Gjensidige Baltic»
apdrošināšanas
vidējā
				
projektu vadītājs
17 Mareks Štolcermanis
1985
«Drošas Braukšanas Poligons»
Instruktors
vidējā

Jelgavas pilsētas dome
Apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK,
Partija «Visu Latvijai!»,
deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(15)
Dzimis Darba vieta
Amats
1 Jurijs Strods
1961	AS «Parex banka»
Rīgas reģiona vadītājs un
				
Jelgavas filiāles
				
pārvaldnieks
2 Hardijs Verbelis
1964	VVD Jelgavas Reģionālā vides pārvalde 	Direktors
3	Valdis Labanovskis
1957	SIA «Jelgavas tirgus»
valdes loceklis
4 Ivo Rubīns
1981	AS «Swedbank» 	Uzņēmumu projektu
				
menedžera asistents
				
filiālē «Hercogs»
5 Juris Volostņikovs
1942	Valsts aģentūra
Zemgales reģionālās
			
«Sabiedrības veselības aģentūra»
filiāles vadītājs
6	Andris Zīverts
1956	Veselības un darbspēju ekspertīzes
vadītājs
			
ārstu valsts komisija
7 Renārs Graudiņš
1983
Jelgavas Amatniecības vidusskola
skolotājs
8 Inese Pakrēsle
1958	SIA «Plus Punkts» 	Vecākā pārdevēja
9	Boļeslavs Matusevičs
1940	Latvijas Lauksaimniecības universitāte 	Lektors
			Sporta katedra
VSIA slimnīca «Ģintermuiža» 	Narkoloģiskā
10	Lilita Caune
1963
				
dienesta vadītāja
11 Juris Bušs
1985	SIA «FLORA»
Eksporta menedžeris
12 Rolands Lazdiņš
1983	VAS «Latvijas Pasts»
Korporatīvo klientu
				
attiecību vadītājs
13	Skaidrīte Zemene
1958	SIA «Eibe-L»
Galvenā
				
grāmatvede
14	Vilnis Švāns
1970	SIA «Tulpe VN» 	Valdes loceklis
15	Andris Mazkalniņš
1968	SIA «Ģeometrs» 	Valdes loceklis

Izglītība
augstākā

augstākā
augstākā
augstākā

augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

Jelgavas pilsētas dome
«Pilsoniskā savienība», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(13)
Dzimis Darba vieta
1	Aivars Meija
1955	SIA «Vilattrans»
				
2	Dana Poļenčuka
1966
«Dana un partneri», SIA
3	Uldis Osītis
1936	Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
			Lauksaimniecības faluktāte
4	Laimnesis Ģederts
1950
«Zaļais», SIA
5	Ēvalds Dreimanis
1940	Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
			Lauku inženieru fakultāte
6	Uģis Gross
1972	Biedrība sporta klubs «Braucam atkal»
7 Gunita Draveniece
1969
Jelgavas Valsts ģimnāzija
8	Andris Baltais
1961	SIA «Vijas Zaķes un Andra Baltā
			
nekustamo īpašumu birojs»
9 Jānis Felsbergs
1938	A/S Jelgavas siltumtīklu uzņēmums
10 Jolanta Treigute
1960
Jelgavas Miezītes bibliotēka
11	Andris Lukss
1955
Jelgavas 1.ģimnāzija
12 Jānis Lauva
1960
«Kapu saimnieks», SIA
13 Gundars Riekstiņš
1965	SIA «RGI»

Amats
tirgus izpētes
analītiķis
valdes locekle
vadošais pētnieks

Izglītība
augstākā
vidējā
augstākā

projektu vadītājs
docents

augstākā
augstākā

valdes loceklis
skolotāja
valdes priekšsēdētājs

vidējā
augstākā
augstākā

padomes loceklis
bibliotēkas vadītāja
sporta skolotājs
valdes loceklis
valdes loceklis

augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā

Nr Vārds, Uzvārds(16)
Dzimis Darba vieta
Amats
1	Dainis Liepiņš
1967
Rīgas Brīvostas pārvalde 	Priekšsēdētāja vietnieks
2 Tekla Žabova
1939	Latvijas patērētāju interešu
padomes priekšsēdētāja
			
aizstāvības asociācija
3 Ivars Krastiņš
1962
RKS SIA «Prestižs»
Komercdirektors
4 Jeļena Zaiceva
1968	SIA «Elšade»
valdes locekle
5	Saulvedis Šalājevs
1972	VAS Starptautiskā lidosta «Rīga»
lidostas drošības
				
departamenta direktors
6	Armands Krūze
1959	AS «AMO PLANT»
ES struktūrfondu
				
projektu vadītājs
7 Juris Puriņš
1959
ETK Draudze «Kristus mācekļi»
mācītājs
8 Māris Narvils
1964	Nodarbinātības Valsts Aģentūra
vadītājs
			
Jelgavas filiāle
9 Ūna Buņķe
1969	Valsts ieņēmumu dienesta Personāla un 	Daļas priekšniece
			
stratēģiskās attīstības pārvaldes
			
Zemgales personāla resursu daļa
10 Inga Svarinska
1980	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
prodekāne, lektore
11 Ilze Ozoliņa
1971
Jelgavas Dome
KVS Vadītāja
12	Andris Tomašūns
1958
Raksta grāmatas
13 Gundega Pavāre
1954
Karjeras konsultantu asociācija
valdes priekšsēdētāja
14 Igors Sidorišins
1986	SIA «4U»
valdes priekšsēdētājs
15 Jānis Ābele
1939	LLU Sociālo zinātņu fakultātes
dekāns
16 Juris Putins
1985
SIA «Olimpic casino Latvia»
spēļu automātu
				
kazino vadītājs

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

Jelgavas pilsētas dome
«Tautas partija», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(18)
Dzimis Darba vieta
1 Irēna Škutāne
1952
Jelgavas pilsētas dome
2	Alfrēds Holsts
1938
Jelgavas 6.vidusskola
3 Mudīte Priede
1971
Jelgavas rajona padome
4 Jānis Meija
1983
Jelgavas pilsētas Izglītības pārvalde
5 Jānis Laizāns
1947	SIA «Jelgavas ūdens»
6 Inta Englande
1956
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra Kultūra
7 Jānis Niparts
1971	VID Kriminālpārvaldes Izmeklēšanas daļa
				
8 Rita Stūrāne
1951
Jelgavas sociālo lietu pārvalde
9 Inga Jansone
1976	Bērnu un jauniešu centrs «Junda»
10 Māris Liscovs
1988	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
			
Ekonomikas fakultāte
11	Arnis Razminovičs
1972
Jelgavas pilsētas dome
12	Anna Jesereviča
1971	SIA «SANARIUS»
13 Gita Grase
1949
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
14 Irina Timofejeva
1963
Jelgavas 6.vidusskola
				
15	Dzintra Zimaiša
1948
Jelgavas rajona Kultūras
			
un interešu izglītības centrs
16	Armands Pantelis
1955	SIA «Konstance ARMS»
17 Ilze Putniece
1952	Pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa»
18 Juris Akseņenko
1958
IU «Relāda»

Amats
priekšsēdētāja vietniece
direktors
izpilddirektore
jurists
valdes loceklis
direktora vietniece
vecākais muitas eksperts,
izmeklētājs
vadītāja
direktores vietniece
students

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

deputāts
valdes locekle, veterinārārste
direktore
bioloģijas
un ķīmijas skolotāja
direktore

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

valdes loceklis
vadītāja
īpašnieks

augstākā
augstākā
augstākā

augstākā
augstākā
vidējā

Jelgavas pilsētas dome
«PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(8)
Dzimis Darba vieta
Amats
1 Maksims Galkins
1978
IK «Maksims Galkins»
individuālais komersants
2	Valentīna Kudrjavceva 1967	SIA «Edelīna AG»
menedžere
3	Antons Buhvalovs
1988
nav
		
4 Margarita Druza
1964
Jelgavas 2. internātskola
skolotāja
5	Vitālijs Krugļešovs
1954	AS «CSB System International» tulkotājs
6	Artjoms Pelcs
1986	SIA «GEOR»
metālapstrādes darba galdu
				
programētājs-iestatītājs
7	Vadims Ļetko
1973	SIA «Portas»
projektu vadītājs
8	Sergejs Stoļarovs
1973	SIA «Coffee Grand» 	Valdes priekšsēdētājs

Izglītība
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā

Jelgavas pilsētas dome
Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs», deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16)
1	Sergejs Ņevoļskis
2 Edīte Bišere
3	Ainārs Galviņš
4	Līga Lapinska
5	Ludmila Gineite
6	Aleksandrs Abušajevs
7	Benita Serdjuka
8	Andrejs Eihvalds
9 Ilze Butkus
10 Rūdolfs Suržikovs
11	Aleksandrs Knohs
12 Aigars Balams
13	Leonīds Turuševs
14	Anatolijs Ļitvinovs
15 Jānis Bērziņš
16 Valentīns Grigorjevs

Dzimis Darba vieta
Amats
1978
Jelgavas dome
deputāts
1957
Jelgavas Amatu vidusskola
direktore
1969	SIA «JALTA - Kurzemes pērle»
valdes loceklis
1971	Pašnodarbināta persona
tulks
1944
Jelgavas 2. pamatskola
direktore
1974
SIA «Iskanders»
valdes loceklis
1947
pensionāre 			
1983
IZM Studiju fonds
projektu vadītāja asistents
1946
Jelgavas Izglītības pārvalde
saimnieciskās daļas vadītāja
1936	Baltijas Starptautiskā akadēmija
pasniedzējs, asociētais profesors
1942
Rīgas Valsts tehnikums
sporta pasniedzējs
1965	VAS «Latvijas dzelzceļš»
galvenais mehāniķis
1948	Apsardzes firma «APLAT»
apsargs
1946	SIA «Dailes laiks»
autovadītājs
1936	SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» operators
1946	SIA «LVZ»
ražošanas direktors

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā

8
11. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 771.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 78.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5063.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Marķīza salu mantojums». Dokumentāla filma.
11.35 «De facto».*
12.10 «Ielas garumā».*
12.40 «Klāvs – Mārtiņa dēls».
Rīgas kinostudijas drāma. 1970.g.
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 771.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.00 «Zaķīšu pirtiņa». Studijas Dauka animācijas filma.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.50 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5064.sērija.
17.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 95. un 96.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV7
7.00 NBA play-off spēle.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 13.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «SeMS».
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 1.spēle.
BK Barons – ASK/Rīga. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 13.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 264.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 31.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*
20.40 «Marķīza salu mantojums». Dokumentāla filma.
21.35 «Atgriezties rītdienā». ASV seriāls. 11.sērija.
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Krējums… saldais».
23.20 «Anekdošu klubs».*
23.25 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 264.sērija.
0.10 «24 stundas 2». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 168.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Mīla vasaras vidū».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 32.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 46.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 59.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «LNT ziņu Top 10 ».
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 15.sērija.
1.50 «Pusnakts rotaļas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.35 «Vilku suns. Jaunība». (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
3.25 «Karaliene». Lielbritānijas, Francijas un Itālijas
biogrāfiska drāma.

11. maijā plkst. 0.55
kanālā LNT
«Supernatural».
ASV seriāls. 15.sērija.

tv programma
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 59.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 38.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 109.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
8.30 «Pasaules neticamākie video 4». 1.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.10 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 7.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 4». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 100.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 326. un 327.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 29.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 34.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 16.sērija.
22.55 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 16.sērija.
23.55 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
0.50 «Programma Maksimums» (ar subt.).

12. maijs, otrdiena
LTV1

9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 14.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 2.spēle.
ASK/Rīga – BK Barons. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 14.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 265.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 32.sērija.
20.10 «Bohēmijas meži». Dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «Anekdošu klubs».*
23.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 265.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 11.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 169.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Vasara uz salas».
Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 33.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 47.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 60.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Piecas zvaigznes».
Vācijas melodrāma. 3. un 4.sērija.
22.55 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 19.sērija.
0.50 «Supernatural». ASV seriāls. 16.sērija.
1.40 «Kad nakts aicina». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Deksters 2». ASV seriāls. 10.sērija.
4.05 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 60.sērija.

TV3

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 772.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 79.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5064.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.35 «Žoakina trakie jātnieki». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 4.sērija.
14.15 «Latvija var!»*
14.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 772.sērija.
15.35 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.50 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5065.sērija.
17.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 97. un 98.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvija – turam īkšķus!»
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009. 1.pusfināls.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «100 g kultūras».*
0.45 «Garīgā dimensija».*

5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 60.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 110.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 29.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 8.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 101.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 328. un 329.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 30.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 35.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 4.sērija.
22.55 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988.-2008».
Latvijas dokumentāls seriāls. 3.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 22.sērija.
0.55 «Kobra 6». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

LTV7

TV5

7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Astanas Baris. 2008.g.
9.00 «Tavs auto».*

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

13. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 773.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 80.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5065.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009. 1.pusfināls.*
12.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!*
13.15 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».*
13.45 «Līdzās» (ar subt.).*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 773.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.00 «Mākonis». Studijas Dauka animācijas filma.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.50 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5066.sērija.
17.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 99. un 100.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Omskas Avangard. 2009.g.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 15.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».
Speciālizlaidums Auzu motors.
Par zirgiem un jātnieku sportu Latvijā.*
11.40 «Ķīna mostas». Dokumentāla filma. 3.daļa.
12.35 «SeMS».*
13.30 «TV motors».
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 3.spēle.
BK Barons – ASK/Rīga. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 15.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 266.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas Basketbola līgas fināls. 1.spēle.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Nākotnes parks».
22.40 «Anekdošu klubs».*
22.45 NBA play-off spēle.*
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija». ASV animācijas seriāls.
17.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 170.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Vientuļais vilks».
Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Skrējiens pēc miljona 8».
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 37.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 34.sērija.
16.05 «Divarpus vīri 3». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 48.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 61.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.00 «Staigulis». ASV un Lielbritānijas krimināldrāma.
0.05 «Draugi 7». ASV seriāls. 20.sērija.
0.35 «Supernatural». ASV seriāls. 17.sērija.
1.25 «Sievas – striptīza dejotājas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 61.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 61.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 111.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».

8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 30.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 9.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 102.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 330. un 331.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 31.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija;
«Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 36.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Krievijas komēdija.
23.55 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Seriāls. 2.sērija.
0.55 «Dubultspēle 3». Seriāls. 2.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

14. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 774.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 81.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5066.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
13.45 «Vertikāle».*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 774.sērija.
15.30 «Juniors TV».*
16.00 «Kā vilks sivēntiņu apēda».
Studijas Dauka animācijas filma.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.50 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5067.sērija.
17.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 101. un 102.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvija – turam īkšķus!»
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009. 2.pusfināls.
0.10 «Nakts ziņas».
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv. 2009.g.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 16.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.40 «Bohēmijas meži». Dokumentāla filma.
12.35 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 4.spēle.
ASK/Rīga – BK Barons. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 16.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 267.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 33.sērija.
20.10 «1968. gada paaudzes».
Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.*
21.35 «Ar makšķeri».
22.05 «Zemestrīce Ņujorkā».
ASV un Vācijas katastrofu filma. 2.sērija.

tv programma
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23.30 «Anekdošu klubs».*
23.35 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 267.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». ASV un Kolumbijas seriāls. 171.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Ferma pie Mēlera ezera».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 45.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 38.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
16.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 49.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 62.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 9.sērija.
22.05 «Nevadāmā sānslīde» (ar subt.). Krievijas trilleris.
0.15 «Diversants» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 240. un 241.sērija.
2.05 «Rotaļu biedrs. Nakts ballīte». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Staigulis». ASV un Lielbritānijas krimināldrāma.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 62.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 62.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 112.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 31.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija;
«Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 10.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 103.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 332. un 333.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 32.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 2. un 3.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 37.sērija.
21.00 «Kobra 13». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Pēc apokalipses».
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
23.40 «Lasvegasa 2». Seriāls. 4.sērija.
0.40 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 2.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

15. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 775.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 82.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5067.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*

11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 15. un 16.sērija.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 775.sērija.
15.30 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5068.sērija.
17.05 «Kristaps un ES». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 103. un 104.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Atgriešanās mājās».
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma.
1998.g. 1.sērija.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Atgriešanās mājās». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz. 2009.g.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 17.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.40 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 19.sērija Zemestrīce Kobē.
12.30 «SeMS».*
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 5.spēle.
BK Barons – ASK/Rīga. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 17.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 268.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas Basketbola līgas fināls. 2.spēle.
21.40 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Nāvējošais laiks».
Francijas krimināldrāma. 2.sērija.
23.50 «Anekdošu klubs».*
23.55 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 268.sērija.
0.40 «112 hronika».*
0.50 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 1.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Lēciens nezināmajā».
Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 46.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 39.sērija.
15.40 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
16.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 50.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 63.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Dzīve ir skaista». Dzīvesstila raidījums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.35 «Psihoanalīze gangsteru gaumē».
ASV kriminālkomēdija.
23.35 «13.rajons». Francijas piedzīvojumu kriminālfilma.
1.10 «Kopīgās fantāzijas».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.55 «Nevadāmā sānslīde» (ar subt.). Krievijas trilleris.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.05 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 63.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola». Raidījums. 63.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 113.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 100.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 32.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 11.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 104.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 334. un 335.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 33.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Šis un tas par Mēriju».
ASV un Kanādas komēdija.

22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora šovs. 59.sērija.
0.40 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 23.sērija.
1.10 «Cerību pilsēta». ASV krimināldrāma 1991.g.
3.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Tamerlans» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

16. maijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 43.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Atgriešanās mājās».
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma.
1998.g. 1.sērija.
12.40 «LTV portretu izlase». Mūziķis I.Busulis.*
13.15 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009. 2.pusfināls.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 60. un 61.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Daugavgrīvas iela. 2.daļa.
19.10 «Vajadzīga soliste».
Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Latvija – turam īkšķus!»
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009. Fināls.
1.15 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.00 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas pusfināls. 1.spēle.*
16.00 «1968. gada paaudzes».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g.
17.00 «X-stream. Augstākā klase» (ar subt.).
Dokumentāla filma
18.00 «K-2». Lielbritānijas, Japānas un
ASV piedzīvojumu drāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 14.sērija.
21.15 «1000 jūdzes Indijā».
21.45 «Atgūt Sāru». Francijas trilleris. 2006.g. 2.sērija.
23.20 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 11.sērija.
0.05 «Bikini meitenes». Seriāls. 8.sērija.
0.35 «Emanuēla. Seksa dieviete».

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 11.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 2.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 6.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 6.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
11.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Šaolīnas futbols». ASV un Honkongas komēdija
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.

9
15.00 «Projekts A». Ķīnas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
17.05 «Stāsts par zvaigzni. Jānis Lūsis. Trāpīt šķēpā».
LNT dokumentāla filma.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 27.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 7.sērija.
22.10 «Mīlu nevar nopirkt».
ASV romantiska komēdija jauniešiem. 2003.g.
0.10 «Durvis grīdā». ASV drāma. 2004.g.
2.10 «Klikt». Erotiska filma. 6.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Psihoanalīze gangsteru gaumē».
ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
5.10 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 64.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 114.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «H2O». Seriāls. 40.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 34. un 35.sērija.
12.00 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 11.sērija.
13.00 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.55 «Greizais spogulis». Humora šovs. 59.sērija.
15.50 «Šis un tas par Mēriju». ASV un Kanādas komēdija.
18.05 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Princese pret pašas gribu 2».
ASV ģimenes komēdija.
22.30 «Lemonija Sniketa nelaimīgo notikumu virkne».
ASV un Vācijas piedzīvojumu filma.
0.30 «Cerības un slava». ASV traģikomēdija. 1987.g.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (lat. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Suņa sirds» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija.
16.05 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
16.30 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
18.30 «Berija» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
1.sērija.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».

17. maijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 27.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 1. un 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Evanģēliski luteriskās
Jēzus baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 62.sērija.
16.00 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
16.30 «Ēst ir tavā dabā».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Vienaudži».*
19.20 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Mans puika Džeks».
Lielbritānijas biogrāfiska drāma.
23.05 Nakts ziņas.
23.10 «Ēst ir tavā dabā».*
23.40 «A.Kristi. Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.
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8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».

10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.00 Latvijas Basketbola līgas pusfināls. 2.spēle.*
16.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 3.spēle.
18.10 «Astoņas dienas izdzīvošanai».
Kanādas un ASV drāma.
19.45 «Ceļā ar kameru».
Ar mugursomām pa Latīņameriku.
20.15 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 14.sērija.
21.10 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 14.sērija
22.00 «TV motors».*
22.30 NBA play-off spēle.
1.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.45 «Dzīvnieku instinkti».
6.40 «TV veikala skatlogs».
6.55 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
7.50 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 8.sērija.
8.15 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
8.45 «Autoziņas».
9.15 «Nordea Rīgas maratons 2009». Tiešraide.
10.20 «Sirmā ēdienkaratē».
11.00 «Ražots Latvijā».
11.35 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
12.10 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas seriāls.
12.20 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
13.20 «Melnā bulta». Vācijas un Itālijas seriāls. 2.sērija.
15.15 «Jaunie Rīgas sargi».
16.15 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 7.sērija.
17.15 «Baiļu faktors». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 28.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Trekno gadu atbalss». LNT dokumentāla filma.
21.55 «Pēdējais samurajs». ASV laikmeta drāma.
0.45 «Nelieši» (ar subt.). Krievijas kara drāma.
2.35 «Kailie rotaļu biedri». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Durvis grīdā». ASV drāma.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 115. un 116.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 41.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Seši kadri» (ar subt.)
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 36. un 37.sērija.
12.05 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
13.50 «Lielie mazie noslēpumi».
ASV ģimenes komēdija.
15.50 «Pasaules neticamākie video 4».
16.50 «Kobra». Seriāls. 39.sērija.
17.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 2.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». Raidījums. 2.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.40 «NP piedāvā... »
«Bēgšana no Kubas». Dokumentāla filma.
21.40 «Sliktie zēni». ASV piedzīvojumu komēdija. 1995.g.
0.05 «Lielceļa psihopāti».
ASV, Austrālijas un Jaunzelandes trilleris.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
14.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Ziņas. Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
Informatīvi analītisks raidījums. Vada V.Andrejevs.
20.30 «Dzīvās mūzikas koncerti Latvijas Radio 1.studijā».
R.Paula instrumentālais koncerts.
21.30 «Manā nāvē vainot Klāvu K.» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g.
22.50 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.40 «Benija Hila šovs» (krievu val.).
Lielbritānijas humora šovs.
0.10 «Izsole» (krievu val.); «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

17. maija plkst.23.40
kanālā TV5
«Benija Hila šovs»
Lielbritānijas humora šovs.
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«Pilsētsaimniecība» prezentē paveikto
PPP ieviešanā ielu apsaimniekošanā
Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā
projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas
pilsētas ielu apsaimniekošanā» gaitā veikta Jelgavas pašvaldības
ceļu un ielu saraksta izstrādāšana. Tā galīgā redakcija iekļauta arī
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā 2008. – 2020. gadam.
Viens no Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu inventarizācijas uzdevumiem ir ceļu un ielu saraksta izstrāde, nepieciešamības gadījumā
precizējot ielu klasifikāciju pa posmiem. Tas nepieciešams, lai turpmāko
darbu gaitā informācija par objektu atrašanās vietu un ielu kategoriju
būtu nepārprotama, tādējādi perspektīvā atvieglojot arī ceļu un ielu apsaimniekošanu pēc publiskās un privātās partnerības metodes. Saraksta
izstrādi, tāpat kā pārējos ceļu un ielu inventarizācijas posmus, veic akciju
sabiedrība «Ceļu inženieri», par prioritāti ņemot Jelgavas pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi».
Darba veicējs, izstrādājot ceļu un ielu saraksta koncepciju, sagatavoja trīs redakcijas variantus. Tos izvērtējot, akceptēts un pilnveidots
tika variants, kas paredz detalizētāku ceļu un ielu posmu dalījumu pēc
to kategorijas, proti, atsevišķi nošķirot tranzīta ielas, pilsētas nozīmes
maģistrālās ielas, starpkvartālu ielas un iekškvartālu ielas. Aktualizētais
saraksts saskaņots pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē,
kā arī tā galīgā redakcija iekļauta Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā
2008. – 2020. gadam.
Veicot ceļu un ielu virszemes un pazemes elementu datu apgūšanu,
a/s «Ceļu inženieri», pēc pašreizējām aplēsēm, jāapkopo informācija
par 367 ielām – 580 hektāru segumu, 18 500 punktveida objektiem
(apgaismojuma balsti ar apgaismes ķermeņiem, luksofori, ceļa zīmes,
akas, koki), 1500 kilometriem līnijveida objektiem (ceļu un trotuāru
apmales, barjeras, lietus kanalizācijas vadi), 350 caurtekām un sāngrāvjiem, kā ari 20 tiltiem un kustības pārvadiem. Visi ceļu un ielu
elementi ar tos raksturojošiem datiem tiek iekļauti reģistrā, pieļaujot
datu aktualizēšanu. Rezultātā tiks noteikta arī ceļu un ielu vērtība,
kas iekļaujama grāmatvedības bilancē un nepieciešamo atjaunošanas
izdevumu plānošanā.
Savukārt paralēli inventarizācijas veikšanai projekta gaitā norit
Jelgavas pilsētas ceļu un ielu apsaimniekošanas kvalitātes standartu
noteikšana un apsaimniekošanas metožu izvērtēšana. Šo darbu mērķis
ir izstrādāt ielu apsaimniekošanas kvalitātes standartus un apsaimniekošanas metodes, balstoties uz atsevišķu ielu un ceļu seguma tipiem,
satiksmes intensitātes un kategorijas; sagatavot pavasara/rudens,
vasaras un ziemas periodu apsaimniekošanas metodes; sagatavot ielu
uzturēšanas teorētisko un tehnisko nodrošinājuma aprakstu, kā arī
izstrādāt vadlīnijas ielu uzturēšanas metožu pielietojumam praksē.
Realizējot projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» aktivitātes, aprīļa nogalē «Pilsētsaimniecība» un piesaistītais uzņēmums Jelgavas pašvaldības vadībai
prezentēja projekta laikā paveikto un tuvākajā laikā plānotos darbus.
«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.

atbildam
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Smilšu ielā
ūdensvads būs
«SIA «Jelgavas ūdens» brigāde februārī trīs dienu laikā
no Smilšu ielas 31. līdz 41.
mājai ierīkoja jaunu ūdensvadu. Cik ātri tā parādījās, tikpat
ātri pazuda, atstājot pārējos
Smilšu ielas namus no 46. līdz
60. numuram likteņa varā.
1970. gados Rūpniecības
ielā 98 dzīvoja vīrietis, kas
strādāja Jelgavas ūdensvadā un no Filozofu ielas bija
ierīkojis ūdensvadu. Par pieslēgšanos Rūpniecības ielā
98 ierīkotajam ūdensvadam
«īpašnieks» prasīja 300 rubļus. Tajos laikos man 300
rubļi bija divu mēnešu alga,
kur nu vēl materiāli ūdensvada ierīkošanai 100 metru
garumā. Kaimiņš no Smilšu
ielas 60 kaut kur bija iegādājies plastmasas cauruli
un ierīkoja ūdensvadu savai
mājai. Nepagāja ne gads, un
kaimiņam ar īpašnieku no
Rūpniecības ielas 98 radās

problēmas par patērētā ūdens
apmaksu Jelgavas ūdensvadam. Vienā skaistā dienā
kaimiņa ūdensvads pārstāja
darboties, jo tika lokalizēts.
Pēc kaimiņa piedzīvotā fiasko
es pat netuvojos un atmetu visas ilūzijas nelegālam ūdensvada pieslēgumam.
Interesanti, vai ierīkotais
ūdensvads Smilšu ielas posmā no 31. līdz 41. namam ir
tāpēc, lai kaitinātu pārējos
Smilšu ielas iedzīvotājus un
mudinātu rakstīt «Jelgavas
Vēstnesim»?
Man kā pensionāram pensija nav 14 minimālo mēnešalgu apmērā, lai ierīkotu sev
ūdensvadu. Veidojot Jelgavas
pilsētas budžetu, vajadzēja paredzēt līdzekļus arī ūdensvada
un kanalizācijas ierīkošanai.
Nodokļu summa nav nekāda
mazā!» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Smilšu ielas iedzīvotājs
Andrejs Elsteris.

SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Gvido Gudelis, komentējot A.Elstera
vēstuli, skaidro, ka Smilšu
ielas iedzīvotāji nav aizmirsti un ūdensvads ielā no 46.
līdz 60. namam tiks izbūvēts
līdz 2011. gadam. Pašlaik jau
notiek tehniskā projekta izstrādāšana.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Lūgums palīdzēt

Varbūt
kāds var
uzdāvināt
datoru?

Laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» vērsās Andris Plācis ar
lūgumu uzdāvināt vai palīdzēt
viņam iegādāties par simbolisku samaksu lietotu datoru.
«Esmu pensionēts vēstures
skolotājs un šobrīd intensīvi
darbojos Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra
senioru Datorfanu klubā.
Centrā man ir iespēja strādāt
ar datoriem, bet iegūtās iemaņas papildināt mājās – diemžēl
nav. Ja pilsētā atrastos atsaucīgi cilvēki, kas būtu gatavi
uzdāvināt vai par simbolisku
samaksu palīdzēt iegādāties
lietotu darba spējīgu datoru,
būtu ļoti pateicīgs,» saka pensionētais skolotājs A.Plācis.
Ja kādam ir iespēja palīdzēt
A.Plācim, lūgums zvanīt pa
tālruni 28803474 vai sūtīt
ziņu uz e-pastu: sicalp@inbox.lv.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Meklē darbu
Santehniķis ar pieredzi. Apkures sistēmas montāža, radiatoru
nomaiņa, visu veidu ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu remonts.
Tālrunis 26279736.
Kvalitatīvs elektriķis. Ir pieredze
celtniecībā. Tālrunis 20099947.
Mājsaimniece, var piedāvāt auklītes
darbu. Ir pieredze slima cilvēka
aprūpē. Tālrunis 20099947.
Galdnieks (mēbeļu restaurators),
pieprotu visus galdniecības un
namdara darbus. Ir B un C 1 kategorijas autovadītāja apliecība. Var
piedāvāt arī gabaldarbus. Izskatīšu
visus piedāvājumus.
Tālrunis 63027358; 29659962.
Santehniķis ar pieredzi. Apkures
sistēmas montāža, ūdensapgādes
sistēmas, kanalizācija.
Tālrunis 29681585.
Vīrietis (34) steidzami meklē darbu.
Ir pieredze darbā ar motorzāģi,
krūmgriezi un celtniecībā.
Izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 26251542.

piedāvā darbu

kosmetologam.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 29608278.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Aizsaulē aizgājuši
VOLDEMĀRS DRUSTS
(dz. 1917. g.)
LEONS MIĶELSONS
(dz. 1937. g.)
PAULĪNA BENGERE (dz. 1922. g.)
SVETLANA IVANOVA
(dz. 1939. g.)
PJOTRS ŠUMAJEVS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 7.05. plkst.14.30 Zanderu kapsētā.
STAŅISLAVS BEČIS (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 7.05. plkst.12 Baložu
kapsētā.

Sports
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Kērlinga turnīrā
uzvar mūsējie
Nedēļas nogalē Jelgavā norisinājās
starptautiskas kērlinga sacensības
«Jelgava Cup 2009». Tajās uzvaras
laurus spēcīgāko jeb zelta grupā plūca
Jelgavas kērlinga kluba komanda «Jaguārs», kas apspēlēja visus savus septiņus konkurentus. Komandas sastāvā
startēja Bruno Bārzdainis, Atis Gurtiņš,
Jānis Vonda, Kaspars Bernovs un Gints
Vārtukapteinis. Arī vājākajā jeb sudraba
grupā uzvarēja Jelgavas kērlinga kluba
vienība «Vegas» ar komandas līderi
Ievu Rudzīti. Sacensību organizators
B.Bārzdainis informē, ka sacensībās
kopumā piedalījās 16 komandas no
Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas, tostarp Latvijas čempioni.

Panākumi klubam «Shinri»
Jelgavas atklātajā čempionātā karatē labi
sasniegumi kluba «Shinri» audzēkņiem
– 12 pirmās, 12 otrās un 31 trešā vieta.
Vislabākos rezultātus uzrādīja Eduards
Bluzmans un Diāna Astafjeceva, kuri savā
vecuma grupā kļuva par čempioniem abās
sacensību disciplīnās – kata un kumite.
Čempionāts vienlaikus bija arī noslēdzošais, ceturtais, Latvijas Kausa etaps.
Mūsu klubs pēc 3. posma no līdera Baltijas Karatē kluba
(Rīga) atpalika
par 7 punktiem,
bet šajās sacensībās savāca 112
punktus (Baltijas
Karatē klubs – 71)
un ieguva kausu.

Var pieteikties
minifutbola turnīram
Līdz 16. maija pulksten 10 var pieteikties
Jelgavas pilsētas sporta svētku minifutbola turnīram. Lai gan komandas tiks
dalītas pa vecuma grupām un puiši un
meitenes startēs atsevišķi, iespējams
pieteikt arī jauktās komandas. Vienā komandā – 12 cilvēki. Pieteikumi jāiesniedz
Sporta servisa centrā vai jānosūta pa
e-pastu: jssc@sports.jelgava.lv. Turnīram varēs pieteikties arī spēļu dienā no
pulksten 9.30 līdz 10 sacensību vietā.
Papildu informāciju var saņemt, zvanot
pa tālruni 63027504 vai sacensību galvenajam tiesnesim Dainim Kazakēvičam
– 29757542. Sacensības notiks 16. maijā
Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadionā. To
sākums pulksten 10.30.
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Jauniešu novusā – sudrabs
Uz Jelgavu sudraba medaļu atvedis Spīdolas ģimnāzijas skolnieks Ivo Zeps, kurš
piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā
novusā. Jaunieša treneris Viktors Folkmanis uzskata, ka tas ir augsts sasniegums ne
tikai Ivo personīgi, bet arī visai Jelgavai un
Jelgavas rajonam. «Iespējams, tā ir pirmā
medaļa Jelgavas pilsētas un rajona jaunatnes novusa vēsturē,» teic V.Folkmanis.
Ivo startēja grupā jauniešiem, kas dzimuši
no 1991. līdz 1994.
gadam. Viņš dzimis
1993. gadā. Arī pērn
I.Zeps piedalījās Latvijas čempionātā novusā
jauniešiem un izcīnīja
5. vietu.

Būs sievu
nešanas sacensības
Sporta dienas laikā, 23. maijā, Jelgavā
notiks pirmās Sievu nešanas sacensības.
Lai piedalītos sacensībās, pāriem līdz 18.
maijam jāaizpilda pieteikšanās anketa un
jāievieto tā speciālā sacensību anketu kastē.
Anketas pieejamas Sporta servisa centrā
(Raiņa ielā 6), Jelgavas Sporta hallē (Mātera ielā 44a) un Jelgavas kultūras namā
(K.Barona ielā 6). Sacensībās var piedalīties,
sākot no 18 gadiem. Pārim nav obligāti
jābūt precētam, bet vismaz vienu gadu ir
jādzīvo kopā. Sievas svara ierobežojums
– ne mazāk kā 50 kg. Sacensībās uzvarēs
pāris, kurš visātrāk veiks noteikto distanci.
Balvās – romantiska nedēļas nogale, īpaša
maltīte restorānā, boulinga spēle. Sacensības organizē Sporta servisa centrs.

Hokejistes atgriežas pirmajā divīzijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad Latvijas sieviešu hokeja izlase pasaules čempionātā
nostartēja ļoti labi. Bezierunu
pārākums pār piecu valstu
izlasēm mūsu meitenēm
ļāva atgriezties elites grupā
– nākamgad Latvijas hokejistes atkal spēlēs 1. divīzijā
un cīnīsies par 10. – 15.
vietu. «Jelgavas Vēstnesis»
uz sarunu aicināja sieviešu
izlases spēlētājas Jelgavas
Ledus sporta skolas treneres
Lolitu Andriševsku un Evu
Dinsbergu.
Meitenes šogad uz čempionātu devās
apņēmības pilnas atspēlēties par neveiksmi pagājušajā čempionātā, jo tik
zemu Latvijas sieviešu hokeja izlase
bija nokritusi pirmo reizi. Arī Latvijas
Hokeja federācija neko citu kā uzvaras
no meitenēm negaidīja.

Visgrūtāk – pret visvājāko

Latvijas izlase aizvadīja piecas spēles
un visās izcīnīja uzvaras. Gan Lolita,
gan Eva norāda, ka visgrūtāk bijis spēlēt
pret it kā visvājāko komandu – Lielbritānijas izlasi. Visvājāko tāpēc, ka viņas
2. divīzijā iekļuva kā zemākas grupas,
3. divīzijas, uzvarētājas. Jau pavērojot
Lielbritānijas izlases spēles ar citām komandām, mūsu hokejistēm bijis skaidrs,
ka nebūs viegli. «Tagad visām izlasēm
spēku samērs ir izlīdzinājies. To pierāda

Lolita Andriševska
Pozīcija: vārtsargs
Aizvadītās spēles: 5
Ielaisti vārti: 2
Atvairītie metieni: 126
Izlasē: no 1992. gada
gan mūsu neveiksmīgais starts 2008.
gada pasaules čempionātā, gan šā gada
sīvā cīņa ar anglietēm,» norāda Lolita.
Sportistes neslēpj, ka bijis psiholoģiski
smagi saņemties un noskaņoties spēlei
tā, lai nezaudētu. Turklāt tieši no šīs
spēles iznākuma izšķīrās, kura komanda būs apakšgrupas uzvarētāja. Pirmos
vārtus Latvijas izlasei izdevies gūt tikai

(desmit vārti un četras piespēles). Lolita likvidēts, kā Hokeja federācijas prezidents
uzsver, ka šo trīs spēlētāju panākumi Kirovs Lipmans jau pamanījies izteikties
savā ziņā uzskatāmi par rekordu. «Mūsu masu medijos,» saka E.Dinsberga. Tagad
izlasē visus golus no spēles iemeta tieši esot cerība, ka Latvijas izlase piedalīsies
šīs spēlētājas. Parasti jau to vārtu guvē- arī pasaules čempionātā 2011. gadā, kur
ju ir vairāk,» viņa
mūsu meiteņu prepaskaidro. I.Koka Par pasaules čempionēm šogad kļuva tinieces būs Vācija,
tika atzīta arī par ASV hokejistes, finālspēlē ar 4:1 pieveicot Norvēģija, Austrija,
Kanādas valsts vienību. Bronzas medaļa
čempionāta labāko – Somijas sportistēm, izšķirošajā mačā ar Ķīna un Japāna. Tā
uzbrucēju un lietde- identisku rezultātu pārspējot zviedrietes. kā nākamais ir olimrīgāko spēlētāju.
Savukārt mūsējās čempionātā iekļuvušas pisko spēļu gads, tajā
Pavisam maz Lat- atpakaļ 1. divīzijā.
sieviešu hokeja čemvijas izlasi šķīra no
pionāts nenotiks.
balvas, ko saņem koJa agrāk Latvijā
manda, kurai čempionāta laikā piešķirts sieviešu hokejs bijis vairākās pilsētās,
vismazāk soda minūšu. Latvija no balvas piemēram, arī Liepājā un Talsos, tagad
saņēmējas Dānijas atpalika tikai par di- ir tikai divas komandas – «Laima», kas ir
vām noraidījuma minūtēm. «Pēdējā spēlē izlases bāzes komanda un kurā spēlē arī
man piešķīra divus noraidījumus. Viens Lolita un Eva, un «Ice Girls». Lolita lēš, ka
bija par bloķēšanu, bet es uzskatu, ka no- Latvijā varētu būt ap 60 – 70 hokejistes,
spēlēju korekti un noraidījums bija nepa- tāpēc arī izlases kodols jau daudzus gadus
matots. Nebūtu tās Dinsbergas – manis, ir nemainīgs un jauno spēlētāju klāt nāk
kas zina – varbūt tā balva būtu mūsējā,» maz. «Latvijas izlase šajā čempionātā bija
Eva Dinsberga
smejas vaininiece. Lolita paskaidro, ka vecākā izlase. Mūsu vidējais vecums – 28
Pozīcija: aizsargs
šī balva popularizē godīgas spēles princi- gadi,» atzīmē Lolita. Arī Jelgavas Ledus
Rezultatīvas piespēles: 2
pus un piebilst: «Domāju, Dānija vairāk sporta skolā trenējas piecas meitenes, kas
Punkti: 2
priecātos par 1. vietu grupā nekā par šo ir spiestas spēlēt zēnu komandās. «Vecāki
Soda minūtes: 6
balvu.» Tiesa, Latvijas izlase vienu reizi jau savas meitas negrib virzīt uz hokeju.
Izlasē: no 1993. gada
šādu balvu ir saņēmusi.
Viņām jāiet dziedāšanā, dejošanā,» pie2. periodā, tādējādi vēl jo vairāk nokaibilst Eva.
tējot gaisotni spēles laukumā.
Sieviešu hokejs nekotējas
Lai gan Latvijas sieviešu hokeja izlase
Čempionāta rezultāti
Labākās spēlētājas – mūsējās
čempionātos piedalās kopš 1993. gada,
• Latvija – Ziemeļkoreja 6:1
Par turnīra trīs rezultatīvākajām spē- Eva norāda, ka Latvijā sieviešu hokejs
• Latvija – Itālija 5:1
lētājām kļuva Latvijas hokejistes Iveta neko augstu nekotējas un to pat Hokeja
• Latvija – Nīderlande 5:0
Koka (seši vārti un 14 rezultatīvas pie- federācija nekad nav ņēmusi sevišķi no• Latvija – Lielbritānija 3:0
spēles), Inese Geca-Miljone (astoņi vārti pietni. «Ja mēs šogad būtu zaudējušas,
• Latvija – Dānija 6:2
un septiņas piespēles) un Ieva Pētersone visticamāk, sieviešu hokejs Latvijā tiktu

Smaiļotāji atklāj sezonu Lielupē Futbolisti iesāk ar uzvaru
 Ilze Knusle-Jankevica

ļas, savukārt viņas māsa Inga finišēja
tūlīt aiz Anitas.
Pavasara kausa izcīņā Jelgavas sportistiem godalgotu vietu veterānu grupā
izcīnīja kanoists Rolands Krastenbergs
(«KC») – iespraucoties starp diviem Lietuvas sportistiem, viņš ierindojās 2. vietā.
Kā punkts uz «i» bija ceļojošās balvas
pasniegšana labākajam Latvijas smaiļotājam. Aleksandra Avdejeva, četrkārtēja
pasaules čempiona, jelgavnieka, vārdā
nosaukto balvu saņēma Kristaps Zaļupe
no Limbažiem. Ceļojošā balva ir laiva
uz postamenta, kurā iegravēti visu to
sportistu vārdi, kas saņēmuši šo balvu.
A.Avdejeva ceļojošā balva tiek pasniegta
jau vairāk nekā 20 gadus.

Smaiļotāji un kanoe airētāji atklājuši
sezonu Lielupes ūdeņos – nedēļas nogalē
Jelgavā notika Pavasara kauss un Latvijas un Baltijas čempionāts pieaugušajiem
un junioriem garajās distancēs. Vislabāk
veicās mūsu Gatim Prankam – viņš kļuva
par Latvijas čempionu kanoe airēšanā.
Sacensību centrālais notikums bija
Latvijas un Baltijas čempionāts garajās
distancēs vīriešiem (dzimuši 1990. gadā
un vecāki) un junioriem (dzimuši 1991.
un 1992. gadā). Jelgavnieki vislabāko
sniegumu parādīja tieši kanoe airēšanā
– G.Pranks no Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) pieveica visus
savus 29 konkurentus
un finišēja pirmais, tādējādi nosargājot savu
čempiona titulu. Savukārt Antons Knesis (arī
no Jelgavas BJSS) visu
distanci sīvi cīnījās ar
limbažnieku Raivi Vinogradovu par 3. vietu. Un
tikai pēdējā pagriezienā
Antons atpalika no sava
sīvākā konkurenta un
finišēja ceturtais.
Vērā ņemams panākums arī meitenēm. Jauniešu grupā uz starta izgāja 15 kanoe airētāji. SaAnita Staņuna (Jelga- censībās kopumā piedalījās 287 smaiļotāji un kanoe
vas BJSS) junioru grupā airētāji, tostarp 43 sportisti no Jelgavas.
tika pie bronzas medaFoto: Ivars Veiliņš

 Lauris Daukšte
FK «Jelgava» atklāja Latvijas čempionāta 1. līgas sezonu, Rīgā tiekoties ar FS
«Metta/LU». Saspringtā mača galotnē
mūsējiem izdevās nosargāt pirmajā puslaikā iegūto pārsvaru un ar minimālu
rezultātu 1:0 svinēt pirmo uzvaru.
Lai gan vēl līdz pirmā puslaika beigām
nevienai komandai nebija izdevies izveidot nopietnas vārtu gūšanas epizodes,
puslaika pēdējā minūtē jelgavnieki nopelnīja stūra sitienu. To panāca FK «Jelgava» aizsargs Artjoms Lonščakovs, kurš
arī izpildīja stūra sitienu. Pēc centrējuma
bumbu vārtsargs izsita uz priekšu, kur pie
tās pirmais bija mūsu Pāvels Bormakovs
un guva pirmos un vienīgos spēles vārtus.
Jelgavas vārtu vīra Šarūna Kazlauska
rokās bumba pirmā puslaika gaitā nonāca
vien trīs reizes.
Otrajā puslaikā mājinieki kļuva aktīvāki. «Metta» aizvien biežāk tika pie
brīvsitieniem. Viens no tiem nopietni
apdraudēja mūsu vārtus, bet, par laimi,
vārtu stabs. Mača beidzamās piecas minūtes «Metta» pie FK «Jelgava» vārtiem savērpa pamatīgu viesuli un, savu līdzjutēju
atbalstīti, izmisīgi centās izglābt situāciju. Gods un slava gan aizsargiem, gan
Š.Kazlauskam, kurš paguva arī «izvilkt»
bumbu no šķietami bezcerīgas situācijas.
Rīdzinieku aktivitāte gaidītos rezultātus
tomēr nedeva, un FK «Jelgava» tika pie
savas pirmās uzvaras šosezon.

«Pirms mača treneris mums ieteica
nedzīties pēc bumbas un censties kontrolēt maču. Otrajā puslaikā pretinieki
pārņēma iniciatīvu. Spēles beigu daļā
dažu puišu acīs bija manāms šoks par
ofensīvu, taču tikām galā. Ļoti labi nospēlēja vārtsargs,» tā par spēli teic mūsu
komandas kapteinis Valērijs Redjko. Arī
Foto: Ivars
Veiliņš

kluba treneris Dainis Kazakēvičs uzteic
vārtsarga spēli: «Biju gatavs tādam pavērsienam, kādu vērojām mača beigās.
Lai arī vārtus neguva, ļoti labi nospēlēja
Kārlis Kinderēvičs. Teicama spēle arī
vārtsargam. Nākamais mačs būs mūsu
laukumā uz dabīgā seguma – tā būs
jau pavisam cita spēle. Uz sintētiskā
laukuma ir daudz mazāk vietas – tā bija
«Mettas» priekšrocība.»

Sporta pasākumi

FS «Metta/LU» vārtsargs Gvido Ķikuts
aizvadīja pārliecinošu spēli, tomēr ar
vienu kļūdu pietika, lai Pāvels Bormakovs pēc stūra sitiena izpildes raidītu
bumbu jau tukšos vārtos.

 7. maijā pulksten 16 – orientēšanās
kluba «Alnis» sacensības, 5. kārta (Augstajā kalnā).
 8., 9. un 10. maijā pulksten 10 – Latvijas kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas
Sporta hallē).
 9. maijā pulksten 11 – stafešu skrējieni pa pilsētas ielām (pulcēšanās un
reģistrēšanās Hercoga Jēkaba laukumā
no pulksten 10.30).
 9. maijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts biljardā, 5. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 9. maijā – Latvijas čempionāts lakrosā, 2. spēļu kārta. Pulksten 12 – Mītavas
LK (Jelgava) pret Valmieras LK; pulksten
15 – LK «Druva Dynamite» (Saldus) pret
LK «Rīga» (Daugavas stadionā Sporta
ielā 2).
 9. maijā pulksten 10.30 un 10. maijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts
skvošā (fitnesa centrā «Fitland»).
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Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Daiga Vēja, Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja
1. nodaļas priekšniece:
«Visa mana dzīve ir saistīta ar Jelgavu un tās
tuvāko apkaimi. Esmu dzimusi jelgavniece, te
esmu izmācījusies, apprecējusies, te dzīvoju un
strādāju, un lepojos ar savu dzimto pusi. Jelgavā
ir divas vietas, kur vienmēr vedu savus draugus,
kas atbraukuši pie manis ciemos. Viena no tām
ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar savu
sakopto apkārtni. Īpaši jauki bija tad, kad Pasta
salā varēja aplūkot smilšu skulptūras. Otra vieta
ir Uzvaras parks. Uzskatu, ka Jelgavā ir sakopta
vide, ja salīdzinām ar citām Latvijas pilsētām.
Liels pluss ir tas, ka Jelgavai visapkārt ir meži,
ezeri. Kurā Latvijas lielpilsētā vēl piecu minūšu
laikā var nokļūt pie dabas? Protams, daudzi saka, ka Jelgavā ir slikti ceļi, bet es
uzskatu, ka jāskatās uz paveikto – pamazām tie tiek sakārtoti un arī pilsētas centrs
ir kļuvis pievilcīgs. Man ļoti mīļa vieta ir Hercoga Jēkaba laukums – tas ir piemērots
dažādu pasākumu organizēšanai, tostarp arī no drošības viedokļa.»

Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs

«Benefices»
princeses uz zirņa
«Daudzi prasa, kāpēc tieši
pasaka «Princese
uz zirņa», un
es viņiem saku:
iedomājieties
Parisu Hiltoni,
krutu princesi,
kas nevar izvēlēties, ko viņai
dzīvē vajag, – arī
mums tā būs, ka
princese nevar
izvēlēties, kuru
princi ņemt,» tā
par deju izrādi
teic «Benefices»
vadītāja Annika
Andersone.
Foto: Ivars Veiliņš

Kultūras pasākumi
 8. maijā pulksten 19 – Mazās Ģildes TDA «Dzintariņš» (mākslinieciskā vadītāja
O.Freiberga) horeogrāfisks uzvedums ar Raimonda Paula mūziku «Ceļš uz Kautkuriju». Bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» (mākslinieciskā vadītāja
A.Skrastiņa) horeogrāfisks uzvedums «Veiksmes rauši». Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1
(kultūras namā).
 9. maijā pulksten 16 un 19. maijā pulksten 18 – BJC «Junda» deju studijas
«Benefice» 10 gadu jubilejas izrāde «Princeses uz zirņa». Mākslinieciskā vadītāja
Annika Andersone. Biļešu cena – Ls 3; 2. Biļešu iepriekšpārdošana – BJC «Junda»
(kultūras namā).
 9. maijā pulksten 17 – par godu LLU deju kopas «Skalbe» 18. dzimšanas
dienai notiks vasarīgais sadancis «Man liekas, ka lidot protu». Uzstāsies gaviļnieki
un dažāda vecuma ciemiņi no visiem Latvijas novadiem (Pils salā).
 11. maijā pulksten 17 – Spāņu kultūras dienas koncerts. Piedalīsies LLU
un Kultūras akadēmijas studenti, eksotisko deju kluba «Alegria» vadītāja
I.Zariņa un flamenko dejotāji, Jelgavas Mūzikas skolas un Mākslas skolas audzēkņi. Ieeja – par brīvu. Vietu skaits ierobežots, tāpēc organizatori lūdz iepriekš
pieteikties līdz 8. maijam pa e-pastu: lingua@llu.lv vai pa tālruni 63005650
(Jelgavas pils Sudraba zālē).
 11. maijā pulksten 18 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauniešu organizācijas «Minerva» rīkots koncerts «Pilna kabata tavu smieklu». Piedalīsies grupa «Kombuļi», «Hippies», «Second File» un citas. Biļešu cena – Ls 3,50 (klubā «Jelgavas baltie krekli»).
 14. un 15. maijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» (5. vsk.) pirmizrāde Dejs Vasermans «Cilvēks no Lamanšas» (krievu
valodā). Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2;
1,50 (kultūras namā).
 14. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra studijas sezonas noslēgums ar
etīdēm un runas gabaliem (kultūras namā «Rota»).
 16. maijā pulksten 16 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēns» un «Jundari» 9 gadu jubilejas koncerts «Pupas zieda raibumā». Mākslinieciskā
vadītāja Madlēna Bratkus, koncertmeistare Guna Vanaga. Biļešu cena – Ls 2; 1
(kultūras namā).
 16. maijā pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 10.30 – sporta deju konkurss «Jelgavas vasara. Aijas Rogas
piemiņas kauss». Biļešu cena – Ls 3,50. Biļetes nopērkamas pasākuma dienā (kultūras namā).
 20. maijā pulksten 19 – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku sieviešu koru
uzvarētājs meiteņu koris «Spīgo», Raimonds Pauls un draugi ielūdz uz labdarības
koncertu «Palīdzi «Spīgo» aizbraukt uz pasaules koru olimpiādi Dienvidkorejā»
(kultūras namā).
 28. maijā pulksten 19 – Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas muzikālā programma «Sapnis par Brodveju». Koncerta režisors Valdis Lūriņš. Koncertā piedalās
Dita Lūriņa, Raimonds Pauls, Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, Nacionālā
teātra aktieri Mārtiņš Egliens, Kaspars Zvīgulis, Jānis Vimba, Ģirts Liuziniks, Egils
Melnbārdis, Uldis Anže, Arturs Krūzkops, Ivars Kļavinskis, Ainārs Ančevskis, Mārcis
Maņjakovs, Gundars Grasbergs, Juris Hiršs un citi. Koncerta 1. daļā – «Versijas par
Kabīrijas naktīm», 2. daļā – fragmenti no pasaulslaveniem mūzikliem. Biļešu cena
– Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 24. maijam – Jelgavas mākslinieku ikgadējā izstāde «Pavasaris 2009» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. maijam – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 15. maija – Ulda Rogas vadītās Zīmēšanas studijas audzēkņu darbu gada
noslēguma izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz maija beigām – izstāde «Plakāti» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz maija beigām – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (a/s «Swedbank» filiālē Pasta ielā 47).
 Līdz maija beigām – izstāde «Portrets latviešu glezniecībā». Apskatāmi
B.Baumanes, J.Baklāna, N.Brasliņa, J.Dobrāja, L.Eglītes, H.Henriksones, I.Iltneres,
A.Kļaviņa, M.Tabakas, I.Zariņa, A.Melderes un E.Romānes darbi (Jelgavas Mākslas
skolas izstāžu zālē).
 Līdz 15. maijam – gleznotājas Birutas Delles izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Maijā – Haralda Smilgas fotogrāfiju izstāde «Par prieku sev» (kultūras nama
1. stāvā).
 Maijā – Harija Liepiņa fotogrāfiju izstāde «Jelgava. Pilsēta diennakts tumšajā
laikā» (kultūras nama 1. stāvā).

 Ritma Gaidamoviča

Šodien vēl tiek piešūtas pēdējās pogas dekorācijām,
pielaboti tērpi, sākta kārtot
skatuve, lai jau sestdien, 9.
maijā, pulksten 16 un 19.
maijā pulksten 18 deju studija
«Benefice» ielūgtu skatītājus
uz savas desmitās dzimšanas dienas svinībām ar deju
izrādi «Princeses uz zirņa»,
kas, pēc vadītājas teiktā, spēs
sasmīdināt ikvienu. Tajā piedalīsies 167 «Benefices» dejotāji,
bundzinieki, salsas lietpratēji,
bērni no Jelgavas Speciālās
pamatskolas un pat skolotājas, kuras šajā reizē nevis
kādu mācīs, bet gan rādīs savu
mājasdarbu.
Par kolektīva desmit gadiem vadītāja
Annika Andersone teic, ka tas bijis normāls dzīves posms, kurā attīstījies gan
kolektīvs, gan dejotāji, gan arī viņa kā
vadītāja. «Šobrīd, kad paskatos uz mūsu
pirmajām dejām, man smiekli nāk – kā
gan kaut ko tādu var izdomāt! Taču viss
attīstās, un nu katru gadu, kad top kāda
jauna konkursa deja, žūrijas pārstāvji
parasti saka: jā, šī ir labāka. Forši, tas
nozīmē, ka ir progress. Šobrīd man šķiet
– ārprāts, kas notiks, kad «Beneficei» būs
jau 20 un vairāk...» prāto vadītāja.
«Protams, dažbrīd man šķiet, ka
dejotāji domā – man jau tikai dejošana
dzīvē pats svarīgākais, es nesaprotu, ka
ir eksāmenu laiks, mācības un daudzas
citas lietas. Es to visu saprotu! Taču es
mācu jauniešiem atbildības sajūtu – ja tu
esi uzņēmies nākt un dejot tik nopietnā
kolektīvā kā «Benefice», te ir prasības,
treniņi un noteikts režīms, un pēc tam
nāk panākumi, par ko visiem prieks.
Man pat ir tradicionāla uzruna pēc konkursiem – mēs sastājamies aplī, iegūtajā
kausā ielejam šampanieti un es viņiem
saku: «Es biju šausmīgi stingra skolotāja,
bija brīži, kad pat asaras lija, bet tagad
taču esam laimīgi, ka mums ir 1. vieta
un jūs te stāvat?!» Tad viņi visi piekrīt
– jā. Tas ir grūti – psiholoģiski, personiski
un vēl pedagoģiski katram pieiet, taču, ja
būtu citādāk, mums nebūtu tik kolosālas
attiecības. Mēs esam tik ļoti sadraudzē-

jušies! Nesen ar lielajiem dejotājiem
pārrunājām interesantu tēmu – mums ir
grūti izveidot personīgo dzīvi, jo tik ļoti
esam iekšā «Beneficē», ka tā otra pusīte
bieži nesaprot – ko tur var darīt, ko ar
viņiem tik daudz tusēt! Smējāmies, ka tad
nu otra pusīte jāmeklē kolektīvā, starp
mūsu dejotājiem,» tā Annika.

«Meitenes, pirmajā rindā
neieciklējieties»

«Skaidrs arī tas – ja «Beneficē» kāds
ienāk un cenšas izrādīties, rupji runājot, košļājot košļenes, pīpējot, viņš ātri
izstumjas no kolektīva. Jūt, ka te nebūs
nekāds tusiņš. «Beneficē» ir citāda aura,
kuru grūti raksturot. Bet šobrīd esmu
novērojusi, ka kolektīvā parādījusies
arī slikta īpašība, par kuru ļoti nopietni
domāju, – sākusies sacensība. Tā jūtama
nevis starp lielajiem, bet mazajiem. Man
tā nekad nav bijis. Jā, vienmēr esmu
teikusi, ka tie, kuri neiemācīsies, nevarēs
uzstāties, bet sešgadīgie to uztver citādāk
nekā pārējie – plēšas, grūž, mēdās, ja netiek pirmajā rindā, uz tiem, kuri tikuši.
Parasti septembra sākumā, kad pie manis atnāk jaunie dejotāji, viņiem stāstu,
kā es izaugu par dejotāju – kad 14 gadu
vecumā aizgāju dejot uz «Intrigu», bija
deja baltās pidžamās. Es stāvēju astotajā
rindā, priekšā bija 40 bērni, vadītāja nemaz nezināja, kas es esmu. Pirmajā rindā
dejoja manas klasesbiedrenes, kuras skolā
teica: «Tu arī «Intrigā»?! Mēs tevi vispār
neredzam, ko tu tur pa beigām...» Manī
bija spīts un mērķis, ka augšu un iešu
tālu. Jau nākamajā dejā es biju otrajā
rindā, tad arī pirmā rinda mani ievēroja:
«Re, kur Annika stāv!» Savukārt pirmās
rindas meitenes bija tik apmierinātas, ka
necentās, un es viņas apgāju. Tieši tāpēc
saviem bērniem vienmēr saku: meitenes,
tās, kuras ir pirmajā rindā, neieciklējieties
un nedomājiet, ka jūs tur paliksiet vienmēr,» saka Annika.

to nemeklēju. Šajos laikos, kad cilvēki ir
drūmi, vajag, lai viņiem ir smieklīgi. Mans
elks kā kustību meistare ir Olga Žitluhina.
Viņas izrādēs vienmēr varu teikt – nu kā
gan viņai atnākusi tāda ideja par vienu vai
otru pāra kompozīciju. Mana autoritāte ir
arī Sergejs Ostrenko, kurš man iemācījis
sakarības, kuras jāzina dejotājiem, veidojot deju, un tie ir knifiņi, ko arī mani
dejotāji jau iemācījušies. Viņš ir tas, kurš
iemācījis man kompozīcijas lietas, kā visu
salikt kopā. Protams, man palīdz arī mani
dejotāji – viņi mani iedvesmo. Nepietiek
tikai ar dabas dotumu, nepieciešama arī
informācija, lai varētu darīt ko jaunu.
Piemēram, tagad modē ir gaismu spēles,
bet es to nevaru ieviest savās dejās, jo
nemāku. Man vēl ir jāizglītojas,» spriež
vadītāja.
«Man jau šķiet, ka esmu ievilkusi dejotājus savos tīklos, bet tie dejotāji, kuri tā
nevēlas dejot, aiziet prom. Sākumā parasti iesācēji skatās un saka: vai, cik jums
tā deja dulla! Jautāju – bet tev tomēr tā
patīk? Un tu tādu dejosi? Atbilde parasti
ir apstiprinoša,» stāsta vadītāja.

Dzimšanas dienā viss kā pasakā

«Katrs priekšnesums ir redzējums par
to, kā jādzīvo. Šajā gadījumā – man, jo
man patīk izaicināt. Protams, tas nenozīmē, ka es tagad no mājas jumta ar izpletni
lēkšu, man ir arī saprāta robežas, bet savā
darbā man patīk pārkāpt savu varēšanu
un arī skatītāju robežas – cik viņus var
pārsteigt. Parasti tā ideja pati atnāk, es

Stāstot par desmitās dzimšanas dienas
koncertiem, vadītāja teic, ka viss notiks
kā pasakā «Princese uz zirņa», bet šeit
būs daudz princešu, tāpēc dejas izrādes
nosaukums ir «Princeses uz zirņa». «Sākumā bijām iecerējušas izrādi «Princese
Gundega un karalis Brusubārda», par
kuru rakstījām projektu, taču, nesaņemot
finansējumu, sāku domāt, ka man šī pasaka nav viegli izveidojama, jo es gribēju
tādu, kuru var parādīt mūsdienīgā stilā,
kur ir daudz meiteņu, bet maz puišu.
Aprunājoties ar «Jundas» režisoru Valdi
Pavlovskis, secināju, ka mums dejas sakrājušās no dažādām pasakām – kā gan
lai mēs tās visas parādām?! Viņš ierosināja iestudēt «Princesi uz zirņa». Vārdu
sakot – mums deju izrāde uztaisīta veco
un jauno deju apvienojumā, pielāgojoties
stāstam. Būs 167 dejotāji plus bundzinieki, plus puiši, kas dejo salsu, un koncertā
mums palīdzēs arī Jelgavas Speciālās
pamatskolas skolēni. Izrādē piedalīsies
arī skolotājas, kurām es mācu dejot. Pēc
koncerta kopā ar visiem dejotājiem un
viņu vecākiem tiksimies Raiņa parkā,
kam sekos balle «Benefices» mājās ar
«dzīvo» mūziku,» stāsta vadītāja.

svētkiem, mūsu repertuāru no festivāla Jelgavas sadraudzības pilsētā
Ruelmalmezonā (Francija), kā arī gūt
nelielu ieskatu jaunajā repertuārā,
kas vēl tikai skanēs 10. Skolu un
jaunatnes dziesmu un deju svētkos
šovasar,» stāsta M.Branka.
Koncertā skanēs gan R.Paula, gan

Jāzepa Mediņa, Jāņa Lūsēna, Ilzes Arnes un citi skaņdarbi. «Būs tikai mūsu
pašu latviešu komponistu skaņdarbi,
ar kuriem iepriecināsim skatītājus,»
piebilst vadītāja. Viņa arī atzīst – ja
pirmā daļa būs nopietnāka, tad otrajā
jau arī skatītāji varēs pievienoties un
dziedāt līdzi.

Lai cilvēkiem smieklīgi

«Skali» un «Dālderis» aicina uz Mātes dienas koncertu
 Ritma Gaidamoviča
Smelties jauniešu enerģiju un dziedātprieku, reizē svinot Mātes dienu,
8. maijā pulksten 19 Jelgavas Valsts
ģimnāzijā ar plašu programmu ikvienu
uz koncertu aicina jauniešu jauktais
koris «Skali» un tautas deju kolektīvs

«Dālderis».
Kora vadītāja Maija Branka atklāj
– kaut arī šis koncerts veltīts Mātes
dienai, uz to klausīties mūziku un redzēt skaistas dejas jauniešu izpildījumā
aicināts ikviens, kurš vēlas patīkami
pavadīt laiku un smelties pozitīvas
emocijas.

Diriģente stāsta, ka koncerts notiks divās daļās. Pirmajā būs iespēja
klausīties un redzēt klasiku, bet 2.
daļa veltīta estrādes mūzikai. «Šī ir
iespēja skatītājiem pakavēties atmiņās, dzirdot pagājušo Dziesmu un
Deju svētku repertuāru, dziesmas
no Raimonda Paula Sadziedāšanās

