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Cienījamie Zelta pāri!

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Pilsētas svētku laikā, 27. maijā, rīko pieņemšanu visiem pāriem, kas 2011. gadā atzīmē Zelta kāzas jeb 50 gadu kopdzīves
jubileju. Svinīgi godināsim mūsu pilsētas stiprās ģimenes!
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam, līdzi ņemot pases un
laulības apliecību. Tālruņi informācijai: 63080522, 63023733.

Populārākā sportiste –
Karolīna Mizūne
 Ilze Knusle-Jankevica

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv noslēdzies
balsojums par gada pirmā ceturkšņa populārāko sportistu Jelgavā.
Šoreiz visvairāk balsu
ieguva mākslas vingrotāja, Jelgavas 4. vidusskolas
5.c klases skolniece Karolīna Mizūne. Viņai maijā
priekšā vairākas sacensības Latvijā, savukārt jūnijā viņa piedalīsies Latvijas
Jaunatnes olimpiādē.

Šogad pirmo gadu pilsēta izrotāta arī uz Lieldienām. Jau pirmdien Hercoga Jēkaba laukumā uzstādīti lieli salmu zaķi, vīta ligzda un
izvietotas desmit lielas, no putuplasta veidotas, krāsainas olas. Aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere stāsta,
ka pilsēta tiek dekorēta gandrīz uz visiem svētkiem un šogad nolemts to darīt arī uz Lieldienām. Hercoga Jēkaba laukuma salmu
zaķus un vīto ligzdu veidojusi Inese Tiesnese, bet olu krāsošana, taupot līdzekļus, uzticēta «Pilsētsaimniecības» radošākajiem darbiniekiem. «Šis ir pirmais gads, bet mēs ceram, ka, ja līdzekļi ļaus, nākamajā gadā jau varētu izrotāt ne tikai Jēkaba laukumu, bet vēl
Foto: Ivars Veiliņš
papildu kādu pilsētas parku,» piebilst E.Kidere. Plašāk par Lieldienu svinēšanu pilsētā lasiet 8. lpp.

Jelgavas dome nosaka piecas parakstu vākšanas vietas
 Kristīne Langenfelde

Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) 29. martā tika
iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju parakstīts likumprojekts «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē», kas
rosina grozīt Satversmes 112. pantu, papildinot to ar
nosacījumu, ka «valsts nodrošina iespēju bez maksas
iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā»,
kā arī ierosina pārejas noteikumus, nosakot, ka «ar 2012.
gada 1. septembri visās valsts un pašvaldību izglītības
iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā». CVK jau ir izsludinājusi parakstu vākšanu un, kā to
nosaka likums, Jelgavas dome vakar apstiprināja vietas,
kur Jelgavā noteiktā laikā būs iespējams parakstīties par
šiem grozījumiem Satversmē.
Kā informē CVK, parakstu
vākšanas vietas iekārtojamas
katrā republikas pilsētā vai
novadā ar tādu aprēķinu, lai
uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz
viena parakstu vākšanas vieta.

Vakar Jelgavas dome mūsu pilsētā apstiprināja piecas vietas,
kur būs iespējams parakstīties
par šiem Satversmes grozījumiem: Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Mātera ielā 44), Miezītes

bibliotēkā (Dobeles šosejā 100),
Jelgavas pilsētas kultūras namā
(Krišjāņa Barona ielā 6), LLU
Veterinārmedicīnas fakultātē
(K.Helmaņa ielā 8), Jelgavas 1.
speciālajā internātpamatskolā
(Institūta ielā 4).
Piedalīties parakstu vākšanā varēs balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās
brīdī būs sasnieguši vismaz 18
gadu vecumu. Lai piedalītos
parakstu vākšanā, vēlētājam
nepieciešama derīga Latvijas
pilsoņa pase. Likumprojekts
«Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» tiks iesniegts Saeimā, ja to atbalstīs ne mazāk kā
viena desmitā daļa no pēdējās
Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo
pilsoņu skaita jeb vismaz 153
232 vēlētāji. Ja Saeima vēlētāju

iesniegto Satversmes grozījumu
projektu pieņems bez satura
labojumiem, tas stāsies spēkā.
Ja Saeima to noraidīs vai grozīs,
būs jārīko tautas nobalsošana,
skaidro CVK.
Jāpiebilst, ka CVK jau bija informējusi, ka parakstu vākšana
notiks no šā gada 11. maija līdz
9. jūnijam, taču šonedēļ Latvijas
Televīzijas raidījumā «Labrīt
Latvija» CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars pieļāva, ka nedaudz
varētu mainīties parakstu vākšanas laiks par «Visu Latvijai»
– «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK
ierosinātajiem Satversmes grozījumiem, kas paredz pāreju uz
mācībām valsts un pašvaldību
skolās tikai latviešu valodā, pārceļot to par nedēļu vēlāk.
Turpinājums 3.lpp.

Svētku dienās autobusi kursēs kā brīvdienās
 Sintija Čepanone

Pilsētas un reģionālie
starppilsētu autobusi
svētku dienās kursēs
pēc brīvdienu kustības saraksta, līdz ar
to pasažieriem, kas ap
Lieldienām un 4. maijā
iecerējuši izmantot sabiedrisko transportu,
jārēķinās ar izmaiņām.

Kā informē SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP), pilsētas sabiedriskais transports
Lielajā Piektdienā, 22. aprīlī,
un Otrajās Lieldienās, 25.
aprīlī, kursēs pēc sestdienas
kustības saraksta. Savukārt
23. aprīlī un 24. aprīlī pilsētas
autobusi kursēs kā ierasts
attiecīgajās dienās – tātad
atbilstoši sestdienas un svētdienas kustības grafikam, kas

nozīmē, ka nekādas izmaiņas
nav plānotas.
Autobusi reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos
22. un 25. aprīlī kursēs pēc
brīvdienu kustības saraksta
kā norādīts tabulā JAP mājas lapā www.jap.lv, sadaļā
«Aktualitātes», bet 23. aprīlī
– pēc sestdienas, savukārt 24.
aprīlī – pēc svētdienas kustības
saraksta.

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustības grafikā pilsētas
un starppilsētu maršrutos būs
arī 4. maijā, Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā. Tām var sekot
līdzi JAP mājas lapā www.jap.lv,
sadaļā «Aktualitātes».
Izmaiņas autobusu kustības
grafikā tiek ieviestas, izvērtējot pasažieru plūsmas samazināšanos svētku dienās.

Karolīna ar mākslas vingrošanu
nodarbojas jau septiņus gadus, un
tā ir ģimenes tradīcija – savulaik
vingrojusi Karolīnas mamma un ar
šo sporta veidu nodarbojas arī viņas
vecākā māsa. «Vienreiz biju līdzi māsai uz treniņu, un man iepatikās, kā
viņa vingro.» Nu Karolīna ir viena
no labākajām mākslas vingrotājām
Jelgavā un parādījusi sevi gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.
K.Mizūne trenējas klubā «Baltijas puķe», un trīs treniņi nedēļā
viņai notiek Jelgavā, bet trīs – Tukumā. Trenere Irina Smelova stāsta, ka maija sākumā Karolīna piedalīsies sacensībās «Rīgas kauss»,
tad starptautiskā turnīrā «Mazās
zvaigznītes» Ķekavā, bet pēc tam
sacensībās Tukumā. Savukārt
jūnijā viņa pirmo reizi piedalīsies
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, tiesa,
pārstāvot Tukuma novadu. «Skaitās, ka Karolīna šobrīd trenējas Tukuma Sporta skolā, jo klubs viens
pats nespētu nodrošināt treniņiem

nepieciešamos
apstākļus, tāpēc šogad Karolīna un otra
jelgavniece
Sofija Hrustaļova olimpiādē
startēs Tukuma novada
komandā. Bet
nākamajā olimpiādē, kad Karolīna
jau būs beigusi Tukuma Sporta
skolu, viņa varēs pārstāvēt savu
dzimto pilsētu,» tā trenere.
Meitene stāsta, ka vislabāk viņai
patīk vingrojumi ar apli, bet visgrūtākie esot vingrojumi ar auklu,
īpaši lēcieni. Tāda īsta starpsezonu
pārtraukuma Karolīnai nemaz
nebūs, jo pat neilgajā pārtraukumā jūlijā viņa treniņus apmeklēs
vismaz divas reizes nedēļā. Un
tad jau atkal sāksies gatavošanās
jaunajai sezonai.
Jāatgādina, ka par šā gada pirmo
trīs mēnešu populārākā sportista
titulu sacentās arī karatists Kalvis
Kalniņš, kurš starptautiskās sacensībās izcīnījis visa kaluma medaļas,
Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāja Alīna Fjodorova, kurai Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē
5. vieta, kērlingiste Vineta Smilga,
kura komandas «Nicoll» sastāvā
kļuvusi par Latvijas čempioni un
ieguvusi tiesības decembrī pārstāvēt
valsti Eiropas čempionātā, un Latvijas čempions boksā pieaugušajiem
Sergejs Kudinovs. K.Mizūne tika
nominēta par izcīnīto 1. vietu starptautiskā turnīrā «Baltijas puķe» un
starptautiskās sacensībās Polijā.
Viņa balsojumā ieguva 183 balsis.

Lieldienas sakrīt ar laiku, kad daba mūs māca par spīti
pārdzīvotām grūtībām atkal un atkal dzīt asnus un
plaukt. Lai ticība atdzimšanai mūs stiprina garā un
palīdz noticēt saviem spēkiem uzdrīkstēties un radīt!

Priecīgas Lieldienas!
Jelgavas domes vārdā –
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Citās Eiropas valstīs šogad studē 68 LLU studenti
Šajā studiju gadā ERASM US p r o g r a m m a s g a i t ā
dažādās ārvalstu augstskolās studē 68 LLU studenti (iepriekšējā studiju
gadā tie bija 65 studenti),
vienlaikus šogad arī 31 LLU
docētājs piedalījies apmaiņas programmā un lasījis
lekcijas partneraugstskolu
studentiem.
LLU mācību prorektors
Arnis Mugurēvičs neslēpj,
ka joprojām vairāk mūsu
studentu vēlas mācīties
kādā ārvalstu augstskolā
nekā citu valstu studenti
iekāro mācības LLU. «Tas,
protams, ir likumsakarīgi,
jo mēs esam tikai šī ceļa
pašā sākumā. Pirmkārt,
Latvija nav īpaši interesanta ārvalstu studentiem,
jo mēs esam neliela valsts
kaut kur Eiropas maliņā.
Otrkārt, studenti labprātāk

izvēlas valstis, kur ir pievilcīgāki laika apstākļi – Spāniju, Itāliju, Portugāli –, un
šajā konkurencē zaudē itin
visas ziemeļvalstis, ne tikai
Latvija. Treškārt, LLU nav arī
pievērsusi tik lielu uzmanību sevis reklamēšanai, lai
izraisītu plašu ārvalstu studentu interesi par mums,»
spriež A.Mugurēvičs.
Tieši tāpēc tiem citu valstu studentiem, kas vēlas
nokļūt LLU, tas iespējams
bez lielām grūtībām, bet
mūsu studentiem, kas vēlas
studēt ārvalstīs, ir jāiztur
pamatīgs konkurss. «Tāpēc
var teikt, ka šobrīd iespēju
kādu semestri mācīties citā
augstskolā var iegūt tikai
paši labākie. Viens no klupšanas akmeņiem noteikti
ir valoda, jo diemžēl tikai
nedaudziem tā ir tik augstā
līmenī, lai spētu pretendēt

uz vietu citā augstskolā,
kur programma jāapgūst
angļu valodā. Protams, konkursos tiek ņemta vērā arī
vidējā atzīme mācībās,» tā
A.Mugurēvičs.
Tomēr tie, kas konkursu
iztur un šo iespēju izmanto,
visi kā viens ir apmierināti.
Vienam tas bijis pamatīgs
mācību posms, kas krasi
atšķiras no studijām LLU,
otram varbūt vairāk pieredzes apmaiņa, kontaktu
iegūšana, bet ikviens no
šiem studentiem atzīst, ka,
atgriežoties LLU, viņu dzīves
uztvere mainās, redzeslauks
ir paplašinājies un tiek pieļauts, ka maģistra vai doktora grāds tiks iegūts kādā no
Eiropas augstskolām.
A .Mugurēvičs tieši šo –
vertikālo – studentu migrāciju uzskata par vērtīgāko.
«Šķiet, ka bieži vien stu-

dentu migrācija tiek pārprasta, jo šobrīd vairāk tiek
izmantota iespēja bakalaura
programmas laikā kādu semestri pastudēt ārpus savas
augstskolas, taču šāda horizontālā migrācija nav tā, kas
sniedz lielāko ieguvumu.
Uzskatu, ka nākotnē Eiropā
vairāk ir jāveicina vertikālā
migrācija, kad students katru no grādiem var iegūt savā
augstskolā, piemēram, LLU
viņš saņem bakalauru, tad
izvēlas programmu maģistra grādam un to jau iegūst
kādā citā Eiropas augstskolā
vai līdzīgi – citas valsts bakalaura grāda ieguvējs turpina
studijas maģistratūrā LLU.
Jo, ja viss šis mācību cikls
notiek vienā augstskolā, tad
neizbēgami kaut kas studiju
programmā pārklājas un tas
nav tik saistoši kā izvēloties
citu augstskolu,» skaidro

A.Mugurēvičs.
Jāpiebilst, ka gan mūsu
studenti, gan docētāji,
piedaloties šajā apmaiņas programmā, saņem
ERASMUS stipendiju, tāpēc viņu skaits atkarīgs
no piešķirtā finansējuma
ERAS M US p r o g r a m m a i .
Finansējums tiek piešķirts
gan no Eiropas Komisijas,
gan no valsts budžeta.
Līdzīgi kā citu Eiropas valstu studenti, arī mūsējie
pēdējos gados visbiežāk
izvēlas doties mācīties uz
tādām dienvidu valstīm
kā Grieķija, Spānija, Portugāle. Pasniedzējiem un
darbiniekiem gan neesot
izteikti populārāko valstu
– viņi brauc gan uz ziemeļiem (Norvēģija, Īslande,
Somija), gan uz dienvidiem (Grieķija, Portugāle,
Spānija).

Katru dienu četras Lauksaimniecība vai dzīvības
stundas bibliotēkā zinātne – kas skan labāk?

Edgars Rudzītis, LLU Meža
fakultātes students, šajā mācību gadā studējis Francijā,
Kokapstrāde akadēmijā Nantē:
«Protams, sākumā bija mazliet
grūti pierast, ka tūlīt pēc pēdējās
lekcijas zvana neviens mājās nedodas. Tas tur šķiet pašsaprotami – ja
tev lekcijas beidzas pulksten 14,
tad vismaz līdz pulksten 18 tu sēdi
bibliotēkā un studē, lasi literatūru,
veic piezīmes... Mums lekcijas bija
sadalītas rīta un vakara blokos no 8
līdz 14 un no 14 līdz 18, taču jebkurā gadījumā studenti strādāja pilnu
darba dienu no pulksten 8 līdz 18.
Arī tad, ja lekcijas sākās divos, jau
astoņos no rīta visi bija pie bibliotēkas durvīm un gatavi darbam.
Man šķiet, ka tā galvenā atšķirība,
kāpēc viņi studiju procesu uztver
tik nopietni, ir tā, ka viņiem jau
ir pilnīgi skaidrs mērķis, uz kuru
viņi virzās. Kā ir pie mums?! Tu
nomācies tos četrus piecus gadus
augstskolā un tad vispār sāc domāt, kurā jomā var atrast darbu
un kur arī reāli strādāt. Bet viņi
soli pa solim virzās uz savu mērķi
jau no skolas laika. Protams, man
grūti spriest, vai tas tā notiek
visā Francijā, bet šajā milzīgajā
studentu pilsētā Nantē tas bija
ļoti jūtams. Vēl kas – viņi neiegūst
tādu vispārīgu augstāko izglītību,
viņiem ir savs profils, kurā viņi iet
maksimāli dziļi, lai kļūtu par savas
jomas profesionāļiem.
Pārsteidza arī tas, ka viņi pārsvarā augstskolā strādā grupu darbus
– ir uzdevums, ko pilda kopā vesela
grupa. Grupai ir savs atbildīgais
menedžeris, uzdevumi tiek sadalīti
un top viens pamatīgs, izstrādāts
darbs, pie kura studenti strādā

dienām. Te atkal ir tā krasā atšķirība no Latvijas augstskolām, kur
uzdoto students visbiežāk cenšas
izpildīt pēdējā naktī pirms darba
nodošanas. Tur savukārt šāda
sistēma nevienam pat prātā neienāktu – dara visi, visu un pamatīgi,
jo pretējā gadījumā tas draud ar to,
ka tu iegāzīsi veselu grupu.
Tāpat viņiem lekcijas pārsvarā
notiek prezentāciju veidā, un visi
šie mācību materiāli tiek dalīti un
ir pieejami arī speciāli izveidotā
datu bāzē.
Arī studentu dzīve tur ir pavisam cita – ja Jelgavā viss pārsvarā
koncentrējas kojās, tad tur studenti atpūšas citādi. Ir kopīgas
intereses – grupa savācas un,
piemēram, dodas izbraukumā ar
jahtu, kartingiem, paceļo pa Eiropu. Šādi piedāvājumi no kopīgās
datu bāzes tev regulāri nāk uz
e-pastu un tu vari izvēlēties, kam
pievienoties.
Tagad man priekšā ir diplomdarba izstrāde, bet jau šobrīd,
pēc Francijā piedzīvotā, apsveru
iespēju maģistra grādu iegūt kādā
ārvalstu augstskolā. Šobrīd apskatu divus variantus – Kanādu,
kur gan pašam jāmeklē stipendija,
un Nīderlandi, kas pievilcīga ar
to, ka augstākā izglītība valstī ir
bezmaksas.
Protams, viegli jau nav iegūt
iespēju studēt ārzemēs, bet tas nav
arī neiespējami. Francijas gadījumā man tas grūtības nesagādāja,
jo kursā man bija augstākā vidējā
atzīme un arī angļu valoda ir kā
mana otrā valoda. Piekrītu, ka
visbiežāk tieši valoda studentiem
rada barjeru. Ja tā lēš, tad no mana
kursa tas būtu pa spēkam labi ja vēl
diviem studentiem...»

Aija Dižgalve, LLU Lauksaimniecības fakultātes
daiļdārzkopības pasniedzēja, lasījusi lekcijas Spānijā,
Valensijas Politehniskajā
universitātē:
«Lauksaimniecība Spānijā
ir attīstīta un arī perspektīva
nozare – mandarīnu, apelsīnu,
vīnogulāju plantācijas, arī dārzeņu audzēšana –, tieši tāpēc
arī jaunieši izvēlas to studēt.
Tā varbūt ir tā būtiskākā
atšķirība no Latvijas, kur pēdējos gados jauniešu interese
par studijām lauksaimniecības
jomā nav plaša. Taču, no otras
puses, tā nav tikai Latvijas
specifika. Man ir bijusi iespēja
iepazīt darbu arī citās Eiropas
augstskolās un, piemēram,
Prāgā ir augstskolas, kas jau
mērķtiecīgi, lai pievilinātu studentus, spiestas meklēt dažādus āķus – tur ir universitāte,
kuras nosaukums čehu valodā
tā arī skan «lauksaimniecības
universitāte», bet, lai piesaistītu ārzemju studentus, angļu
valodā augstskolas nosaukums

ir mainīts un tas latviski tiešā
tulkojumā skanētu «dzīvības
zinātne». Tā ka katrs jau meklē
savu ceļu.
Taču, runājot par Spānijas
piemēru, jāatzīst, ka visvairāk
pārsteidza tas, cik daudz laika
studenti pavada, strādājot
patstāvīgi. Jau lekcijas laikā
viņi nemitīgi jautā, kur vēl par
šo jomu var kaut ko uzzināt,
izlasīt... Viņi ir gatavi mācīties
paši, bet mūsu studenti šai ziņā
ir daudz kūtrāki. Iespējams, ka
tas daļēji var būt saistīts ar
zināmu depresiju, ko arī es jūtu
savos LLU studentos – diemžēl

tā sociāli ekonomiskā situācija
valstī šobrīd nav
tā labākā, taču
vienlaikus gan
jāatzīst, ka Latvijā skolēns un
students jau no
laika gala nav
radināts pie tādas patstāvības
mācībās. Tā bija
mana galvenā
atziņa, ko atvedu no Spānijas
un šobrīd cenšos arī iedzīvināt
lekcijās LLU – ļaut studentiem
vairāk strādāt patstāvīgi –,
taču diemžēl viņi to neuzņem
ar īpašu prieku.
Taču kopumā, ja runājam par
izglītības līmeni, es nedomāju,
ka mūsu studenti atpaliek – mēs
esam konkurētspējīgi savās
zināšanās! Vienīgi, protams,
materiāli tehniskā bāze viņiem
ir modernāka, bet tai pat laikā
nevar teikt, ka mūsu laboratorijas būtu pilnībā nevecojušas un
mēs strādātu ar tādu tehniku,
ko citur jau vairs neizmanto.»

«15 no 100 studentiem
jau ir labs apmeklējums»
Zane Jaundžeikare, LLU
Tehniskajā fakultātē studē
inženierzinātnes, vienu
semestri mācījusies Čehijā,
Jana Evangelista Purkines
universitātē:
«Mani jau brīdināja, ka 3.
kurss nav tas labākais, kad
izvēlēties apmaiņas studiju
programmu – priekšmetu ir
ļoti daudz un ne visus iespējams nokārtot citā augstskolā, tāpēc to tagad izjūtu ļoti
skaudri: atgriezos un parādu
gūzma māc mani nost, līdz
gada beigām jāpaspēj tik daudz
vēl nokārtot, bet gan jau tikšu
galā. Tas tik un tā bija to vērts!
Čehiju izvēlējos ļoti apzināti,
jo šajā valstī jau dzīvo mani
draugi, zināju arī dažus vārdus
čehu valodā un patiesībā šī
valsts man tiešām patīk – tā
ir tik līdzīga Latvijai, ka nav
jāizjūt kādas būtiskas kultūras
vai citas atšķirības. Ja jāsaka
godīgi, tad mācības Čehijā, nu
vismaz šajā augstskolā, nav
tās grūtākās. Tur jau pat klīst

tādas valodas, ka, ja no 100
studentiem uz lekciju ierodas
9, tas ir normāli, bet, ja 15, tad
jau pasniedzējs ir pārsteigts
par tik kuplu apmeklējumu
– un, kā likums, visi šie 15
būs nevis čehi, bet apmaiņas
studenti no citām valstī. Tieši
viņi mani disciplinēja visvairāk, piemēram, vācieši, kas
tiešām mācībām pieiet ļoti
nopietni – nu, nevaru taču
es atpalikt! Paradoksāli, ka

pie šāda mācīšanās stila čehi
visbiežāk vienlaikus apgūst
divas bakalaura programmas
– tur bija tādi, kas vienlaikus
studēja ģeogrāfiju un angļu
filoloģiju, sporta pedagoģiju
un ģeogrāfiju... Neapšaubāmi,
laboratoriju bloks viņiem ir
ļoti moderns un nopietns, taču
tai pat laikā grūti saprast, ka
laboratorijas viņi izmanto,
tikai izstrādājot bakalaura
darbus, bet ikdienā laboratorijas darbu viņiem praktiski
nav. Kā cilvēks var sākt strādāt
laboratorijā, ja mācību procesā
ar to nesaskaras? Mana galvenā atziņa pēc viena semestra
Čehijā – dzīvē nevajag darīt
darbus tikai pieraduma pēc, ir
jāmeklē vērtības. Iespējams, ka
pēc bakalaura studijām meklēšu iespēju mācības turpināt
kādā citā Eiropas valstī.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto no studentu un
pasniedzējas personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs pavadīsiet
Lieldienu brīvdienas?
Herta, pensionāre:
- Gaidīšu ciemos bērnus
un mazbērnus, jo šīs ir
brīvdienas,
kad parasti sabrauc pilna
māja. Krāsošu olas, tās paslēpšu, tad Lieldienās mazbērni ies
olas meklēt. Viņiem tas ļoti
patīk. Protams, neizpaliks arī
olu sišana. Noteikti parūpēšos arī par svētku pusdienām
maniem mīļajiem. Šogad jau
garas tās brīvdienas.
Alise, skolniece:
- Vispirms
jau atpūtīšos
no skolas.
Lieldienas
ir ģimenes
svētki, tāpēc šīs brīvdienas
pavadīšu kopā ar ģimeni. Noteikti visi aizbrauksim ciemos
pie vecmāmiņas uz laukiem
– laiks to atļaus. Tur ripināsim
olas, šūposimies, ēdīsim olas.
Bet pēdējo dienu noteikti veltīšu mācībām.
Raimonds,
tētis:
- Šobrīd vēl
konkrēti nevaru pateikt,
taču šīs Lieldienas mūsu
ģi me n ē n o t e i k t i a t š ķ i r s i e s
no iepriekšējām, jo esam
pārcēlušies uz pilsētu un šīs
būs mūsu pirmās Lieldienas
Jelgavā. Iespējams, ka aiziesim uz Lieldienu pastaigu, lai
mazajai meitiņai interesanti.
Galvenais, nokrāsosim olas,
sameklēsim, kur izšūpoties.
Romāns, jelgavnieks:
- Man šonedēļ atbrauca ciemiņi
– meita, viņas vīrs un
mazmeita – no ārzemēm, kur
viņi dzīvo, lai kopīgi nosvinētu
Lieldienas un baudītu Latvijas
pavasari. Es jau par vecu,
bet viņi noteikti krāsos olas,
es tikai tajā sišanā un ēšanā
piedalīšos. Varbūt viņiem vēl
kas padomā.
Roberts,
topošais pavārs:
- Atpūtīšos
kopā ar ģimeni. Mūsu
mājās parasti vecāki slēpj olas un dažādus
gardumus, tad jautrs izvēršas
meklēšanas process. No rīta
obligāti brokastīs visiem būs
jāēd viena, gabaliņos sadalīta
ola ar sāli. Tā ir neatņemama sastāvdaļa. Vēlāk brauks
ciemiņi, noteikti būs pikniks
brīvdabā.
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Svētkos slimnīcā
dežūrēs ģimenes ārsts
 Ilze Knusle-Jankevica

Tagad jelgavniekiem
arī brīvdienās un svētku dienās ir pieeja ģimenes ārstam – šādu
iespēju nodrošina
Jelgavas slimnīca. Ģimenes ārsts slimnīcā
pieņem sestdienās,
svētdienās un svētku
dienās no pulksten 9
līdz 19.
Slimnīcas galvenais ārsts Andris Ķipurs stāsta, ka šāds lēmums
pieņemts, jo cilvēki tāpat, netiekot
pie sava ģimenes ārsta, nonāk
slimnīcā. «Šobrīd valsts veselības politika ir tendēta uz to, lai
iedzīvotāji primāri ārstētos pie
ģimenes ārsta, nevis slimnīcā, bet
situācija ir tāda, ka brīvdienās
un svētku dienās ģimenes ārsts
nav pieejams. Līdz ar to cilvēki
uz slimnīcu tiek atvesti vai nu ar

ātrajiem, vai atnāk paši,» situāciju
skaidro A.Ķipurs, piebilstot, ka
līdz ar to slimnīcas dežūrējošie
ārsti ir pārslogoti. Viņiem tāpat
jāaprūpē ap simts terapeitiska
profila nodaļās esošo pacientu,
pacienti, kuri stājas slimnīcā,
un tie, kuri slimnīcā ieradušies
tikai tāpēc, ka nevar tikt pie sava
ģimenes ārsta. Lai izdevīgi būtu
abām pusēm, slimnīca ar Veselības
norēķinu centra Zemgales nodaļu
panākusi vienošanos, ka turpmāk
piedāvās ģimenes ārsta pakalpojumus brīvdienās un svētku dienās
no pulksten 9 līdz 19. Pieteikties
var pa tālruni 63021802.
Jāpiebilst, ka Lieldienu brīvdienās būs slēgta Jelgavas poliklīnika. Tā strādās pirmssvētku
dienā, 21. aprīlī, no pulksten
7.30 līdz 18, bet sestdien, 23. aprīlī, no pulksten 9 līdz 13 strādās
tikai dežūrārsts un procedūru
kabinets. 22., 24. un 25. aprīlī
poliklīnika būs slēgta.

Pašvaldības policija
gatavojas peldsezonai
 Ilze Knusle-Jankevica

Pilsētā sākusies gatavošanās peldsezonai – tūlīt
sāksies pēdējie Lielupes
pludmales labiekārtošanas darbi, no maija
darbu atsāks ūdenspolicija, kas raudzīsies, lai
tiek ievēroti kuģošanas
noteikumi, turklāt vairāki
Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki apmeklē
speciālas mācības, lai
vasaras sezonā varētu
nodrošināt kārtību jaunajā pludmalē.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu speciāliste
Eva Kidere stāsta, ka jau drīzumā
atsāksies Lielupes labajā krastā izveidotās peldvietas labiekārtošanas
darbi, lai jau šosezon pilsētniekiem
būtu, kur atpūsties un peldēties.
Viņa norāda, ka peldvietā vēl jāuzstāda ģērbtuves, ceļa zīmes un
navigācijas zīmes, informācijas
stends, pārvietojamā tualete, tornis
glābējiem apkārtnes novērošanai,
atkritumu konteineri, kā arī boju
un bonu norobežojumi. Šobrīd tiek
gatavota dokumentācija iepirkuma
procedūrai.
Paredzēts, ka par kārtību peldvietā rūpēsies pašvaldības policija.
Lai gan šim nolūkam nav paredzēts
izveidot speciālu nodaļu, vairāki
policisti no dažādām nodaļām, kuru
papildpienākums vasaras sezonā

būs dežūrēt peldvietā, šonedēļ sākuši apmeklēt Rīgas Pašvaldības
policijas rīkotās mācības, lai iepazītos ar pludmales glābēju darba
specifiku. «Šajā ziņā Rīga ir krietnu
soli priekšā, jo viņiem ir pat speciāla
nodaļa – Ūdenslīdēju, glābēju un
civilās aizsardzības nodaļa –, kas ar
to nodarbojas, turklāt Rīgā ir daudz
vairāk ūdenstilpju,» tā pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste-juriste Sandra Reksce.
Jāpiebilst, ka nākamnedēļ domes
sēdē plānots skatīt pašvaldības saistošos noteikumus «Jelgavas pilsētas
pašvaldības peldvietu lietošanas
un apsaimniekošanas noteikumi»,
kuros būs noteikts, ko peldvietā
drīkst un nedrīkst darīt apmeklētāji, kādi ir glābēju pienākumi,
kāda ir atbildība par šo noteikumu
neievērošanu.
Jau piekto gadu maijā darbu
atsāks ūdenspolicija. Arī šogad
prioritāte būs drošība uz ūdens
– tiks pārbaudīta gan nepieciešamā aprīkojuma izmantošana, gan
kuģošanas noteikumu ievērošana,
gan tas, vai peldlīdzekļa vadītājs nav
alkohola vai citu apreibinošo vielu
ietekmē. Pagājušajā darba sezonā
ūdenspolicija sastādīja 18 administratīvā pārkāpuma protokolus, bet
lielai daļai kuģotāju izteikts mutisks
aizrādījums. Visvairāk protokolu
– 17 – pērn sastādīti par peldlīdzekļa
nepietiekamu aprīkošanu. Pavisam
2010. gadā pārbaudītas 165 airu laivas, 13 motorlaivas un viens ūdens
motocikls.

Nosaka piecas
parakstu vākšanas vietas
No 1.lpp.

Šādu iespēju viņš pieļāvis, lai
vienlaikus ar šo parakstu vākšanu
varētu rīkot arī parakstu vākšanu
tautas nobalsošanai par Saeimas
pieņemtajiem grozījumiem likumos, kas paredz, ka ierobežojumi
slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku pabalstam un bezdarbnieka pabalstam tiks saglabāti līdz
2014. gada 31. decembrim.
Kā informē ziņu aģentūra LETA,
opozīcijas partijas ir savākušas 37
deputātu parakstus, lai prasītu
Valsts prezidentam apturēt Saeimas pieņemto grozījumu vairākos
likumos publicēšanu, kas paredz, ka
ierobežojumi slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku pabalstam
un bezdarbnieka pabalstam tiks
saglabāti līdz 2014. gada 31. decembrim. Satversmes 72. pants noteic,

ka prezidentam likuma publicēšana
ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk
kā viena trešā daļa Saeimas locekļu.
Šādā kārtā apturētais likums nododams tautas nobalsošanai, ja to
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā
daļa vēlētāju. Tāpēc arī šajā gadījumā ir jārīko parakstu vākšana.
Tomēr otrdienas vakarā CVK
nolēma, ka abas parakstu vākšanas sāksies ar nedēļas starpību
– par mācībām valsts valodā varēs
parakstīties no 11. maija līdz 9. jūnijam, bet par apturētajiem likumiem,
kas nosaka pabalstu ierobežošanas
saglabāšanu, varēs parakstīties no
18. maija līdz 16. jūnijam.
A.Cimdars šonedēļ pieļāva, ka
līdz 19. jūlijam ir jābūt rezultātam par to, tiks vai netiks rīkoti
referendumi par šiem abiem
jautājumiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Banka iztirgo
maiznieka iekārtas
«Jelgavas maiznieka» ēkas, zeme un iekārtas nu
ir bankas īpašums – pēdējā laikā «Swedbank»
atradusi pircējus vairākām iekārtām, kas nu tiek
demontētas, bet pašām ēkām investors jeb pircējs
vēl tiek meklēts.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Bijušajā «Jelgavas maiznieka» teritorijā notiek rosība
– tur tiek demontētas iekārtas, kuras bankai izdevies pārdot. «Tā kā objekts ir bankas īpašumā, bet
bankas bizness nav ražošana, tiek demontētas tās
iekārtas, kuras iegādājas citi ražotāji, lai izmantotu
tiešam mērķim – ražošanai. Aktīvu, šajā gadījumā,
iekārtu, atgriešanās «darbā» ir kopumā ekonomiku
veicinošs process,» tā situāciju raksturo «Swedbank»
preses sekretāre Kristīne Jakubovska.
Tiesa, konkrētus uzņēmumus,
kuri bijušās Jelgavas maizes ceptuves iekārtas iegādājušies, banka
neatklāj, norādot, ka šī informācija
ir konfidenciāla. Uz jautājumu,
kas notiks ar ēkām Dzirnavu ielā
3, bankas pārstāve atbild formāli
– tā kā banka nenodarbojas ar

ražošanu, tā strādās pie investoru
jeb pircēju piesaistes.
Jāatgādina, ka «Jelgavas maiznieks», tāpat kā «Liepājas maiznieks», savulaik bija SIA «JLM
grupa» sastāvā, kuras maksātnespēju Jelgavas tiesa pasludināja
2008. gada jūlijā. Pirms tam gan

uzņēmums mēģināja saņemt tiesisko aizsardzību, bet tā nodrošinātais kreditors «Swedbank» tam
nav piekritis. Tā paša gada nogalē
tika pieņemts lēmums sākt «JLM
grupas» bankrota procedūru.
Uzņēmuma maksātnespējas
administrators Guntars Birsāns
rīkoja nekustamā un kustamā
īpašuma izsoli, bet tajā nepieteicās neviens pretendents, un
«Jelgavas maiznieks» pagājušajā
vasarā pārgāja hipotekārā kreditora «Swedbank» īpašumā.
Īpašumu Jelgavā, Dzirnavu ielā
3, veido 11 228 kvadrātmetrus
liels zemesgabals un uz tā esošās ēkas. Īpašums novērtēts uz
190 000 latu, kas bija arī izsoles
sākumcena.

No nederīgajiem medikamentiem
var atbrīvoties videi draudzīgi
 Sintija Čepanone

«Mēs taču uzturā nelietojam vecu krējumu vai
pienu, un tāpat ir ar medikamentiem – arī tiem
ir derīguma termiņš, kas
jāievēro, lai zāļu lietošana
būtu droša,» atgādina
aptieku tīkla «Pils aptieka» īpašniece Dina Kurzemniece, iedzīvotājus
aicinot rūpīgi pārskatīt
savu zāļu skapīti un videi draudzīgi atbrīvoties
no medikamentiem, kuriem beidzies derīguma
termiņš, iepakojums ir
nobružājies vai savulaik
ārsta izrakstītās zāles
vairs nav jālieto.
D.Kurzemniece stāsta, ka parasti
rudens un ziemas sezonā medikamentus cilvēki lieto vairāk un
Spodrības mēnesis ir īstais laiks, lai
atbrīvotos no vairs nevajadzīgajiem.
«Tas ir svarīgi ne tikai tādēļ, ka šādu
medikamentu lietošana nopietni
apdraud veselību, bet arī tāpēc,
ka medikamenti klasificējami kā
bīstamie atkritumi un tie, izmesti
kopā ar sadzīves atkritumiem,
piesārņo vidi,» tā D.Kurzemniece,
norādot, ka videi draudzīgi no šiem
atkritumiem var atbrīvoties, tos
nododot jebkurā «Pils aptiekā» – pēc
tam tie tiks uzkrāti un nogādāti
Rīgā, un atbilstoši utilizēti. Tiesa
gan – pirms nogādāšanas aptiekā
D.Kurzemniece iedzīvotājus aicina
atšķirot medikamentus no iepakojuma, tos vienkārši ieliekot maisiņā.

Videi draudzīgi no veciem
medikamentu
atkritumiem var
atbrīvoties, tos
nododot jebkurā
«Pils aptiekā»
– pēc tam tie
tiek nogādāti
Rīgā, lai tur jau
tos atbilstoši
utilizētu.
Foto: Ivars
Veiliņš
«Izņēmums ir pilnas ampulas, sīrupa pudelītes un ziedes tūbiņas,» tā
viņa, akcentējot, ka aptiekās pieņem
arī dzīvsudraba termometrus.
Jāpiebilst, ka utilizācijai nododami ne tikai medikamenti, kuriem
beidzies derīguma termiņš, bet
arī tādi, kuru iepakojums ir nobružājies, uzraksti uz tā kļuvuši
nesalasāmi. Tāpat zāļu skapītī
nevajadzētu glabāt medikamentus, kurus savulaik izrakstījis

ārsts, taču tie pilnībā nav izlietoti.
«Diemžēl nereti šajā ziņā cilvēki
grēko, neapzinoties, ka tādējādi
var nodarīt kaitējumu kā sev, tā
tuviniekiem. Turklāt pieredze
apliecinājusi, ka ļoti daudzi nav
informēti par iespēju bez maksas
nodot nederīgos medikamentus,
lai tie tiktu utilizēti videi draudzīgi,
tādēļ šajā pavasarī aicinām tam
pievērst lielāku uzmanību,» uzsver
«Pils aptiekas» īpašniece.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS (-CES).
Prasības:
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās pakāpes līmenī;
• izglītība ar tehniku saistītajās profesijās tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.
Visus pretendentus, kuri vēlas strādāt mūsu uzņēmumā, uzaicinām š.g. 28.
aprīlī no plkst.16 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā,
Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.
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Īsi
 Jelgavas pašvaldība informē, ka
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs 22. un 23. aprīlī apmeklētājiem būs slēgts. Bet Lieldienās,
svētdien, 24. aprīlī, muzejs strādās
kā parasti – no pulksten 10 līdz 17.
Pirmdien, 25. aprīlī, muzejs būs slēgts.
Savukārt Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
brīvdienā dosies 22. aprīlī. Taču tornis
būs apmeklētājiem atvērts 23., 24.
un 25. aprīlī no pulksten 11 līdz 22,
bet vēstures ekspozīcijas piektdien un
sestdien būs apskatāmas par stundu
ilgāk nekā parasti – no pulksten 11 līdz
19. Pirmdien torņa vēstures ekspozīcijas
strādās no pulksten 11 līdz 18. Savukārt
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
muzejs Lieldienu brīvdienās apmeklētājiem būs slēgts, bet ir iespējams pieteikt
grupas apmeklējumu, zvanot pa tālruni
63005617.
 Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes (PTF) studenti savas
fakultātes svētkos, «Putru dienās
2011», šonedēļ uzstādījuši jaunu rekordu. Proti, 35 studenti «uzbūvējuši»
smagāko kūku «Skudru pūznis». Tās
svars ir apmēram 470 kilogrami un
«būvniecībā» iztērēti 300 kilogrami smilšu mīklas, kas pagatavota no 200 kilogramiem miltu, 600 olām, 60 kilogramiem
cukura un 120 kilogramiem margarīna.
Mīklai klāt pievienoti 100 kilogrami
vārīta iebiezinātā piena, 60 kilogrami
krēma margarīna un astoņi kilogrami
magoņu. Jāpiebilst, ka pērn pils pagalmā
PTF studenti izveidoja garāko sviestmaizi
– 102 metrus, šogad – smagāko «Skudru
pūzni». «Kāpēc skudru pūznis? Tāpēc,
ka mēs universitāti pielīdzinām skudru
pūznim un tieši studenti un pasniedzēji
ir skudras, kuras nepārtraukti skrien
uz to,» tā «Putru dienu» koordinators
Pēteris Mičulis.
 Pensijas un pabalstus, kuru izmaksas datums sakrīt ar Lieldienu
brīvdienām, Latvijas Pastā ir iespējams
saņemt ātrāk. 21. aprīlī naudas izmaksu
var saņemt klienti, kuriem par izmaksas
datumu noteikts 21. un 25. aprīlis,
savukārt 23. aprīlī klienti varēs saņemt
pensijas un pabalstus, kuru izmaksas
datums ir 23. un 24. aprīlis. Šogad 22.,
24. un 25. aprīlī lielākā daļa Latvijas Pasta
nodaļu būs slēgtas, bet dažām pasta
nodaļām būs mainīts darba laiks. 22.
aprīlī Jelgavā strādās divas pasta nodaļas
no 10 līdz 19 – t/c «Vivo centrs» un «Supernetto» Satiksmes ielā. 23. aprīlī visas
Latvijas Pasta nodaļas strādās saskaņā ar
sestdienas darba laika grafiku, bet 24.
aprīlī Jelgavā visas pasta nodaļas slēgtas.
Savukārt 25. aprīlī no pulksten 10 līdz 17
strādās pasta nodaļa t/c «Vivo centrs» un
«Supernetto».

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina
līdz 01.05.2011. pieteikties nekustamā īpašuma Zāļu ielā 9A (9)
lietotājus, iespējamos īpašniekus
vai viņu mantiniekus.
Papildu informācija – Lielajā ielā
11, Jelgavā, Īpašumu konversijas
pārvaldē, 306. kabinetā, tālrunis
63005526 (J.Ribkinskis).

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš».
JAMAHAS mūzikas skolas klase
turpina uzņemt audzēkņus, aicinot pieteikt bezmaksas prezentācijas nodarbībām mazuļus no
4 mēnešu vecuma un sintezatora
spēles apmācībā no 6 gadiem līdz
neierobežotam vecumam.
Tālrunis 26010105.
J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718 vai 26010105.
A/s «Ķīmiskā rūpnīca
«Spodrība»» aicina
darbā mārketinga
speciālistu (-ti).
CV sūtīt uz e-pasta
adresi: marika@
spodriba.lv līdz 29. aprīlim.
Informācija par uzņēmumu, pienākumiem un prasībām –
www.seal.lv.
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reklāma

Ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis

Sveikti marta labākie

Jelgavas domē sumināti marta labākie
sportisti. Šoreiz divi laureāti – karatists
Kalvis Kalniņš (1. vieta Holandes atklātajā
čempionātā, 3. vieta Itālijas atklātajā čempionātā) un peldētāja Gundega Jankovska
(zelts un Latvijas rekords stafetē, bronza
Baltijas čempionātā). Sveikti arī Latvijas
čempioni: pauerliftinga kluba «Apolons»
sportisti Jana Jansone, Artūrs Stepaņenko,
Gints Reinholds, Maksims Gardejevs, Jānis
Lasmanis, Ēriks Dumārovs, Aleksandrs Smelovs un Ritvars Ganulevičs; ziemas peldētāji
Ginta Kelle, Andis Bukonts, Vilis Ķempelis,
Lada Vrubļevska, Raisa Petrova, Dmitrijs
Žigunovs, Valērijs Kisļakovskis un Jānis Vīņodis; džudisti Rimants Šveicars un Andrejs
Kostjuks; bokseri Andrejs Makreckis, Jānis
Rende, Sergejs Kudinovs, Kaspars Dušs.
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Bokserim bronza

Kluba «Madara» bokseris Raitis Sinkevičs
Latvijas izlases sastāvā
starptautiskā boksa
turnīrā, kas nosaukts
leģendārā Eiropas
čempiona Gee Bee
vārdā, izcīnījis bronzas medaļu svara kategorijā līdz 81 kg.
Turnīrā piedalījās Eiropas labākie bokseri,
kam šis turnīrs kalpoja kā gatavošanās
posms Londonas olimpiskajām spēlēm
2012. gadā. Pusfinālā Raita pretinieks bija
pussmagā svara pasaules līderis, Pekinas
olimpisko spēļu vicečempions, īrs Kenijs
Egans, kuram viņš bija spiests piekāpties.
Latvijas izlasi pārstāvēja pieci sportisti, kuru
sniegums – trīs bronzas medaļas.

Uzvar Latvijas
meistarsacīkstēs

Latvijas meistarsacīkstēs junioriem brīvajā
cīņā piedalījās septiņi sportisti no Jelgavas.
1. vietu svara kategorijā līdz 44 kilogramiem izcīnīja LLU pārstāve Ļubova Akuto.
3. vieta trim sportistiem – Annai Akuto
(līdz 51 kg, LLU), Vladislavam Čerņakam
(līdz 60 kg, «Milons») un Jānim Kogutičam
(līdz 96 kg, «Milons»). Paralēli starptautiskā turnīrā Polijā piedalījās pieci milonieši,
visi startēja vecuma grupā 13 – 15 gadi.
Medaļas šoreiz diviem – zelts Albertam
Jurčenko (līdz 53 kg), bronza Edgaram
Batkovskim (līdz 38 kg). Sacensībās piedalījās 140 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Polijas, Vācijas, Slovākijas, Baltkrievijas,
Ukrainas un Krievijas, informē «Milona»
brīvās cīņas treneris Vladimirs Smirnovs.

Punkts Daugavpilī

FK «Jelgava» aizvadījis virslīgas 4.
kārtas spēli un izcīnījis punktu, nospēlējot izbraukumā neizšķirti 1:1 pret
«Daugavu». Vārtus guva Vladislavs
Kozlovs. «Pirmajā puslaikā problēmas
mums sagādāja «Daugavas» izpildītās
standartsituācijas, pie stūra sitieniem
viņiem ir liels auguma pārsvars. Daugavpiliešiem bija divi labi izpildīti soda
sitieni, no kuriem viens sasniedza
mērķi. Kopumā esmu apmierināts ar
spēli,» tā «Jelgavas» galvenais treneris
Dainis Kazakevičs. Nākamā
spēle 24. aprīlī pulksten 15
pret FK «Skonto» ZOC.

Vieta 1. divīzijā nosargāta Dejotāji sacentīsies par kausu
 Ilze Knusle-Jankevica

30. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā notiks sporta deju
sacensības «Jelgavas domes
kauss».
Pasākuma organizatore Ilze Zāģere
stāsta, ka sacensības sāksies pulksten
10.30. Rīta daļā savus pirmos soļus
sacensībās izdejos jaunie dejotāji, sākot
no bērnudārza audzēkņiem. No pulksten
12.30 skatītājiem būs iespēja redzēt
Valsts reitinga sacensības bērniem
un junioriem, Latvijas kausa izcīņas
posmu jauniešiem un pieaugušajiem.
Pulksten 14.30 sāksies tradicionālā cīņa
par Jelgavas domes kausu, ko izcīna 14
– 15 gadus veci juniori standartdeju un
Foto: www.iihf.com
Latīņamerikas deju programmā. Vēl saLatvijas sieviešu hokeja izlase pasaules čempionāta 1. divīzijā izcīnija bronzu, tādējādi censību gaitā jau otro gadu par «Jelgavas
saglabājot vietu šajā grupā. Komandas vērtīgākā spēlētāja – Lolita Andriševska.
mēbeļu» kausu standartdeju programmā
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas sieviešu hokeja izlase
pasaules čempionāta 1. divīzijā izcīnījusi 3. vietu – tas
nozīmē, ka vieta šajā divīzijā
ir nosargāta. Čempionātā lielisku sniegumu demonstrēja
jelgavniece Lolita Andriševska,
kura tika atzīta gan par labāko
vārtsargu savā divīzijā, gan par
komandas labāko spēlētāju.
Atzīmējās arī aizsargs Eva
Dinsberga – viņa asistēja vārtu
guvumā spēlē pret Ķīnu.
Savā grupā Latvija tikās ar Vācijas, Ķīnas, Norvēģijas un Austrijas izlasēm. Mūsu
hokejistes uzvarēja tikai Ķīnu, pārējās spēlēs piekāpās. Bet tik un tā izdevās izcīnīt 3.
vietu 1. divīzijā. Tiesa, Latvijas, Austrijas
un Ķīnas komandām katrai bija pa vienai
uzvarai un trīs punktiem turnīra tabulā,
bet Latvijas izlasei bija labāka vārtu attiecība – 5 iemesti, 7 ielaisti. Kopvērtējumā
1. divīzijā 1. vieta Vācijai, kas nākamgad
varēs startēt augstākajā līmenī – A grupā.
Sudraba medaļas – Norvēģijai.
«Pirms diviem gadiem Latvijas izlase
spēlēja 2. divīzijā, kurā izcīnīja uzvaru un
tika soli augstāk – 1. divīzijā. Tagad šī vieta
ir nosargāta, tomēr gāja ļoti grūti. Citās
valstīs hokejs attīstās, mainās paaudzes,
spēlētājām ir augstāks fiziskās sagatavotības un prasmju līmenis, kamēr mūsu
komandas pamatā ir spēlētāju entuziasms,

Spēļu rezultāti

Latvija – Vācija 1:2 Latvija – Norvēģija 0:2
Latvija – Ķīna 3:1 Latvija – Austrija 1:2
raksturs un centība,» tā E.Dinsberga. Viņa
uzsver, ka 80 procenti komandas panākumu ir vārtsargs – šajā gadījumā Lolita. «Ja
mums viņas nebūtu, domāju, ka izlasei
būtu nopietnas problēmas un, iespējams,
vietu 1. divīzijā neizdotos saglabāt.» Uz
vārtsarga lielo lomu norāda arī metienu
attiecība – ja Latvijas izlase vidēji spēlē
izpildīja desmit metienus uz vārtiem, tad
pretinieces vismaz trīs četras reizes vairāk.
Neskatoties uz to, nevienā zaudētajā spēlē
vārtu starpība nav liela, maksimums – divi
vārti pret Norvēģiju.
E.Dinsberga norāda, ka Latvijas sieviešu
hokeja galvenā problēma ir resursu trūkums un tas, ka nav jauno meiteņu, kas
varētu spēlēt izlasē. Piemēram, Eva pati
pirmo reizi valsts izlasē spēlēja Eiropas
čempionātā 1993. gadā, bet būtu gatava
to darīt arī nākamgad. «Tomēr ir mazliet
skumji, ka man, pat sezonas laikā īpaši ne
trenējoties, nav jāsatraucas par vietu izlasē
– nav konkurences,» tā Eva, piebilstot, ka
nākamgad uz vietu izlasē varētu pretendēt
divas jaunās Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēknes Žanete Vasiļevska un Lelde
Hartmane.
Jāpiebilst, ka pavisam šogad izlasē
spēlēja trīs jelgavnieces – L.Andriševska,
E.Dinsberga un Ivita Krūmiņa, kura gan
laukumā tika maz.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
24. aprīlī plkst.17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna
R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC
«Junda» mūsdienu deju grupa «Benefice». Biļešu cena: Ls 3; 2,50; 2.

25. aprīlī plkst.18 – «Pulsa efekts» deju/ritma izrāde «No Drums No Problems». Inovatīva divcēlienu deju, ritma, body percussion un skaņu izrāde. Biļešu
cena: Ls 5; 4; 3.

26. aprīlī plkst.19 – PIRMIZRĀDE. H.Bergers «Balkonu ragneši», komēdija.
Lomās: Z.Jančevska, A.Ozoliņa, J.Kalniņš, M.Brūveris, V.Šoriņš. Biļešu cena: Ls 4; 3.
27. aprīlī plkst.19 – deju grupas «Kalužskij Suveņir» (Kaluga, Krievija) un
TDA «Lielupe» (Jelgava) koncerts. Biļešu cena: Ls 2; 1,50.
4. maijā plkst.14 un 18 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «100 grami
Žurkas». Režisors V.Runtulis. Biļešu cena: Ls 10; 8; 6; 5.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Sporta pasākumi
 21. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2011»
2. kārta (Mežciema «Lazdās).
 21. aprīlī pulksten 19 – LBL playoff: «Zemgale» – «Liepājas lauvas»
(ZOC).
 24. aprīlī pulksten 15 – Virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– FC «Skonto» (ZOC).
 26. aprīlī pulksten 18 – LLU
Sporta čempionāts aerobikā (LLU
Sporta namā).
 27. aprīlī pulksten 10 – Zemgales novada sacensības futbolā
(ZOC).
 27. aprīlī pulksten 17 – LLU 20.
universiāde: sacensības vieglatlētikā
(LLU sporta namā).
 28. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2011»
3. kārta (Ozolnieku stacijā).
 29. aprīlī pulksten 18.30 – Latvijas 1. līgas čempionāts futbolā: FK
«Jelgava 2» – Valmieras FK (ZOC).
 29. aprīlī pulksten 8 un 30. aprīlī pulksten 9 – «Jelgavas kauss»
kērlingā (Krājbankas ledus hallē).
 30. aprīlī pulksten 9 – Jelgavas
2011. gada pilsētas atklātais karatē
čempionāts (Jelgavas Sporta hallē).
 30. aprīlī pulksten 10.30 – sporta deju sacensības «Jelgavas domes
kauss» (ZOC).
 1. maijā no pulksten 13.45
– ZAHL čempionāts veterāniem (Krāj
bankas ledus hallē).
 1. maijā pulksten 11 – Pavasara
kauss, LR čempionāts airēšanā pieaugušajiem, junioriem garajās distancēs
(airēšanas bāzē Pasta salā).

sacentīsies seniori – dejotāji, kas vecāki
par 35 gadiem, kungi un dāmas, kas
savu deju karjeru sākuši kā deju kursu
dalībnieki.
Sacensību seansi sākas pulksten 10.30,
12.30, 14.30 un 18. Ieejas maksa – 4,50
lati. «Šogad pirmo gadu aicinu iedzīvotājus ne vien baudīt dejas mākslu skatītāju
rindās, bet arī sacensību noslēgumā,
apmēram no pulksten 20.30, pašiem
izdejoties ballē,» tā I.Zāģere, piebilstot,
ka iepriekš jāpiesakās nav. Iegādājoties
biļeti, pa dienu var apmeklēt sacensības
un vakarā doties uz balli, bet var arī iet
tikai uz balli.
Sporta deju sacensības rīko Latvijas
Sporta deju federācija sadarbībā ar
Jelgavas domi un sporta deju centru
«Zemgale», un tās Jelgavā notiek jau
sesto gadu.
Meklē darbu
Papildu informācija pa tālruni
Apkopējas vai trauku mazgātājas darbu.
29472817 vai e-pastu: ilze.dc@inbox.lv. Tālrunis 26770409.

«Jelgava/LU» –
trīskāršas Latvijas čempiones!

Celtnieks. Viss saistībā ar dūmvadiem. Veicu
arī citus remontdarbus. Tālrunis 25438673.
Apdarnieks. Apdares darbi, santehnika,
elektroinstalācija. Varu veikt visu veidu
dzīvokļu remontdarbus no 0 līdz atslēgai.
Tālrunis 28861525 (Jānis).
Sertificēts būvdarbu vadītājs, būvuzraugs,
tāmētājs. 15 gadu pieredze. Radošs, enerģisks, komunikabls. Tālrunis 29518613.
Sieviete (48) meklē aprūpētājas darbu. Ir
sertifikāts un darba pieredze. Varu dzīvot
uz vietas ar brīvdienām sestdienā, svētdienā. Varu strādāt par mājkalpotāju ar
brīvdienām. Tālrunis 26072746.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.
Elektromontāžnieks. Tālrunis 22388635.
Sieviete (35) meklē darbu. Tālrunis 26161495.

Piedāvā darbu
Apmetējam (-ai), būvgaldniekam (-cei), krāsotājam (-ai). Tālrunis 22312431, 63026085.

Noslēdzies Latvijas atklātais čempionāts volejbolā sievietēm un tajā starp
astoņām – četrām Latvijas un četrām Lietuvas – komandām spēcīgākā ir «Jelgava/LU», kas nu jau trešo gadu pēc kārtas ir kļuvusi par Latvijas čempionēm.
Pēdējā posmā jelgavnieces uzvarēja visās četrās spēlēs, un, kā norāda komandas treneris Jānis Leitis, šoreiz ļoti izteikti varēja redzēt, ka ieguvējas ir tās
komandas, kurās ir kāda laba spēlētāja, kas var «vilkt» komandu un izdomāt
risinājumu nestandarta situācijā. Par sezonas labāko spēlētāju «Jelgava/LU»
rindās atzīta centrālā uzbrucēja Līga Upīte (attēlā – centrā). Čempionātā 2.
vieta – «Ropaži/MSĢ», 3. vieta – Kauņas «Heksa».
Foto: Ivars Veiliņš

Pensionārei (-am) (var būt arī pāris) vecu
ļaužu (sievietes) aprūpē. Ir māja dzīvošanai, zeme Jelgavā. Tālrunis 29514867.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,15 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677

Vēlas īrēt
Vienistabas dzīvokli. T. 28884312.

Aizsaulē aizgājuši
ARVĪDS ŠĪNS (dz. 1927. g.)
JĀNIS DZALBS (dz. 1929. g.)
IVANS MEDVEDEVS (dz. 1931. g.)
ZENTA ŠVARCA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst. 14 Zanderu
kapsētā.
GUNTA BRŪVELE (dz. 1983. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst. 12.30 Zanderu
kapsētā.
LUDIS ZELTIŅŠ (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 23.04. plkst. 12 Zanderu
kapsētā.
VALENTĪNA BOROTKINA (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst. 11 Bērzu kapsētā.
IVANS ŠAVĻUKS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst. 14.30 Bērzu
kapsētā.
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25. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.50 «Nimas piedzīvojumu sala». Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1191.sērija.
9.25 «Kāzu valsis». Vācijas biogrāfiska drāma. 2008.g.
11.05 «Es – savai zemītei».
11.35 «Klēts». Folkloras programma.*
12.05 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.50 Nepaej garām!» Labdarības akcija.*
16.10 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
16.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1191.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 8.sērija.
19.30 Folkloras programma «Klēts» piedāvā... Danču muzikanti.*
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 21.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
22.45 «Viss notiek».
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».
J.Rubenis – par grāmatu Krīzes iespējas.*
23.50 «De facto».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «Zibatmiņa» (ar subt.). Krimināldrāma. 2006.g.
11.10 «Hārtlenda». Seriāls. 59.sērija.
12.00 «Joka pēc». Seriāls. 82.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 19.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija. 2010.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 59.sērija.
16.35 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 13.sērija.
17.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.45 «Izdzīvošanas māka».
Dokumentālu filmu seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
20.40 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
21.10 «Basketbola apskats».
21.40 «Ceļojums bez robežām». Somija. Levi.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 19.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.15 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 1.sērija.
0.45 Stinga koncerts Berlīnē.

10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Luters». Vācijas vēsturiska drāma. 2003.g.
13.11 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Viss notiek».*
14.05 «Viss ir labs, kas labi beidzas».
Telefilmas Rīga koncertfilma.
14.25 «Labāki laiki». Seriāls. 8.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 16.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1192.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Dānijas seriāls. 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 22.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Smagais ūdens. Filma Černobiļai».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2006.g.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un filozofs un
meditācijas pasniedzējs Valdis Svirskis. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Vide, veselība un mēs» (krievu val.).*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.10 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 60.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 83. un 84.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 20.sērija. (Vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.21 «Joka pēc». Seriāls. 82.sērija.
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 60.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 83. un 84.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.05 LBL pusfināla spēle.
23.55 «Tavs auto».
0.25 «Autosporta programma nr.1».
0.55 «SeMS».*

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.30 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.05 «Hanna un pingvīns». Komēdija ģimenei. 2008.g.
10.00 «Nindzjas sērfotāji». ASV piedzīvojumu filma.
11.50 «Zvaigžņu basketbols». ASV komēdija. 1996.g.
13.25 «Misters Labais». Komēdija. 1997.g.
15.10 «Lampūni: Vegasas atvaļinājums».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
17.05 «Lietotas lauvas». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Troja». Varoņeposs. 2004.g.
23.50 «Neglābjami ievainots». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Krietnais Vils Hantings». ASV drāma. 1997.g.
4.35 «Misters Labais». Komēdija. 1997.g.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 3.sērija.
10.05 «Trīszvaigžņu skūpsts». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 102.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 1.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 22.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Basteja kolekcija. «Mūža sapnis». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija. 2004.g.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
1.45 «Troja». Varoņeposs. 2004.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 76.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 11.sērija.
6.30 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 2.sēr.
6.55 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 13.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 3.sērija.
7.50 «Burvīga diena». Latvijas anim. f.
8.10 «Ledus pavēlnieks». (ar subt.). Latvijas anim.f.
8.35 «UgunsGrēks 5». 333.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Kastanis – Centrālparka varonis». Ģimenes filma. 2004.g.
13.00 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
14.55 «Robinsoni no Beverlihilsas». ASV komēdija. 1997.g.
16.45 «80 dienās apkārt zemeslodei».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 334.sērija.
21.00 «Supersuns». Fantastikas piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
22.35 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.20 «Nekā personīga».
0.20 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 212.sērija.
1.50 «Ņujorkas ielās 3». 76.sērija.
2.35 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 11.sērija.
3.20 «Robinsoni no Beverlihilsas». ASV komēdija. 1997.g.
4.50 «Nakts joki».

26. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1192.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 21.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 1.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 12.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 3.sēr.
7.10 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 14.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.00 «UgunsGrēks 5». 334.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).
10.40 «Kašmira mafija». 7.sērija.
11.40 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 38. un 39.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 32.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 72.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 53.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 335.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 197.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 9.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 213.sērija.
0.55 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 52.sērija.
1.45 «Kobra 9». 1.sērija.

tv programma
2.35 «Ņujorkas ielās 4». 1.sērija.
3.25 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 12.sērija.
4.05 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 72.sērija.
4.50 «Nakts joki».

27. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1193.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 22.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «Atklātā ceturtdiena».*
13.15 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 9.sērija.
15.05 «Kopā» (ar subt.).*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1193.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 10.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 23.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 61.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 85. un 86.sērija.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā
programma vīriešu vienslidojumos. Tiešraide.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 85.sērija.
17.20 «SeMS».
18.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
18.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Tiešraide.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 21.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.45 «Ātruma cilts».
0.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 4.sērija.
10.05 «Mīlestības vilnis». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Realitātes šovs. 39. un 40.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 103.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 2.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 23.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 17.sērija.
23.00 «Galvu virs ūdens!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
0.40 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
1.20 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
3.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 2.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 13.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 22.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 4.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 32.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 335.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).
10.40 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 1.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 40. un 41.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 33.sērija.
13.40 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 73.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 54.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 336.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 16.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
24.00 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
0.55 «Ņujorkas ielās 4». 2.sērija.
1.50 «Kobra 9». 2.sērija.
2.40 «Glābiet Greisu!»
(angļu val., ar subtitriem latviešu val.). 13.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 73.sērija.
4.10 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 1.sērija.

28. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1194.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 23.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Strupaste». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 10.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 30.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Tikšanās ar Nobela prēmijas laureāti literatūrā Hertu Milleri.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1194.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 11.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 24.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 10.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un filozofs un
meditācijas pasniedzējs Valdis Svirskis. Tiešraide.  
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 62.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 87.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
16.00 «Troksnis».
17.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Tiešraide.
19.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
20.15 «Zebra».*
20.30 LBL pusfināla spēle.
22.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 22.sērija. (Vai 22.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.30 «Uz meža takas».
24.00 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 5.sērija.
10.05 «Zvaigznes mirdz arī dienā». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Prinči Viljams un Harijs». Dokumentāla filma. 1997.g.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 41. un 42.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 104.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 3.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 24.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 21.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 7.sērija.
0.55 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
1.45 «Novākt Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 3.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 23.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 23.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 5.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 33.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 20. un 21.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 336.sērija.

9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 17.sērija.
10.40 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 2.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 42. un 43.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 34.sērija.
13.40 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 74.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 55.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 337.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 15.sērija.
22.00 «Soģis». ASV krimināldrāma. 2004.g.
0.35 «Kinomānija».
1.05 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 1.sērija.
2.05 «Kobra 9». 3.sērija.
3.00 «Ņujorkas ielās 4». 3.sērija.
3.45 «Prokurors Šarks 2». 23.sērija.
4.30 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 42.sērija.

29. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 24.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Vestminsteres
abatijas muzikālās tradīcijas un Londonas operas.*
11.00 TIEŠRAIDE! Karaliskās kāzas. Lielbritānijas prinča
Viljama un lēdijas Keitas Midltones kāzu norise.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 31.sērija.
16.45 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «Viļa Vītola likteņa dārzs». LTV videofilma.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Vera». Lielbritānijas krimināldrāma. 3.sērija.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 Karaliskās kāzas. Lielbritānijas prinča Viljama un
lēdijas Keitas Midltones kāzu norise.*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 63.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 88. un 89.sērija.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma sieviešu vienslidojumos. Tiešraide.
17.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
17.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus. Tiešraide.
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 23.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja»
(ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.15 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
9.30 «Karaliskie kāzu zvani». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE! Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas
Midltones kāzas.
14.40 «Karaliskās kāzas». Dokumentāla filma.
15.25 TIEŠRAIDE! Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas
Midltones kāzas.
15.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 1.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas Midltones kāzas».
21.35 TV pirmizrāde! «Viljams un Keita». Biogrāfiska filma. 2011.g.
23.30 «Policistu šovs». ASV policijas komēdija. 2002.g.
1.15 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
2.10 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 21.sērija.
3.00 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 4.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 24.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 24.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 6.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 34.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 22. un 23.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 337.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.00 TIEŠRAIDE! Karaliskās kāzas: prinča Viljama un
Keitas Midltones laulību ceremonija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 56.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 338.sērija.
21.00 Bez tabu karalisko kāzu speciālizlaidums. Prinča
Viljama un Keitas Midltones laulību ceremonija.
21.25 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Otrā elpa» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 2008.g.
3.20 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 1.sērija.
4.10 «Kobra 9». 4.sērija.

30. aprīlis, sestdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 61. un 62.sērija.
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 29. un 30.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 Lielā talka.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 Lielā talka.
11.20 «Skrienam sportot!»
12.20 Lielā talka.
12.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
13.05 Lielā talka.
13.20 «Sveika, Robij!» Seriāls. 26.sērija.
14.10 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana».
Dokumentāla filma.
14.30 «Graphis scripta. Dabas koncertzāle». Dokumentāla filma.
15.30 Lielā talka.*
15.45 «Nepaej garām!» Labdarības akcija. 1.daļa.*
16.45 «Meža stāsti. Strupaste». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela. 1.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts
«Kad man vairs nebūs 16...»
23.45 Nakts ziņas.
23.55 «Debesu mala». Drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
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 «Krējums... saldais».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 90.sērija.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos. Tiešraide.
16.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.00 «Bordertauna». Seriāls. 75.sērija (vai 17.00 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
17.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma dejās uz ledus. Tiešraide.
20.45 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
21.15 LBL pusfināla spēle.
23.05 «Svešiniece ar manu seju». Drāma. 2009.g.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 10.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.40 «Lielā talka». Tautas balss speciālizlaidums.
11.05 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
13.25 «Lielā talka». Tautas balss speciālizlaidums.
13.50 «Mazo dziesmas Latvijai».*
16.45 «Lielā talka». Tautas balss speciālizlaidums.
17.15 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.50 «Lielā talka». Tautas balss speciālizlaidums.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 Lielās talkas pateicības koncerts.
22.35 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
0.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.00 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
2.25 «Galvu virs ūdens!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
4.00 «Izšķirošā balss». ASV liriska komēdija. 2008.g.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 5.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 25.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 15.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 2.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 6.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.40 «Mūmija». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Simpsoni 16». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.35 «Kinomānija».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Vīrietis uz paklāja».*
13.15 «Ievas pārvērtības».*
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
16.15 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
18.05 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». Animācijas filma. 2004.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Latvijas īsfilma. 1979.g.

21.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Čehija – Latvija.
23.50 «Zūdošās robežas». Spraiga sižeta filma. 1997.g.
1.45 «Īsts krievu detektīvs». Detektīvkomēdija. 2008.g.
3.45 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 5.sērija.
4.30 «Nakts joki».

1. maijs, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 63. un 64.sērija.
8.00 «Garīgā dimensija piedāvā...» A Dio (Ar Dievu).
Dokumentāla filma.
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 31. un 32.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 31.sērija.
9.55 «Avārijas brigāde. Līme». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 17.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 17.sērija.
11.00 Dievkalpojums. Jāņa Pāvila II beatifikācija.
Pārraide no Vatikāna.
13.35 «Vertikāle».
14.05 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
16.00 «Jānis Čakste». Dokumentāla filma. Režisore Dz.Geka.
16.30 «Discovery atlants: Ēģipte». Dokumentāla filma.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «No visas sirds». Romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Ceļš uz ziemeļiem. Norvēģijas variants».
22.05 «Drēzdene». Vēsturiska drāma. 2006.g. 1.sērija.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Laiks vīriem?»*
0.20 «Latvijas Zilie kalni». 1.daļa.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Basketbola apskats».*
12.30 «Bordertauna». Seriāls. 76.sērija.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi. Tiešraide.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 77. un 78.sērija.
17.00 LBL pusfināla spēle.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «633 km debesīs un ellē». 3.sērija.
20.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.40 «Pēdējais liecinieks». Vācijas kriminālseriāls.
13.sērija. Agrā rīta stundā metrostacijā nomirst
divi cilvēki. Abiem ir līdzīgi simptomi – tiesu
mediķi noskaidro, ka viņi ir miruši no saindēšanās
ar opiju saturošu līdzekli, kas uzņemts caur ādu.
Mirušie ir arhitekts un kāda mājsaimniece. Kas
saista abus gadījumus?
22.30 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.
24.00 «Svešiniece ar manu seju». Kanādas drāma. 2009.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās».
ASV dokumentāla programma. 20.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 7.sērija.
11.10 «Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas
Midltones kāzas».
12.05 «Viljams un Keita».
ASV un Lielbritānijas biogrāfiska filma. 2011.g.
13.50 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
Režisors H.Doičs. Lomās: K.Rīvss, Dž.Hekmens,
O.Džounss, B.Lengtona. Policists un cietumnieks,
sumo cīkstonis un sludinātājs, kurlmēmais un
pļāpa, pāris pajoliņu un daži tādi, kas jokus
nesaprot – viņi nav profesionāļi, taču katrs no
viņiem reiz daudzsološi ir spēlējis amerikāņu
futbolu. Un katrā no viņiem ir kas tāds, kas trenerī
Džimijā Mageti vieš cerības. Kad īstie futbolisti
sāk izturēties kā bariņš kaprīzu miljonāru, viņš
nolemj steigšus sagatavot jaunu komandu no
pilnīgi nezināmiem spēlētājiem. Pat tad, ja viņi
neuzvarēs, būs vismaz jautri paskatīties.
16.05 «Piedzīvojumi mākoņos».
ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt».
Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Vismeklētākais Malibu».
ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
0.30 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
2.10 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.45 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 6.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
5.45 «Prokurors Šarks 2». 26.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 16.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 3.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 7.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 17.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.05 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis».
ASV animācijas filma. 2004.g.
12.40 «Flika». ASV un Lielbritānijas
piedzīvojumu filma. 2006.g.
14.40 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g. Lomās:
K.Fārlijs, D.Speids, B.Denehijs u.c. Tomijs ir
neattapīgs, neveikls puisis, kurš nesen pabeidzis koledžu pēc tam, kad tajā mācījies septiņus gadus. Viņa tēvam Lielajam Tomam pieder
autodetaļu fabrika Ohaio. Kad Tomijs atgriežas
mājās, silta vietiņa fabrikā viņu jau gaida. Tēvs
viņu iepazīstina ar jaunu ražošanas līniju, kā
arī ar topošo pamāti Beverliju un viņas dēlu
Polu. Kad Lielais Toms nomirst, fabrika nonāk
uz bankrota sliekšņa. Tagad Tomijam jādomā,
kā glābt kompāniju. Esot tik neaptēstam, vai
viņam ir kādas izredzes?
16.45 «Resnītes». ASV komēdija. 2006.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Borna pārspēks». ASV un Vācijas spraiga
sižeta trilleris. 2004.g. Lomās: M.Deimons,
F.Potente, B.Kokss. Džeisons Borns, bijušais
CIP slepkava, nevar paspert ne soli bez bijušās
priekšniecības uzraudzības. Viņš atkal satiek
mīļoto sievieti Mariju Helēnu. Bornu vajā spilgti
sapņi un satraucošas atmiņas par to laiku, kad
viņš bijis slepkava, taču viņš ne mirkli nevar
būt drošs par to, kas patiešām noticis un kas ir
tikai viņa iztēles auglis.
22.55 «Divkāršā neveiksme».
ASV, Vācijas un Kanādas trilleris. 1999.g.
1.00 «Ķirbjgalvis: asinsatriebība».
Lielbritānijas un ASV šausmu filma. 2007.g.
2.45 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 6.sērija.
3.35 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 26.sērija.
4.20 «Karstās ziņas». Seriāls. 16.sērija.
4.40 «Nakts joki».
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Svētku cenas Lieldienās cūkgaļas izstrādājumiem!
SIA «Saldus Gaļas kombināts» piedāvā:
• Karbonāde bez kaula – 3,30 Ls/kg;
• Kakla karbonāde – 2,60 Ls/kg;
• Kotlešu gaļa – 2,27 Ls/kg;
• Šašliks sveramais (marinēts) – 2,80 Ls/kg.
Mūsu tirdzniecības vietas Zemgalē: Skolas ielā 26a, Dobelē
(«Bauskas putni» telpās), Brīvības ielā 9, Dobelē – gaļas veikals,
Lielajā ielā 16, Jelgavā («Bauskas putni» telpās), Rīgas ielā 11a,
Jelgavā (t/c «Valdeka» telpās (Āzijas pusē)).
Būsiet vienmēr laipni gaidīti mūsu firmas vaikalos gan ikdienā, gan svētkos!

&SJUB,BSMTPOF
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA
PRIVĀTPERSONĀM,
sākot no 65 LVL!

Lielā iela 5 – 19, Jelgava,
63011215; 29544366.
Sadarbībā ar: «Compensa Vienna
Insurance Group», «IF P&C Insurance AS»
Latvijas filiāle.

JELGAVAS DOME

Ražotāja pārstāvniecība piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējoša tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
• mērīšana un montāža.

Strādājam visā Latvijā!
Tālrunis 29798157, 27749992,
e-pasts: osvaldsdzalbs@inbox.lv.

Dalībnieku pieteikšanās
tirdzniecības sektoram līdz 2. maijam

Plašāka informācija par pasākumu, nolikums un dalībnieka anketa pieejami
www.kultura.jelgava.lv vai zvanot pa tel. 63084675

TEL.

22808000

Pērnavas iela 36, Jelgava

7. maijs

9.00 - 17.00 Darbojas tirdzniecības sektors
10.30 - 14.00 Stādu dienas atklāšana un kultūras programma

8. maijs

9.00 - 15.00 Darbojas tirdzniecības sektors
11.00 - 14.00 Kultūras programma

Plašākā stādāmā materiāla tirdzniecība. Augsnes bagātinātāji, dārza inventārs
un arhitektūra. Speciālistu – stādaudzētāju individuālās konsultācijas.

kultura.jelgava.lv
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Tuvojas «Mehu dienas 2011»
 Ritma Gaidamoviča

Ar devīzi «Ejot un darot mehi
visu varot!» 28. un 29. aprīlī
pilsētā un sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis» notiks vieni no vērienīgākajiem Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
fakultāšu svētkiem – Mehu
dienas. Viss sāksies ar tradicionālo gājienu un turpināsies
divu dienu garumā ar dažādām
tehniskām aktivitātēm – auto
orientēšanos, izdzīvošanas
šovu, driftu, mini dragreisu.
Mehu dienas parasti izceļas ar plašiem un
interesantiem tehniskiem piedzīvojumiem
– organizatori sola, ka tā būs arī šogad.
Vispirms būs mehu parāde 28. aprīlī pulksten 9, kad studenti par sevi liks manīt arī
jelgavniekiem, ejot gājienā pa Mātera, Lielo
ielu un Čakstes bulvāri līdz savai fakultātei.
Organizators Jānis Kuķis informē, ka šīs

NOTIKUMI

Lieldienās tiekamies
pils parkā un «Lediņos»!

Mehu dienas ir jau 17. un pasākumu klāsta
piedāvājumā tās, neskatoties uz ekonomisko situāciju, neatpaliks no citiem gadiem.
Divu dienu programmā iekļauti dažādi
pārbaudījumi – sākot no autosporta priekiem un beidzot ar Tehniskās fakultātes
institūtu sagatavotajiem uzdevumiem un
 Ritma Gaidamoviča
pārbaudījumiem skatītājiem.
Galvenās aktivitātes šajās divās dienās
«Galvenais – līdzi ņemam trīs
gaidāmas sporta kompleksā «Rullītis». Tur
krāsotas olas, lai varam piedatehnikas cienītāji aicināti tikties 28. aprīlī
līties atrakcijās, vai materiālus,
pulksten 11, kad sāksies reģistrēšanās
ko var izmantot olu krāsošaauto orientēšanās sacensībām, braukšanas
nā, jo olas būs un tās tepat
eksāmenam un mini dragreisam. Otrajā
varēs nokrāsot,» saka Latvijas
dienā – jau pārbaudītas vērtības: ātruma
Lauksaimniecības universitāaplis, izdzīvošanas šovs, paraugdemonstrētes Studentu kluba vadītāja
jumi. Pirmo reizi interesentiem būs iespēja
Anita Prūse, jelgavniekus 24.
pārbaudīt savas prasmes tādās disciplīnās
aprīlī pulksten 11 aicinot uz
kā aklā braukšana un drifts. Noslēgums
tradicionālo Lieldienu pastaigu
– 29. aprīlī pulksten 22 klubā «Jelgavas
pils parkā. Viņa sola, ka būs
krekli».
šūpoles, našķu tirdziņš, iespēja
Sīkāka informācija, precīzi pasākuma
vizināties ar poniju, kā arī olu
laiki un karte atrodama jaunizveidotajā
kaujas. Uz kopīgu Lieldienu
mehu mājas lapā: www.mehiem.lv.

Kultūras pasākumi
 23. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 24. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Pulksten 12 – Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveic jaundzimušos jelgavniekus (Jelgavas pils
pagalmā un parkā).
 24. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda» mūsdienu deju
grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 16 – Lieldienu koncerts. Piedalās kori «Zemgale», «Spīgana» un
Jelgavas kamerorķestris. Diriģents A.Meri. Programmā Š.Guno «Svinīgā Lieldienu mesa».
Pirmatskaņojums Latvijā (Jelgavas Svētās Annas katedrālē).
 25. aprīlī pulksten 18 – «Pulsa efekts» deju/ritma izrāde «No Drums No Problems».
Inovatīva divcēlienu deju, ritma, body percussion un skaņu izrāde par dzīvi uz skatuves.
Horeogrāfs G.Spridzāns. Piedalās mūziķi K.Tropa («Lady’s Sweet») vai D.Pīrāgs (vokāls),
I.Šneiveiss (akordeons, taustiņi, ģitāra) un E.Ozols (bass, kontrabass). Biļešu cena – Ls
5; 4; 3 (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 19 – H.Bergera komēdijas «Balkonu ragneši» pirmizrāde. Vīrs
negaidīti atgriežas mājās un satop sievu kopā ar puspliku mīļāko. Pēc brītiņa no
kaimiņu dzīvokļa caur balkonu šeit ierodas vēl viens pusplikais... Lomās: Z.Jančevska,
A.Ozoliņa, J.Kalniņš, M.Brūveris, V.Šoriņš. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 27. aprīlī pulksten 19 – deju grupas «Kalužskij Suveņir» (Kaluga, Krievija) un tautas
deju ansambļa «Lielupe» koncerts. Biļešu cena – Ls 2; 1,50 (kultūras namā).
 28. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES upuru piemiņas pasākums (Jelgavas novada
domes zālē).
 28. aprīlī pulksten 17 – mazo vokālistu konkursa «Jelgavas cālis 2011» pusfināls.
Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 19 – deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts «Iekrāsoti
dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50; 1 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 16 – grupas «Baltie lāči» piecu gadu jubilejas koncerts. Biļešu
cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 17 – SIA «Velis - A» salonmūzikas ansambļa «Arco» 15 gadu
jubilejas koncerts. Piedalās Edgars Šķerbergs, Edīte Ziemele, Māris Treijs, Sergejs Savičs
(taustiņinstrumeti), Ilvija Bensone, Ginta Zīģele (flauta), Evija Lagzdiņa (soprāns), Alvils
Cedriņš (baritons), Jānis Kupčs (tenors), Aelita Dumpe, Anda Kalēja, Linda Auzāne (vijole),
Andris Jansons (tenors, taustiņinstrumenti), Indris Egle (oboja). Skaņu režisors Gatis
Priekulis. Ieeja pret brīvprātīgu ziedojumu baznīcai (Svētās Annas katedrālē).
 30. aprīlī pulksten 20.30 – balle. Spēlē «Opus C». Biļetes cena – Ls 4,50 (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
 12. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda 20 gadu jubilejas koncertšovs «Ceļojums kopā ar Jelgavas bigbendu». Mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis. Piedalās:
R.Pauls, R.Ozols, J.Kurševs, N.Rutulis, Amber, I.Kerēvica, A.Kotoviča, D.Lūriņa-Egliena,
A.Ančevskis un citi. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4; 3 (Zemgales Olimpiskajā centrā).

Mākslas dienu pasākumi
 Līdz 15. maijam – J.Čudas un Z.Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde «Gleznas»
(kultūras namā).
 Līdz 4. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu
izstāde «Mākslas dienu ieskaņai» (Jelgavas kultūras namā).
 Līdz 2. maijam – Zigrīdas Cīrules jaunāko darbu izstāde «Ziedēšanas prieks» (Miezītes
bibliotēkā).
 Līdz 15. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Mākslas dienas 2011» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 15. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde «Pavasaris I, II» (kultūras namā).
 No 18. aprīļa – izstāde «3 skolas». Jelgavas Mākslas skolas, Šauļu Mākslas skolas un
Paņevežas Mākslas skolas (Lietuva) audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 18. aprīļa – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas dzelzceļa stacijā,
t/c «Pilsētas pasāža», t/c «Vivo centrs»).
 21. aprīlī – radošās darbnīcas (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 25. aprīļa – Initas Vilks un Aivas Bulmeres izstāde «Visu kaķiem» (klubā «Jelgavas
krekli»).
 29. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas mākslinieku darbu izstādes «Sākums» atklāšana
(galerijā «Suņa taka»).
 5. maijā pulksten 14 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstādes «Fantāzijas» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 No 2. maija – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava un mana» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 3. maijā pulksten 11 – izstādes «Sarkans» atklāšana (Jelgavas pilī).
 4., 5. un 6. maijā no pulksten 10 līdz 22 – Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde «Mātera
ielas pludmale» (Raiņa parkā).
 No 5. maija – Līvijas Strautnieces jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
 5. un 6. maijā no pulksten 15 līdz 16.30 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) meistarklase (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 7. maijā no pulksten 12 līdz 14 – Mākslas dienu akcija «Māksla mūsos un ap mums»
(laukumā pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).

Ceturtdiena, 2011. gada 21. aprīlis

svinēšanu ģimenes šajā dienā
no pulksten 12 līdz 16 aicina
arī nometnē «Lediņi».

«Ar ko lielai daļai asociējas Lieldienas?
Pieņemu, ka ar pastaigu un satikšanos
pils parkā un kārtīgu izšūpošanos. Arī
šogad tas viss iespējams, jo būs trīs lielās
šūpoles pieaugušajiem, divas – bērniem un
vienas – pusaudžiem. Izšūpoties varēs visi
neatkarīgi no vecuma, ka tik ir vēlēšanās,»
saka A.Prūse.
Viņa atklāj, ka Lieldienās, kā ierasts,
būs arī kopīgas dziesmas, rotaļās iešana,
atrakcijas, konkursi, kur balvās varēs
nopelnīt ne tikai krāsainas olas, kā
jau Lieldienās pienākas, bet arī kādu
gardumu. Lai piedalītos Lieldienām tik
raksturīgajās atrakcijās – olu sišanā, olu
ripināšanā, olu meklēšanā –, apmeklētāji
aicināti līdzi ņemt trīs krāsotas olas.
«Taču, iespējams, visi nebūs paguvuši
nokrāsot olas, tālab to varēs darīt te-

Uz olu
kaujām, olu
krāsošanu,
šūpošanos
un citām
izdarībām
pilsētnieki
Jelgavas pils
parkā gaidīti
no pulksten
11. «Lediņos» – no
pulksten 12.
Foto: Ivars
Veiliņš
pat, pils parkā. Vismaz 720 olas mums
būs, bet krāsot gribētājus rosinām līdzi
paņemt kādu materiālu, ko izmantot
olu dekorēšanā, piemēram, izplaucētas
bērza lapiņas, kādu putraimu vai rīsu,
ziediņus. Taču arī tas nav obligāti, jo
dažādus sīkumus būsim sarūpējuši arī
mēs,» tā A.Prūse. Gaidāmas arī netradicionālas spēles un zīmēšanas darbnīca.
Tāpat bērniem paredzētas aktivitātes
bez olām, proti, pils saliņā būs iespēja
padarboties «Annels» atrakcijās, bet pie
pils – pavizināties ar ponijiem. Maksa par
vienu braucienu – 20 santīmi.
Paralēli šīm aktivitātēm pie Studentu
kluba turpat parkā notiks izstāde «Trusis
– zaķa draugs», kurā šoreiz būs vērojami
ne tikai īsti truši, bet arī vistas un gaiļi.
Bet pulksten 12 pilsētniekus pils
pagalmā svētkos uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš
tradicionāli sveiks arī jaundzimušos
jelgavniekus, dāvinot karotīti ar pilsē-

tas simboliku, tādējādi uzņemot mazos
pilsētas saimē. Saņemt pilsētas karotīti
Lieldienu pastaigā uzaicināti 127 mazuļi,
kuri dzimuši šā gada janvārī, februārī
un martā.
Savukārt pirmo brīvdabas koncertu
pulksten 12.30 sniegs tautas deju kolektīvi «Jaunība», «Rota», «Ritums», «Ieviņa», «Laipa», «Ozolnieki» un «Kalves
zelta smiltis».
Pirmo gadu uz lustīgu Lieldienu pasākumu ģimenes svaigā gaisā no pulksten
12 līdz 16 aicina arī bērnu un jauniešu
centrs «Junda» nometnē «Lediņi». Arī te
būs iespēja satikt zaķus, veidot Lieldienu
dekorus, cept spēka pikas, izzināt svētku
tradīcijas un piedalīties dažādās Lieldienu atrakcijās. Pasākums ir bez maksas,
taču «Jundas» vadītāja Ilze Jaunzeme
dalībniekus aicina līdzi ņemt vismaz divas krāsotas olas un, ja nav slinkums, arī
vienu izpūstu olas čaumalu, ko izmantos
puzuru veidošanā.

Tie vairs nav «Koru kari»,
bet muzikāli jautrs kokteilis
 Ritma Gaidamoviča

Tieši Lieldienās, 24. aprīlī, pulksten 17 uz mazliet nopietnu,
tomēr jautru un humora pilnu
koncertuzvedumu aicina vairāki pašmāju kolektīvi – jaunizveidotais Tirkīza kora ansamblis,
mūsdienu deju studija «Benefice», Jelgavas 4. vidusskolas jauniešu koris «Spīgana» – kopā ar
Žoržu Siksnu. Viņi klausītājiem
piedāvā labdarības koncertuzvedumu «Melodijas spēks»,
un daļu par biļetēm iekasētās
naudas plānots atvēlēt speciālā
aprīkojuma iegādei daudzfunkcionālajam attīstības centram
«Lediņos».
«Tie vairs nav «Koru kari»! Šoreiz jauniešiem ir jauns izaicinājums – kopīgi radīts
mūzikls. Es gribētu teikt: sen zināmās
dziesmas atdzimušas jaunās skaņās plus
vēl brīnišķīga Annikas Andersones horeo-

Jelgavā «Kalužskij
Suveņir» no Krievijas

27. aprīlī pulksten 19 Jelgavas kultūras
namā starptautiskā projekta «Deja bez
robežām» gaitā interesantu koncertu
piedāvās deju ansamblis «Kalužskij Suveņir» no Krievijas un tautas deju ansamblis
«Lielupe». «Kalužskij Suveņir» ir no Kalugas pilsētas Krievijā, to vada talantīga
pedagoģe un izcila baletmeistare Jeļena
Soboļeva, kura par ieguldīto darbu dejas
nozarē saņēmusi vairākkārtējus valsts
apbalvojumus. Deju ansamblis «Kalužskij
Suveņir» ir viens no labākajiem un radošākajiem Kalugas reģionā un to atpazīst visā
Krievijā. Jāpiebilst, ka deju ansamblis kopā
ar tautas deju ansambli «Dancis» 29. aprīlī
sniegs koncertu arī galvaspilsētā.

grāfija un deju studijas «Benefice» meiteņu
priekšnesumi,» stāsta Ž.Siksna. Ansambļa
un kora «Spīgana» diriģents Ingus Leilands
stāsta, ka koncertuzvedumam ir divas daļas.
«Pirmā daļa tāda nopietnāka, un varēsim
skatīt un dzirdēt fragmentus no Raimonda
Paula mūzikla «Meža gulbji». Tiesa, neesam
koncentrējušies uz lugu pilnībā. Klausījām
maestro ieteikumam un atkāpāmies no tradicionālā. Saglabājot galveno domu, esam šo
uzvedumu stilizējuši, vienlaicīgi nezaudējot
saturu,» tā I.Leilands.
Ja pirmā daļa nopietnāka, tad otrajā
«Tad ziņģēsim to ziņģi!» mākslinieki ļaušot
izbaudīt patiešām pavasarīgi jautru kokteili, dziedot dziesmas no dažādām teātra
tēva Ādolfa Alunāna izrādēm. «Šo daļu
noteikti varam saukt par izklaidējošu. Tās
ideja – caur dziesmām un dejām runāt par
mīlestību, par bučošanos, par zaļumballēm,
par to, kas notiek sabiedrībā. Būs viegls,
humora pilns koncerts,» atzīst I.Leilands.
Pavisam tiks izdziedātas apmēram 30 dziesmas un piedalīsies ap 50 Jelgavas dejotāju
un dziedātāju.

«Gada aktieris» un «Gada
spilgtākā debija»
Latvijas amatierteātru iestudējumu skates «Gada
izrāde 2010» finālā noteikti gada
labākie. Jelgavnieki saņēmuši trīs balvas – Ādolfa Alunāna
teātra aktieris Raivis Altrofs atzīts par
«Gada aktieri» un saņēmis skatītāju simpātiju balvu, bet jaunā Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra režisore Kristīne Zotova
saņēmusi titulu «Gada spilgtākā debija».
Raivis balvas saņēmis par lomu Jevgeņija
Griškoveca monoizrādē «Vienlaicīgi». Arī
K.Zotova titulu «Gada spilgtākā debija»
saņēmusi tieši par šīs izrādes režiju.

I.Leilands pārliecināts, ka šis pavasarīgi
jautrais koncerts, ko viņš sauc par pašmāju
muzikāli jautro kokteili, noteikti skatītājiem sniegs pozitīvas emocijas. Jāpiebilst,
ka šāda veida koncertuzvedums Jelgavā
iestudēts pirmo reizi un, galvenais, tajā
lielākoties darbojas tikai jelgavnieki.
Koncertu piedāvā fonds «Kultūra.lv»
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūru «Kultūra», un tā galvenā ideja ir
daļu no ienākumiem par biļetēm atvēlēt
labdarībai. Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics stāsta, ka ir iecere šādu
koncertu rīkot astoņās Latvijas pilsētās,
sākot ar Jelgavu. Katrā tiks izvēlēts kāds
mērķis, kura īstenošanai novirzīs naudu
no ieņēmumiem par biļetēm. Jelgavā nauda
nonāks daudzfunkcionālajam attīstības
centram bērniem ar īpašām vajadzībām
«Lediņos» – par to iegādāsies speciālu
aprīkojumu, lai papildinātu mācību materiālo bāzi.
Biļetes var nopirkt Jelgavas kultūras
nama un «Biļešu paradīzes» kasēs. Cena
– 3; 2,5 un 2 lati.

Šonedēļ – Bibliotēku nedēļa
Ikgadējais pasākums saistīts ar Pasaules
grāmatu un autortiesību dienu, kas ir 23.
aprīlī. Šīs nedēļas laikā dažādi pasākumi
notiek arī Jelgavas bibliotēkās – izstādes,
orientēšanās sacensības, ekskursija un
seminārs. Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija
Avota informē, ka Miezītes bibliotēkā
apskatāma izstāde «Apceļosim Latviju»,
kurā aplūkojami Ulmaņlaika ceļveži, bērnu bibliotēkā «Zinītis» – izstāde «Lasītāju
grāmatzīmes». Proti, bibliotēkas darbinieki
šajā izstādē eksponējuši priekšmetus,
kas atrasti lasītāju nodotajās izlasītajās
grāmatās. Populārākās grāmatzīmes – fotogrāfijas un apsveikuma kartītes. Plašāks
pasākumu plāns: www.jzb.lv.

