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«Hesburger» pilsētas
centrā tomēr būs

 Ilze Knusle-Jankevica

Neskatoties uz Raiņa
ielas 10. nama iedzīvotāju iebildumiem,
sākušies darbi pie ātrās
ēdināšanas iestādes
«Hesburger» celtniecības pilsētas centrā
– Katoļu un Raiņa ielas
krustojumā. Jau notiek
komunikāciju pievadu
izbūve, bet, kad Būvvaldē būs apstiprināts tehniskais projekts, sāksies
arī citi darbi. Ēkas arhitekts Vents Grietēns
lēš – tas varētu būt pēc
divām trim nedēļām.
Lai gan sākotnēji daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 10 iedzīvotāji
bija pret ieceri apbūvēt zemesgabalu pie viņu mājas, nu esot

panākts kompromiss, stāsta būvniecības firmas «Balt-1» direktors
Genādijs Stupaks. «Tikāmies ar
iedzīvotājiem, lai atbildētu uz
viņu jautājumiem, iepazīstinājām
ar ēkas skici un pārliecinājām par
objekta nekaitīgumu un neitrālo
ietekmi uz viņu dzīves līmeni,» tā
uzņēmuma pārstāvis.
Raiņa ielas 10 iedzīvotāja un
lielākā aktīviste Irina Judina
stāsta, ka galvenie iemesli, kāpēc
iedzīvotāji ar nepatiku uztver
ziņu, ka tiks būvēts «Hesburger»,
ir: viņi baidās, ka smakas ieplūdīs
dzīvokļos, pārtikas atkritumi piesaistīs bezpajumtniekus, turklāt
ēka aizsegs kultūras pieminekli
– katoļu katedrāli. Tomēr uzņēmuma pārstāvji iedzīvotājus
nomierināja un kā «bonusu»
apņēmušies ierīkot bērnu rotaļu
laukumu ēstuves teritorijā. «Jau
pašā sākumā teicu, ka esam gata-
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NVA Jelgavas
filiāle meklē jaunu vadītāju
 Ilze Knusle-Jankevica

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) izsludinājusi konkursu uz
vakanto Jelgavas filiāles vadītāja amatu – darbu aģentūrā
pametis līdzšinējais
filiāles vadītājs Māris
Narvils.

«Jau kopš aprīļa NVA vairs
Nodarbinātības valsts aģentūnestrādāju. Aizgāju no darba pēc
ras Jelgavas filiāles līdzšinējais
paša vēlēšanās. Vienkārši gribas
vadītājs Māris Narvils
dzīvē kaut ko citu,» tā laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norāda ka pretendentam nepieciešama
M.Narvils, neslēpjot, ka viens no otrā līmeņa profesionālā augiemesliem, kāpēc aizgājis no dar- stākā vai augstākā akadēmiskā
ba, ir arī tas, ka ik dienu jāmēro izglītība (vēlams sociālajās zinātceļš uz Jelgavu no dzīvesvietas nēs), pieredze vadošā amatā (ne
mazāka kā divi gadi), labas svešSaldū.
Uz vakanto Jelgavas filiāles valodu zināšanas, prasme prezenvadītāja amatu izsludināts kon- tēt filiāles mērķus un darbību,
kurss, bet pa to laiku darbu apvie- Latvijas Republikā spēkā esošo
nošanas kārtībā šos pienākumus normatīvo aktu pārzināšana un
pilda Saldus filiāles vadītāja Inta zināšanas normatīvajos aktos
Ir izstrādāta skice, kāda izskatīsies jaunā «HesBriede. «Mans uzdevums ir laikā, nodarbinātības jomā, pieredze
burger» ēstuve Raiņa un Katoļu ielas krustojumā.
līdz tiks atrasts jaunais vadītājs, darbā ar datoru.
Šobrīd Būvvaldē iesniegts ēkas tehniskais projekts,
Pretendentiem dokumenti
sekot līdzi Jelgavas filiāles paun, tiklīdz tas tiks apstiprināts, sāksies būvdarbi.
matdarbības procesiem, galveno jāiesniedz 20 dienu laikā no sluSkice: SIA «Projektu birojs Grietēns un Kagainis»
uzmanību vēršot uz projektiem, dinājuma publicēšanas dienas
kas tiek īstenoti ar Eiropas struk- – 12. aprīļa. I.Briede norāda,
vi nākt pretī, lai labi būtu visiem veidota ar maksimāli atvērtu tūrfondu finansiālu atbalstu,» ka konkursā nepiedalīsies, jo
– kaut ko nokrāsot, salabot, izvei- plānojumu restorāna daļā – lielas norāda I.Briede.
viņas dzimtā pilsēta un darbs ir
dot,» piebilst G.Stupaks.
stiklotas vitrīnas pa visu perimetOficiālajā publikācijā norādīts, Saldū.
Vienīgais nosacījums, kas ie- ru un slēgtu apjomu virtuves un
dzīvotājiem joprojām esot, – viņi tehnoloģijas daļā, ēkas aizmugucer, ka Katoļu un Raiņa ielas rē. Apdarē paredzēts izmantot
krustojumā tiks ierīkota strūkl žalūzijveida dēlīšu apšuvumu
aka, kaut maza. «Šajā vietā ir un ķieģeļus, kas harmoniski
iecerēts vides objekts, bet vēl nav iekļaujas apbūves kontekstā, veipilnīgi skaidrs, kas tas būs, tāpēc dojot vienotu tēlu ar katedrāles  Sintija Čepanone
iespējams, ka tā būs strūklaka arhitektūru,» ieceres raksturo
Kaut arī virkni jautājumu Jelgavas pašvaldībā ievai vismaz kaut kas saistīts ar V.Grietēns.
spējams nokārtot attālināti – kā e-pakalpojumus –,
ūdeni,» tā V.Grietēns.
Teritorijā paredzētas arī septiņas
šo iespēju izmanto vien retais. «Patiesībā jau esam
Arhitekts stāsta, ka jaunā ēs- klientu autostāvvietas un bērnu
saņēmuši tikai vienu elektroniski parakstītu fizistuve būs 199 kvadrātmetrus liela rotaļu laukums 43,7 kvadrātmetru
kas personas iesniegumu, un šī situācija apliecina,
divstāvu ēka ar divām ieejām. platībā, kā arī soliņi, atkritumu
ka jelgavniekiem tomēr ir svarīgi ar speciālistiem
Pirmajā stāvā atradīsies vējtveris, urnas un velosipēdu novietne.
tikties klātienē – pat tad, ja, piemēram, veidlapa
restorāna telpa un labierīcības, Kā stāsta arhitekts, teritorijas
tiek izdrukāta no pašvaldības portāla Jelgava.lv
virtuves zona ar darbinieku brauktuvēm, autonovietnēm un
un aizpildīta mājās, vairumā gadījumu to nogādāt
telpām un aukstuma kameras, gājēju celiņiem paredzēts betona
pašvaldībā cilvēks izvēlas pats,» spriež Kancelejas
savukārt 2. stāvā – tehniskā telpa. bruģakmens segums. Tieši tas bija
vadītāja Spīdola Ozoliņa.
Sānpagalma pusē būs autokase, viens no nosacījumiem, ko izvirzīja
kas ļaus veikt pasūtījumu, ne- Valsts kultūras pieminekļu aizsarJelgavniece Irēna Zālīte pināti varu iegūt visu nepieizkāpjot no automašīnas. «Ēka dzības inspekcija.
saka: «Darīšanas domē nemaz ciešamo informāciju, saņemt

E-paraksts pašvaldības
pakalpojumiem nav pieprasīts

tik bieži nenākas kārtot – reizi, skaidrojumus vai ieteikumus,
varbūt divas trīs gadā, tāpēc ja kādu niansi esmu palaidusi
vajadzības noformēt e-paraks- garām. Manuprāt, Jelgava ir
tu īsti man nav. Turklāt visās pārāk maza, lai jautājumus
Tomēr kopējais parāds par iestādēs, kur vēršos, man tomēr būtu ērtāk kārtot e-vidē.»
Turpinājums 3.lpp.
apkuri, kā skaidro A.Bataraga, ir svarīgs dialogs – es nepastartiek aprēķināts, izvērtējot kopējo saņemto naudas summu
pret summu, par kādu izrakstīti
siltuma rēķini. Šie skaitļi tiek
summēti jau no 2005. gada, un
šobrīd kopējais parāds par apkuPilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
ri «Fortum Jelgava» pārsniedz
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
trīs miljonus – tas ir 3 364 613
pāriem, kas 2012. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
lati. Jāpiebilst, ka Rīgā parāds
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 24. maijā pulksten
par apkuri akciju sabiedrībai
14 Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā.
«Rīgas siltums» ir 14,4 miljoni
Visus jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas
latu, vēsta aģentūra LETA.
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam, līdzi ņemot pasi un
Vislielākās problēmas joprojām
laulības apliecību.
ir ar tiem bezatbildīgajiem
iedzīvotājiem, kuri devušies uz
ārzemēm un par savu īpašumu
Papildu informācija pa tālruņiem 63080522 vai 63023733.
Latvijā neliekas ne zinis.

Sāk atslēgt apkuri; kopējais parāds – trīs miljoni
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas sākumā pilsētā
centralizētā apkure jau
bija atslēgta 36 ēkām
– 27 dzīvojamām mājām
un 9 sabiedriskām ēkām.
Lai gan šogad pavasaris ir
vēsāks nekā pērn un iedzīvotāji sildās ilgāk, parāds šajā apkures sezonā
ir sarucis un uz 1. martu
sasniedza 800 000 latu,
kas ir par 76 tūkstošiem
mazāks nekā 2011. gada
1. martā. Taču kopējais
klientu parāds vairāku
gadu garumā sasniedz
trīs miljonus latu.

«Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga stāsta,
ka parasti pirmie no apkures
atsakās privātuzņēmumi, kuri,
lai taupītu līdzekļus, ir vieni no
pēdējiem, kas to arī pieslēdz.
Savukārt izglītības iestādes ir
tās, kuras visagrāk sāk kurināt
un visvēlāk beidz. Arī šogad
situācija ir līdzīga – no apkures
jau atslēgtas 27 dzīvojamās mājas un deviņi sabiedriski objekti,
piemēram, lietotu apģērbu un
sporta preču veikals, kafejnīca «Rausis», kultūras nams
«Rota», pasts Satiksmes ielā,
Spīdolas ģimnāzija. Jāpiebilst,
ka pavisam «Fortum Jelgava»
apkalpo 630 objektus un šobrīd

apkure atslēgta 5,71 procentam
uzņēmuma klientu. A.Bataraga
gan norāda, ka, laikam kļūstot
siltākam, iesniegumu skaits par
apkures pārtraukšanu palielinās
un praktiski katru dienu daļai
objektu tā tiek pārtraukta.
Neskatoties uz to, ka šogad
ir vēsāks pavasaris, iespējams,
uz siltās ziemas rēķina parāds
par apkuri šosezon nav audzis
tik strauji kā pagājušajā sezonā. Ja pērn uz 1. martu parāds
par apkuri Jelgavā bija 876 975
lati (no tiem iedzīvotāju parāds
– 799 227 lati), tad šogad marta
sākumā parāds bija 800 308 lati
(iedzīvotāju parāds – 722 078
lati).

Cienījamie Zelta pāri!
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No nākamā mācību gada visiem vispārējās izglītības iestāžu
skolēniem pilsētā būs jauns
dokuments – «Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība» –, kas dos
tiesības braukt sabiedriskajā
transportā ar atvieglojumiem.
Jaunais dokuments būs kā personalizētā maksājumu karte, un
ar to, ieskaitot tajā naudu, varēs
samaksāt par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā.
Iniciatīva par šāda dokumenta
izstrādi radusies Jelgavas Autobusu parkam, kas mērķtiecīgi
strādā, lai samazinātu skaidras
naudas norēķinus sabiedriskajā
transportā.
Sākotnēji visi skolēni ar šo jauno
plastikāta karti tiks nodrošināti
bez papildu samaksas.
Būtiski uzsvērt, ka jaunais dokuments vienlaikus kalpos arī kā
skolēna apliecība.
Kā top jaunais skolēnu dokuments, kādas priekšrocības tas
sniegs – skaidro speciālisti.
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Jaunā karte būs maksāšanas
līdzeklis pilsētas autobusos

Pēteris Salkazanovs, SIA
«Jelgavas Autobusu parks»
valdes loceklis:
«Pārvadātāji visā Latvijā arvien
vairāk ir ieinteresēti pāriet uz
bezskaidras naudas norēķiniem.
Teju katrs uzņēmums meklē labākos risinājumus, kas ļautu šo
ideju īstenot. Līdzīgi kā Rīgā jau ir
ieviestas e-biļetes vai Latvijā tiek
dota iespēja biļeti sabiedriskajam
transportam iegādāties internetā.
Pētot šo situāciju, bijām aizbraukuši gūt pieredzi arī uzņēmumā
«Rīgas karte», kas izstrādāja
piedāvājumu galvaspilsētai, taču
tas izrādījās finansiāli ļoti dārgs
pasākums, tādēļ mēs sākām
meklēt citus variantus. Eiropā
šobrīd arvien populārāka kļūst tā
sauktā bezkontakta maksājumu
tehnoloģija – norēķini ar karti
notiek, vienīgi pieskaroties autobusos uzstādītam sensoram, pat
neievadot PIN kodu.
Jelgavas Autobusu parks nāca
klajā ar piedāvājumu šādu karti
ieviest arī mūsu pilsētā, sākotnēji pilotprojektā to piedāvājot
Jelgavas skolēniem. Jau vēlāk,
attīstot šo domu, radās iniciatīva
bezkontakta maksājumu karti
vienlaikus veidot arī kā skolēna
apliecību, tā padarot šo dokumentu daudzfunkcionālāku.
Līdz ar to Jelgava būs pirmā
pilsēta Latvijā un patiesībā pirmā visā Austrumeiropā, kurā
viens dokuments kalpos gan
kā maksāšanas veids pilsētas
sabiedriskajā transportā, gan
kā skolēna apliecība.
Mūsu uzdevums būs atrast
banku, kas Latvijā var nodrošināt
šādu pakalpojumu. Līdz ar to arī
Rita Stūrāne, Jelgavas Jelgavas Autobusu parks iesaistās
pašvaldības Sociālo lietu jaunā dokumenta – «Jelgavas pilsētas skolēna apliecība» – tapšanā,
pārvaldes vadītāja:
«Sociālo lietu pārvalde, tāpat kā līdz šim, nodrošinās
iespēju bez maksas pilsētas
sabiedrisko transportu izmantot tiem skolēniem, kuri
nāk no trūcīgām ģimenēm. Ja
50 procentus no biļetes cenas
jau apmaksā pašvaldība, tad,
tāpat kā līdz šim, otrus 50
procentus apmaksās Sociālo
lietu pārvalde, pamatojoties
Gunta Auza, Jelgavas pašuz ģimenes iesniegumu. Šajā valdības Izglītības pārvaldes
gadījumā ģimenei no nākamā vadītāja:
mācību gada nav jāievēro ne«Skolēna apliecībai ir jābūt
kāda jauna kārtība – tāpat kā katram skolēnam no 1. līdz 12.
iepriekš, ir jādodas uz Sociālo klasei – tas ir viens no skolēna
lietu pārvaldi, lai apliecinātu obligātajiem dokumentiem. Šoun iegūtu trūcīgas personas brīd apliecību ģimenes ik gadu
statusu (ģimenē ienākumi uz var iegādāties grāmatnīcās, kanvienu personu nepārsniedz 90 celejas preču veikalos un kopā
latus). Taču vecākiem ir jārēķi- ar izgatavotu skolēna fotogrāfiju
nās ar to, ka pabalsta piešķir- nogādāt savā skolā, kur skolas vašana prasa zināmu laiku, tāpēc dība to aizpilda, apzīmogo, un tas
vecākiem, kuri vēlas, lai viņu kļūst par dokumentu. Apliecībā
bērni jau no nākamā mācību ir iekļauta būtiskā informācija –
gada pirmajām dienām varētu skolēna vārds, uzvārds, personas
izmantot pilsētas sabiedrisko kods, fotogrāfija, apliecības derītransportu bez maksas, vē- guma termiņš, izglītības iestāde,
lākais, kad jāiesniedz iztikas kurā skolēns mācās, direktora
līdzekļu deklarācija, ir augusta paraksts un zīmogs. Valstī šobrīd
sākums.
nav vienota standarta tam, kādai
Tālāk jau, kad pabalsts būs ir jābūt skolēna apliecībai – 20
piešķirts, mēs datus par šiem gadu laikā Izglītības un zinātnes
skolēniem nodosim bankai un ministrija ir ieteikusi dažāda
banka savā sistēmā iestrādās parauga apliecības.
metodi, kas ļaus konkrēti
Kāpēc skolēnam nepieciešama
šiem bērniem visu braucienu apliecība? Tā kalpo ne tikai kā
apmaksāt ar kartē ieskaitīto dokuments, kas pierāda skolēna
pašvaldības naudu.
piederību kādai izglītības iestādei,
Vienlaikus apspriežam iespē- bet dod arī virkni priekšrocību.
ju perspektīvā jauno skolēnu Tā skolēns, uzrādot apliecību,
bezskaidras naudas norēķi- var izmantot braukšanas maksas
nu karti izmantot vēl plašāk atvieglojumus pilsētas sabiedris– iespējams, to varētu pielietot kajā transportā, mūsu pilsētā
arī citu pašvaldības pabalstu skolēns bez maksas var apmeklēt
saņemšanai skolēniem, taču to visus muzejus, tāpat apliecība
rādīs laiks.»
nepieciešama, kad tiek noformē-

Trūcīgajiem
skolēniem
pašvaldība
pilnībā apmaksās
braucienu autobusā

viedokļi

lai tas kļūtu ne tikai par piederību
apliecinošu dokumentu, bet arī
par maksājuma karti pilsētas
sabiedriskajā transportā.
Kā praktiski darbosies jaunā
karte? Ja līdz šim skolēnam bija
nepieciešams iegādāties mēnešbiļeti un pēc tam autobusā to uzrādīt kopā ar skolēna apliecību, tad
no nākamā mācību gada tas vairs
nebūs nepieciešams. Skolēns saņems šo jauno izstrādāto skolēna
apliecību jeb plastikāta karti, kas
vienlaikus kalpos arī kā maksājuma līdzeklis. Protams, pirms sākt
to izmantot kā maksāšanas veidu,
tā būs jāaktivizē bankā. Vecākiem
vajadzēs atvērt kontu bankā, kas
būs bezmaksas pakalpojums,
un pēc tam nodrošināt, lai šajā
kontā vienmēr būtu nepieciešamie līdzekļi braucienam pilsētas
autobusā – vismaz tādā apmērā,
kā līdz šim vecāki maksāja par
mēnešbiļetes iegādi. Bankas
uzdevums būs kartei nodrošināt
pilnu datu aizsardzību.
Lai šo mērķi īstenotu, jau no
1. aprīļa pilsētas autobusos esam
uzstādījuši jauna parauga kases
aparātus, kuriem vēlāk sekmīgi
varēsim pievienot jaunos bezkontakta maksājumu terminālus,
pie kuriem skolēnam būs tikai
jāpieliek sava maksājuma karte,
lai iegūtu braukšanas biļeti, kas
joprojām būs vienīgais brauciena
attaisnojošais dokuments.
Līdz ar to no 1. septembra
skolēnu mēnešbiļetes Jelgavā tiks
likvidētas. Jāatzīst, ka mēnešbiļetes savas iespējas ir izsmēlušas
– to ieviešanas būtība bija samazināt skaidras naudas norēķinus
autobusos. Taču dati apliecina:
ja agrāk skaidras naudas norēķini autobusos bija 80 procentu
apmērā, tad mēnešbiļetes šo

apjomu samazinājušas līdz 60
procentiem. Tas tiešām ir niecīgs
ieguvums, ja paskatāmies, ka
Rīgā, ieviešot e-biļetes, skaidras
naudas norēķini palikuši vien
četru procentu apmērā. Arī mēs
vēlamies tiekties uz šādu rezultātu. Tieši tāpēc jaunā karte būs
mūsu pirmais solis, lai pēc tam šo
pakalpojumu jau varētu piedāvāt
arī citiem pilsētniekiem.
Kā notiks maksāšana? Šobrīd
skolēni pilsētas autobusos var
braukt ar 50 procentu atlaidi,
iegādājoties mēnešbiļeti. Saskaņā
ar jauno kārtību 50 procentu atlaide braucienam tiek saglabāta,
bet vairs nebūs nepieciešams
iegādāties mēnešbiļeti. Tātad pašvaldība, kas dotē 50 procentus no
brauciena cenas, tam paredzētos
līdzekļus ieskaitīs skolēna kartes
kontā, otri 50 procenti bankas
kontā ir jāieskaita vecākiem.
Un tikai tad, kad kartē būs abi
šie naudas ieskaitījumi – gan no
pašvaldības, gan no vecākiem –,
tā darbosies. Kartē būs iestrādāts
īpašs algoritms, kas neļaus iztērēt
tikai pašvaldības ieskaitīto naudu
– lai nopirktu biļeti vienādās

daļās, līdzekļi tiks noņemti no
pašvaldības un vecāku ieskaitītās
naudas. To vecākiem ir ļoti būtiski apzināties! Jaunā karte pēc
šāda principa vienam skolēnam
dienā ļaus izmantot līdz astoņiem
braucieniem pilsētas sabiedriskajā transportā – 50 procentus segs
pašvaldība. Tātad praktiski sanāk, ka pašvaldība dienā vienam
skolēnam apmaksās braucienu
līdz divu latu vērtībā, kur otrus
divus latus piemaksās vecāki. Savukārt, ja skolēns vēlēsies braukt
arī devīto reizi dienā, viņam jau
būs jāmaksā pilna brauciena
maksa – 50 santīmi. Šāda sistēma skolēnam ļaus sabiedrisko
transportu ērti izmantot ne tikai
braucienam uz skolu un atpakaļ,
bet arī, piemēram, dodoties uz interešu izglītības nodarbībām. Protams, mēs pieļaujam, ka visiem
skolēniem nebūs nepieciešams
izmantot sabiedrisko transportu
tik bieži, taču tā ir iespēja tiem,
kuriem varbūt šāda nepieciešamība tiešām ir. Jāuzsver, ka skolēna
karti izmantot citām personām ir
stingri aizliegts un autobusos tas
tiks kontrolēts.»

Būs jauna parauga Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība
ta bibliotēkas lasītāja karte, arī
citviet Latvijā apliecība ļauj iegūt
atlaides muzeju apmeklējumiem,
ir arī atsevišķi pasākumi, kuros
skolēniem, uzrādot apliecību,
ieejas maksa ir zemāka.
Šogad līdz ar Jelgavas Autobusu parka iniciatīvu veidot jaunu
bezskaidras naudas maksājumu
norēķinu karti braukšanas atvieglojumu saņemšanai pilsētas
sabiedriskajā transportā taps arī
jauna parauga skolēna apliecība
visiem pilsētas izglītojamajiem
no 1. līdz 12. klasei.
Jaunā ideja paredz, ka Jelgavas Autobusu parka izstrādātā
maksājumu karte vienlaikus būs
arī skolēna apliecība. To veidojot,
tiks izmantotas pilsētas karoga
krāsas – zilā un sarkanā –, kā arī
pilsētas ģerbonis. Ja līdz šim skolēna apliecības derīguma termiņš
bija viens gads, jo papīra apliecība
vienkārši nolietojās, tad jauno
plastikāta katri varēs izmantot
trīs gadus. Tā, protams, saturēs
arī visu to informāciju, kas atspoguļota skolēna apliecībā šobrīd,
taču atšķirībā no līdzšinējās apliecības tā vairs nebūs jāiegādājas
ģimenei – to bez maksas nodrošinās Jelgavas Autobusu parks. Arī
sava fotogrāfija skolēnam vairs
nebūs jāiesniedz. Veidojot jaunā
parauga kartes, tiks nodrošināta
arī visu skolēnu fotografēšana,

lai iegūtu vienota stila digitālās
fotogrāfijas, kas tiks izmantotas
apliecības izgatavošanā. Skolēnus un viņu vecākus par visām
darbībām precīzi informēs pedagogi. Katrā skolā tiks sagatavotas
skolēnu fotogrāfijas. Viss pārējais
– datu apstrāde, to ievadīšana
vienotā sistēmā – būs Izglītības
pārvaldes un pašvaldības speciālistu darbs. Jau aprīlī katra
skola sāks darbu, lai apkopotu
visus datus par skolēniem, kuri
arī nākamgad turpinās mācības
konkrētajā skolā. Vēlāk visi dati
tiks apkopoti par tiem, kas nākamo mācību gadu uzsāks kādā
citā no pilsētas skolām – 7. un 10.
klašu skolēniem, kā arī pirmklasniekiem, kuri nākamajā mācību
gadā tikai sāks skolas gaitas. Arī
viņu vecākiem skolā informācija
par jaunās skolēna apliecības

tapšanu tiks detalizēti izstāstīta.
Šobrīd pilsētas vispārējās
izglītības iestādēs mācās 6788
skolēni, un viņiem visiem arī
taps jaunā karte. Vienlaikus
tiek domāts arī par apliecības
drošību – skolēni bez maksas
saņems ne tikai pašu apliecību,
bet arī lentīti, kurā to varēs iekārt, lai nēsātu, kā arī apliecības
turētājmapīti.
Kas jāzina vecākiem? Par
jauno kārtību detalizēti stāstīs
skolas vai klašu sapulcēs. Taču
šobrīd skolēnam ir svarīgi sekot
līdzi informācijai savā skolā un
piedalīties skolēnu fotografēšanā, lai iegūtu fotogrāfiju jaunās
apliecības izveidei.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs darīsiet Lielās
talkas dienā?
Nikolajs,
students:
– Kad mācījos 5. vidusskolā, katru
gadu sakopām skolas
apkārtni. Tā bija tradīcija. Tagad es studēju, un Lielā talka
nav tāds obligāts pasākums,
nav arī īsti kompānijas, ar ko
kopā talkot, tāpēc sakopšanas
darbos nepiedalīšos. Priekšroku došu mācībām – rakstīšu
darbu universitātei.
Ē r i k s , pensionārs:
– Kopā ar
ģimeni sestdien esam
ieplānojuši
sakārtot privātmājas apkārtni. Jānogrābj
teritorija, viss jāsatīra, jāatbrīvojas no nevajadzīgajām
lietām. Vēl ir plānots iestādīt
kādu ābelīti, varbūt puķes,
bet tas jau būs sievas ziņā.
Ļoti labi, ka tāda talka ir, jo
tad cilvēki saņemas un izdara
lielas lietas.
Aivars, ierēdnis:
– Citus gadus kopā ar
pārējiem iedzīvotājiem
esam sakopuši ceļmalas dažādās vietās,
taču šogad nolēmām, ka Lielās
talkas dienā sakārtosim savas
mājas apkārtni. Plānojam ne
tikai apkopt piemājas teritoriju, bet arī labiekārtot un kaut
ko iestādīt pagalmā.
Inta, apkopēja:
– Gar mūsu
mājas sētu
ir grāvītis,
kas obligāti
jāiztīra – garāmgājēji to ļoti piešmucējuši.
To izdarīsim kopā ar mazbērniņiem, tāpat jāsakārto pagalms.
Zinu, ka mazbērni skolā jau
piedalās talkā. Iepriekšējās Lielajās talkās ar darba kolektīvu
esam tīrījuši Driksas krastu, bet
šogad neesmu dzirdējusi par
kopējiem pasākumiem.
Solvita,
mamma:
– Piedalīsimies Lielajā
talkā, kopā
ar citiem
talkotājiem
sakopjot Ozolnieku centru.
Obligāti arī bērni strādās, lai
šādā veidā mācītu viņiem cienīt apkārtējo vidi un nemēslot.
Manuprāt, ja esi piedalījies,
vācis drazas, mainās attieksme pret vidi. Tā ir iespēja
iemācīt cieņu pret vietu, kurā
dzīvo. Talkā piedalīsimies pirmo reizi.
«Jelgavas Vēstnesis»
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E-paraksts pašvaldības
pakalpojumiem nav pieprasīts
No 1.lpp.

Līdzīgi spriež arī citi uzrunātie
jelgavnieki, kuri priekšroku dod domes Klientu apkalpošanas centra
apmeklējumam, nevis jautājumu
kārtošanai elektroniski – viņuprāt,
e-paraksts komunikāciju būtiski
sadārdzinātu un sarežģītu.
Administratīvās pārvaldes vadītāja Inese Meija norāda, ka Jelgavas pašvaldība ikdienas darbā ievēro Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izstrādāto
koncepciju par e-pakalpojumiem,
kurā noteikti e-pakalpojumu elektronizācijas līmeņi. «Kopumā ir pieci līmeņi – pirmos četrus mēs esam
sasnieguši un izmantojam praksē,
savukārt piektais līmenis pašlaik
pat valstiskā līmenī nav iespējams,
jo paredz saņemt pakalpojumu
pat bez pakalpojuma saņēmēja
pieprasījuma un nepieciešamo datu
iegūšanu bez pakalpojuma saņēmēja līdzdalības,» skaidro I.Meija,
norādot, ka pašlaik tas iespējams
komunikācijā starp pašvaldības
iestādēm, taču ne starp pašvaldības
un valsts iestādēm. «Jāatzīst, ka
e-parakstu ikdienas darbā kopumā izmanto arī salīdzinoši maz
juridisko personu – visbiežāk elektroniski parakstītus dokumentus
saņemam no Latvijas Pašvaldību
savienības un atsevišķām ministrijām. Pārējās priekšroku tomēr vēl
aizvien dod elektroniski nosūtītiem
ieskenētiem dokumentiem,» tā
S.Ozoliņa.
Informācija par nodrošinātajiem
pakalpojumiem ikvienam pieejama
pašvaldības portālā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pakalpojumi». Tur ir
iespēja iepazīties ar pakalpojumiem, kurus sniedz pašvaldības
administrācija un tās iestādes,
tāpat tur var lejupielādēt pakalpojumu aprakstiem pievienotās
veidlapas, aizpildīt tās un nogādāt
pašvaldībā vai attiecīgajā iestādē
– atkarībā no pakalpojuma specifikas tas izdarāms kā elektroniski, tā
klātienē. Pašvaldības Administratīvās pārvaldes speciālisti uzsver, ka
nosūtīts e-pasts nav elektroniski
parakstīts dokuments, taču, lai
nodrošinātu labas pārvaldības
principu un klients pakalpojumu
saņemtu pēc iespējas ātrāk, arī
elektroniski saņemts pieteikums

tiek reģistrēts un jautājums risināts. «Jāņem gan vērā, ka bieži
vien papildus pieteikumam jāiesniedz arī citi dokumenti, taču administratīvo slogu esam samazinājuši tiktāl, ka šādā gadījumā cilvēks
Klientu apkalpošanas centrā var
vērsties vienu reizi – pakalpojuma
saņemšanas brīdī,» tā Klientu
apkalpošanas centra konsultante
Edīte Pļavniece.
Taujāta par pieprasītākajiem
e-pakalpojumiem, viņa norāda,
ka elektroniski tiek pieprasīta un
sniegta informācija par poligonometrijas punktiem, attālināti
tiek izmantots dzīvesvietas deklarēšanas un nekustamā īpašuma
nodokļu nomaksas pakalpojums.
«Taču vairums klientu arī šos
jautājumus labprātāk nokārto klātienē. Jā, bieži vien cilvēki Klientu
apkalpošanas centrā vēršas ar jau
no pašvaldības portāla izdrukātām
un aizpildītām veidlapām, tomēr
izvēlas tās centra konsultantiem
iesniegt paši, nevis noformētus
elektroniski,» norāda E.Pļavniece.
Jāpiebilst, ka, nākot pretim iedzīvotājiem, kopš marta domes Klientu apkalpošanas centrā iekārtota
darbavieta ar datoru, nodrošinot
iespēju nodevu nomaksai izmantot
internetbanku, un šis pakalpojums
guvis jelgavnieku atsaucību.
Administratīvās pārvaldes
speciālisti spriež, ka pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas un
saņemšanas kārtība pašvaldībā
ir pakārtota iedzīvotāju šībrīža
vēlmēm un ieradumiem. «Jau
šodien pat esam gatavi strādāt
ar dokumentiem, kuri ir parakstīti elektroniski, taču pagaidām
klientiem tas nav aktuāli. Varbūt
situācija mainīsies, kad iedzīvotāji ikdienā daudz plašāk sāks
izmantot elektronisko identifikācijas karti un tās nodrošinātās
iespējas,» tā speciālisti.
Jāatgādina, ka pieteikties eparakstam iespējams Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bibliotēkā «Pārlielupe».
Kopumā, sākot no 2011. gada,
Jelgavas pilsētas bibliotēkās apstiprināti 112 e-paraksti cilvēkiem gan
no Jelgavas, gan no citām vietām.
2011. gadā saņemti 86 e-paraksta
pieteikumi, šogad – 26.

E-pakalpojumu elektronizācijas līmeņi
1. līmenis – informācija par pakalpojumu ir ievietota elektroniskā pakalpojuma turētāja publiski pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā;
2. līmenis – pakalpojuma saņēmējam ir pieejamas publiskā tīmekļa vietnē
elektroniskā formā pakalpojuma pieprasīšanai vai saņemšanai nepieciešamās veidlapas;
3. līmenis – pakalpojuma saņēmējam ir nodrošināta iespēja elektroniski
pieprasīt pakalpojumu, elektroniski iesniedzot pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus strukturētā veidā vai elektroniski saņemt pakalpojumu;
4. līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski;
5. līmenis – pakalpojuma saņemšana notiek bez pakalpojuma saņēmēja
pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez pakalpojuma saņēmēja līdzdalības iegūst elektroniskā pakalpojuma sniedzējs.
Avots: www.varam.gov.lv

Dodies ekspedīcijā
pa Zemgali kopā ar Māri Olti
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
aizsāk jaunu pasākumu ciklu – tūrisma vakarus Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas
tornī. Pirmais pasākums – rīt, 20. aprīlī,
pulksten 18, un tajā
interesenti aicināti doties virtuālā ekspedīcijā pa Zemgali kopā ar
Māri Olti.
JRTC sabiedrisko attiecību
speciāliste Alise Ozoliņa informē, ka dabas pētnieks un pieredzējušais ceļotājs M.Olte tū-

risma vakarā stāstīs par saviem
piedzīvojumiem un vērojumiem,
kas ļaus iepazīt Zemgali un Jelgavas apkārtni no neparastāka
skatu punkta. Interesentiem
būs iespēja ne tikai klausīties
stāstos, bet arī ielūkoties ekspedīcijās, kurās M.Olte ir devies
kopā ar Vides filmu studijas
komandu.
JRTC organizētajos tūrisma
vakaros arī turpmāk lielākā uzmanība tiks pievērsta vietējam
tūrismam. Tūrisma vakari rosinās
iepazīt savu apkārtni un sniegs
idejas neparastiem ceļojumiem pa
Latvijas skaistākajām vietām.
Ieejas maksa uz tūrisma vakaru – lats, pasākums ilgs apmēram divas stundas.

3

Īsi
 20. aprīlī pulksten 10 dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles
ielā 62a notiks Jelgavas Pensionāru biedrības biedru kopsapulce.
Biedrības vadītāja Marija Kolneja
informē, ka kopsapulcē būs tikšanās ar domes priekšsēdētāju Andri
Rāviņu, jautājumi par valdes sastāva papildināšanu un grozījumiem
biedrības statūtos, kā arī tiks izskatīti vasaras ekskursiju piedāvājumi.
Biedru ierašanās obligāta.
 Kronēti skaistumkonkursa «Mis
un Misters Latvija 2011» uzvarētāji. «Mis Latvija 2011» titulu ieguva
jelgavniece studente Eva Dombrovska, bet jelgavnieks Roberts
Naglis kļuvis par Misteru foto.

Šonedēļ pie Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra uzstādīta Metālmākslas simpozijā tapusī skulptūra «Tulpe» – apmēram trīs metrus augsta metāla tulpe ar četrām sarkanām
ziedlapiņām. «Manuprāt, šis zieds, kas tumsā izgaismojas, ir jauka dāvana jelgavniekiem,»
Foto: Ivars Veiliņš
jau iepriekš atzina tulpes autors Gunārs Platpīrs.

Pie ZRKAC uzzied
sarkanā «Tulpe»
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā uzstādīta otrā
metāla skulptūra ārpus
Uzvaras parka. Mājvietu
pie Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) šonedēļ
atradusi skulptūra «Tulpe», ko pirmajā Metālmākslas simpozijā pērn
rudenī izveidoja latviešu mākslinieks Gunārs
Platpīrs.
Iesākumā skulptūru bija doma
novietot centra iekšpagalmā, blakus auto stāvlaukumam, taču centra vadība kopā ar pilsētas ainavu
arhitektu Andreju Lomakinu nolēma, ka «Tulpe» labāk izskatīsies
centra priekšā. «Šeit tā ir redzama
ikvienam garāmgājējam, turklāt
jauki saskan ar mūsu centra logo
krāsām,» tā ZRKAC direktore

Sarmīte Vīksna, atzīstot, ka ir priecīga par to, ka viena no simpozijā
tapušajām metāla skulptūrām
atrodas pie viņas vadītās iestādes.
«Tā kā tā bija mūsu iniciatīva
– metālapstrādes nozari popularizēt arī caur mākslas prizmu, tad ir
likumsakarīgi, ka viena no metāla
skulptūrām savu mājvietu atradusi
pie Kompetenču attīstības centra.
Turklāt mēs mācām jaunos metālapstrādes speciālistus. Ceram, ka
garāmgājējiem patīk un cilvēkiem
būs vēlme gan nofotografēties, gan
sarunāt satikšanos pie tulpes,» tā
S.Vīksna. Jāpiebilst, ka skulptūra
iedegas reizē ar pilsētas apgaismojumu.
S.Vīksna spriež, ka skulptūra
ir drošā vietā, jo teritoriju novēro
videonovērošanas kamerās.
Jāatgādina, ka pirmā skulptūra
«Romantiskais tipāžs» tika uzstādīta pie Jelgavas kultūras nama.
Šobrīd aģentūrai «Pilsētsaimnie-

Gaidot jauno
peldsezonu, mācās glābēji
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ mācības pabeigs pieci Jelgavas pašvaldības policisti, lai,
sākoties peldsezonai,
varētu pastiprināti uzmanīt peldētāju drošību
un kārtību pludmalē.
Kā norāda Pašvaldības
policijas priekšnieks Viktors Vanags, lēmums
apmācīt papildu glābējus pieņemts, izvērtējot
pludmales apmeklētību
un ņemot vērā, ka drīzumā Pasta salā tiks izveidota otra pludmale. «Jo
vairāk cilvēku apmeklēs
pludmali, jo vairāk darba būs glābējiem.»
Glābēji darbu pludmalē sāks 15.
maijā – līdz ar oficiālo peldsezonu. «Protams, glābēju primārais
uzdevums ir ūdens novērošana
un glābšana, tomēr līdztekus
tam viņiem ir arī citi pienākumi,» norāda Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce, piebilstot,
ka glābēji arī uzrauga sabiedrisko
kārtību pludmalē: lai nesmēķē un
nelieto alkoholu, neved dzīvniekus,
nebrauc ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem.
Glābējus apmāca Rīgas Pašvaldības policija, ar kuru Jelgavas

Pašvaldības policijai ir izveidojusies laba sadarbība un noslēgts
sadarbības līgums. Lai saņemtu
sertifikātu, glābējiem jāiepazīstas
ar glābšanas līdzekļiem un to
pielietojumu, jāiemācās vadīt atpūtas kuģi, jānokārto peldēšanas
eksāmeni un jāatsvaidzina pirmās
palīdzības zināšanas, akcentējot
situācijas, kas saistītas ar drošību
uz ūdens, piemēram, aizrīšanās,
krampji, pārkaršana, saules un
karstuma dūriens, traumas.
Lai gan glābēju skaits dubultojies, izmaiņas viņu ikdienā tas
neieviesīs – glābēji tāpat kā pērn
strādās maiņā pa diviem cilvēkiem
katru dienu no pulksten 10 līdz 22.
Tomēr nu būs iespējams aizvietot
kolēģus atvaļinājuma vai darba
nespējas laikā. «Pagājušajā vasarā
neviens no glābējiem atvaļinājumā
netika, bet šogad būs tāda iespēja,»
piebilst S.Reksce. Arī šovasar glābēji rīkos informatīvus pasākumus
un stāstīs par drošību uz ūdens
peldoties, īpaši bērniem.
2011. gadā Jelgavas
pludmalē izteikti 259
mutiski aizrādījumi.
No tiem 73 – par peldēšanu
aiz bojām, kā arī par lēkšanu
no laipas; 24 – par suņu ievešanu pludmales teritorijā; 101
– par braukšanu ar velosipēdu
pludmales teritorijā; 61 – par
smēķēšanu vai alkohola lietošanu pludmalē.

cība» uzdots izveidot darba plānu,
kad tiks uzstādītas nākamās skulptūras. Tas tikšot paveikts tuvāko
mēnešu laikā.
Plānots, ka Gaita Burvja skulptūru «Fruktus bumbūls», kas
vējā un diennakts tumšajā laikā
maina savu izskatu, uzstādīs Raiņa
parkā – tur, kur savulaik atradās
strūklaka, Kārļa Īles skulptūrai
«Sirdsputns» vieta būs laukumā,
kuram apkārt izvietoti soliņi, atjaunotās promenādes galā. Pilsētas
galvenais mākslinieks Georgs Svikulis stāsta, ka lietuvieša Donāta
Mockus «Jokdari» jeb «Džokeru»
plānots uzstādīt Driksas ielas gājēju
posmā, Kestuta Lanauska «Sajaukt
un salikt» – sērkociņu kastīti ar
kustināmiem sērkociņiem – Mātera ielā starp Krišjāņa Barona un
Dobeles ielu, bet Aļģirda Kuzmas
«Ūdenskritums» iecerēts pie LLU
Sporta nama. Vēl tiek domāts par
Krista Zariņa «Es tevi redzu».

«Valsts meži»
grib pārcelties uz
Jelgavu
 Ilze Knusle-Jankevica

Akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži» Jelgavā
plāno būvēt Zemgales
mežsaimniecības biroja
ēku. Tā atradīsies uz akciju sabiedrības zemes
Rīgas ielā 54a, kokaudzētavas teritorijā.
Kā skaidro «Latvijas valsts mežu»
Zemgales mežsaimniecības izpilddirektors Ilgonis Rozītis, jauna ēka
nepieciešama, lai uzlabotu strādājošo darba apstākļus. Zemgales mežsaimniecības birojs šobrīd atrodas divās ēkās Jelgavas novada Mežciemā,
turklāt viena no tām tiek nomāta
no SIA «Kard». «Telpas atrodas
transporta remonta ēkas otrajā
stāvā – pirmajā stāvā tiek remontēts
autotransports, un tas ļoti negatīvi
atsaucas uz mūsu darbinieku darba
apstākļiem,» viņš piebilst.
Uzņēmumā gan norāda, ka
šobrīd viss vēl ir ieceres stadijā
un tikai tiek izstrādāts konkursa
nolikums, lai varētu izsludināt
ēkas metu konkursu. Viņš lēš, ka
priekšstats par to, kāda izskatīsies
ēka, varētu rasties vasarā – pēc
metu konkursa noslēgšanās. Pēc
tam tiks izstrādāts ēkas projekts
un kārtotas formalitātes, lai varētu uzsākt būvniecību.

Pavisam šogad no mūsu pilsētas
konkursā piedalījās trīs jaunieši. «Mis
Jelgava 2010» Eva šobrīd mācās LLU
Sociālo zinātņu fakultātē. Viņa atzīst
– kaut arī agrāk domājusi, ka skaistumkonkursi nebūt nav domāti viņai,
pēc uzvaras «Mis un Misters Jelgava
2010» un tagad, iegūstot titulu «Mis
Latvija 2011», domas mainījušās.
«Iespējams, ka tas varētu būt mans
aicinājums turpmāk,» tā Eva.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 24. aprīlī pulksten
16.30 Zinātniskās bibliotēkas telpās notiks biedrības kopsapulce.
Kopsapulcē tiks apspriests aizvadītā
gada finanšu pārskats un tūrisma
un ekskursiju attīstība. Par tūrisma
jautājumiem informēs Tūrisma centra pārstāvis.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina 9. klašu absolventus
un viņu vecākus uz
Atvērto durvju dienu
24. un 25. aprīlī plkst.14.10.
Jums būs iespēja iepazīties
ar izglītības programmām,
ģimnāzijas pulciņiem un
skolu.
Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas novada un Ozolnieku novada dome, Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde un Sabiedrības
integrācijas pārvalde organizē

Černobiļas atomavārijas
piemiņas pasākumu
2012. gada 27. aprīlī
plkst.14 Jelgavas novada
Konferenču zālē Pasta ielā
37, Jelgavā.
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušās personas pasākumam
lūdzam pieteikties līdz 2012.
gada 23. aprīlim. Tālrunis
25426732 vai 63048917.

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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Ietvi sakārtos, «aizlāpot» bedrītes
«To, ka pilsēta kļūst arvien sakoptāka
un ir arvien vairāk ielu, par kurām
tiešām varam lepoties, pamana ne
tikai pilsētnieki, bet arī viesi. Piemēram, nesen pie manis viesojās ciemiņi
no Ukrainas, un viņi bija pārsteigti,
cik skaista ir mūsu pilsēta,» prieku
neslēpj jelgavniece Jevgeņija. Taču
viņas ikdienas maršruts ved pa Pasta
ielu, un sieviete ir neizpratnē par Pasta
ielas trotuāru starp Sudrabu Edžus un
Jāņa ielu. «Tas posms ir drausmīgs,
var teikt, ka ietves tur nemaz nav
– pagājušajā nedēļā es tur izmežģīju
kāju, ziemā nelīdzenā seguma dēļ kāju
tur izmežģīja dēls,» stāsta Jevgeņija,
vēloties noskaidrot, cik ilgi «mūsu
skaistajā pilsētā pašā centrā vēl būs
šādi rakumi».
Tāpat viņa grib saprast, kāpēc no
Pasta ielas Alunāna parkā ved bruģēts

celiņš, kurš beidzas nekurienē. «Pa to
celiņu gājēji nemaz neiet – viņi izvēlas
citas taciņas. Bet šis celiņš pat ir nobruģēts! Ļoti gribētu zināt, pēc kādiem
principiem savulaik izbūvēts šis «nekurienes» celiņš,» tā Jevgeņija.
Lai uzlabotu gājēju ietves stāvokli
Pasta ielas posmā no Sudrabu Edžus
ielas līdz Jāņa ielai, tur tiks veikts
ietves asfalta bedrīšu remonts pēc nepilnās tehnoloģijas. Tiesa gan – tas būs
iespējams vien tad, kad būs atbilstoši
laika apstākļi. «Šos darbus saskaņā
ar ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskajām specifikācijām
ieplānots veikt beznokrišņu periodā,
kad gaisa temperatūra būs plus desmit
grādi,» norāda pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis. Viņš infor-

mē, ka ietves segumu šajā Pasta ielas
posmā plānots paveikt līdz 1. jūnijam.
Savukārt, atbildot uz lasītājas jautājumu par ietvi Alunāna parkā, kas,
kā norāda kundze, beidzas nekurienē,
E.Rubenis skaidro, ka bruģētais celiņš
Alunāna parkā tika veidots kā centrālā
ass uz Jāņa baznīcu. «Celiņa beigās
tika plānots izbūvēt piemiņas sienu
bijušajiem apbedījumiem, kuri savulaik
te iznīcināti, taču šī iecere diemžēl
netika realizēta,» tā E.Rubenis.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Bruģētais celiņš Alunāna parkā
savulaik tika veidots kā centrālā
ass uz Jāņa baznīcu. Celiņa beigās
bija plānots izbūvēt piemiņas sienu
bijušajiem apbedījumiem, kuri tika
iznīcināti, taču šī iecere neīstenojās.

Foto: Ivars Veiliņš

Sociālo pabalstu piešķiršanu reglamentē normatīvie akti
«Ģimenē esam divi pieaugušie, kas
strādā par minimālo algu, un trīs bērni, kuri mācās skolā. Iepriekš nekad
nevajadzēja lūgt sociālo palīdzību,
bet tagad, kad abi strādājam tikai par
minimālo algu, to bijām spiesti darīt,»
«Jelgavas Vēstnesim» raksta Lidija.
Iesniedzot deklarāciju, izrādījās,
ka ģimenes ienākumi ir par četriem
latiem lielāki nekā to paredz likums,
lai piešķirtu maznodrošinātā statusu.
«Nevienam jau neinteresē, ka tu esi
spiests dzīvot īrētā dzīvoklī, jo pieraksta
vieta nav ar tik lielu platību, lai tajā
varētu apmesties visa mūsu ģimene.
Izrādās, deklarācijā arī ir jāuzrāda to
cilvēku ienākumi, kuri skaitās dzīvesvietā pierakstīti, bet reāli tur nedzīvo,
tāpēc, visu strādājošo cilvēku ienākumus saskaitot kopā, summa, par kuru
piešķir maznodrošinātā statusu, tiek
pārsniegta un pabalstu nevar piešķirt,»
viedokli pauž jelgavniece. Viņa spriež,
ka tajā pašā laikā ir tādas ģimenes,
kuras nav reģistrējušas laulību, arī
vientuļās mātes, kuras it kā nestrādā
un it kā nesaņem no bērna tēva alimentus, bet iegūst gan trūcīgā statusu, gan
garantēto iztikas minimumu. «Nevar
taču izkontrolēt, ka strādā neoficiāli vai
ārpus Latvijas un tēvs alimentus maksā skaidrā naudā «uz rokas». Uzskatu,
ka būtu tikai godīgi, ja tiem cilvēkiem,

kuru bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu un pieaugušie
nestrādā, pabalstu vajadzētu atstrādāt
simtprocentīgi. Tad uzreiz redzētu, ka
pusei no šiem cilvēkiem vairs nevajadzētu pabalstu, jo atstrādājot nāktos
izlemt, kas izdevīgāk – strādāt vai saņemt pabalstu. Turklāt puse no viņiem
nemaz nevarētu atstrādāt, jo neatrodas
Latvijā. Atbrauc tikai uz to laiku, lai
iesniegtu deklarāciju,» pārliecināta
ir Lidija. Viņa uzskata, ka būtu tikai
godīgi, ja pašvaldība padomātu, kam
piešķirt pabalstus un kam ne.
Iepazīstoties ar lasītājas viedokli, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne norāda: «Praksē diezgan
bieži nākas saskarties ar situāciju,
kad ģimenes ienākumi tikai nedaudz
pārsniedz to summu, kas ļauj pretendēt
uz kādu no pabalsta veidiem. Dažos
gadījumos tie ir vairāki lati, citos – pat
pārdesmit santīmi, un šādas situācijas
patiesi ir neapskaužamas. Taču vajadzības ir dažādas, tādēļ iespēju robežās
šādām ģimenēm cenšamies palīdzēt citos veidos, piemēram, piedāvājot iesaistīties kādā labdarības akcijā. Ir jāsaprot
– lai administrētu pašvaldības naudas
līdzekļus, ir jābūt noteiktai robežai,
kuru pārsniedzot pabalstu vairs nevar
saņemt.» Turklāt, piešķirot pabalstu,

personiskām simpātijām vai emocijām
nav vietas – tas jādara strikti saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. «Sociālo pabalstu piešķiršanu
pārbauda arī kontrolējošās instances
– tās skrupulozi kontrolē, vai tiešām
sociālā palīdzība konkrētā pašvaldībā
tiek sniegta strikti saskaņā ar saistošajiem noteikumiem,» tā viņa.
Trūcīgā statusa piešķiršanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi,
un tie ir saistoši visām pašvaldībām,
tostarp Jelgavai. Savukārt sociālo
pabalstu piešķiršanu Jelgavas pašvaldībā reglamentē pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi», kuri ir saistoši
visiem Jelgavas iedzīvotājiem.
Ministru kabineta Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu nosaka ienākumu
un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, kā
arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes
(personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis.
Ģimene (persona) atzīstama par
trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus
un ja tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums,

izņemot šo noteikumu 19. punktā minēto; tā nav noslēgusi uztura līgumu;
tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas
ieslodzījumā; persona ir reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks vai darba meklētājs,
izņemot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 37. panta
otrajā daļā minētos gadījumus. Tas ir,
sociālās palīdzības pabalstu klientam
samazina par personai piešķirto daļu,
vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir atsevišķi
dzīvojošai personai, ja tā atteikusies
no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav
iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai; sniegusi
nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt
ziņas par ienākumiem, īpašumiem un
citiem apstākļiem, kas raksturo klienta
spēju nodrošināt pamatvajadzības un
iesaistīties pasākumos savas sociālās
problēmas risināšanai; atrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un
saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas
personas pamatvajadzības, atrodas
ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas
izglītības iestādē vai citu pamatotu
iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes
sastāvā, likuma normas atgādina

Sociālo lietu pārvaldes juriste Iveta
Stūrmane.
Savukārt Jelgavas pašvaldībā sociālo pabalstu piešķiršanu reglamentē
saistošie noteikumi Nr.89 «Sociālo
pabalstu piešķiršanas noteikumi», un
tie paredz, ka dzīvokļa pabalsts tiek
piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas
(apsaimniekošanas maksas) un maksas
par pakalpojumiem izdevumu segšanai
pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē
deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Komentējot lasītājas viedokli par
vientuļajām mātēm, kas trūcīgā statusu un līdz ar to arī pabalstus iegūst
it kā nelikumīgi, pārvaldes juriste min
Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumu 52.7. punktu, kurā noteikts, ka
personai jāiesniedz apliecinājums par
uzturlīdzekļu saņemšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā par pēdējiem
trīs mēnešiem, ja kāds no bērna vecākiem nepiedalās bērna uzturēšanā.
Ja uzturlīdzekļi netiek maksāti, tad
dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu
piedziņas procesu (prasības pieteikums
par uzturlīdzekļu piedziņu ar tiesas
atzīmi par saņemšanu, tiesas pavēste, tiesas nolēmums, tiesu izpildītāja
izziņa u.c.).
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Par biļeti uz olimpiādi
cīnīsies volejbolistes

Lakrosisti sāk ar uzvaru

Volejbols ir viens no tiem sporta veidiem,
kurā Latvijas III olimpiādes dalībnieki
tiek noskaidroti priekšsacīkstēs. Futbola
priekšsacīkstes jau sākušās, un 25. aprīlī
būs zināms, vai Jelgavas futbolisti tiks uz
olimpiādi, savukārt sieviešu volejbola atlases turnīra 1. kārta norisināsies 21. un 22.
aprīlī Jelgavas Sporta hallē. Kvalifikācijas
turnīrā piedalīsies arī Jelgavas komanda.
Tā sestdien, 21. aprīlī, pulksten 11 tiksies
ar Kuldīgas novada komandu, pulksten
14 – ar Mazsalacas novada komandu.
Savukārt svētdien, 22. aprīlī, pulksten 12
jāspēlē pret Daugavpils volejbolistēm,
bet pulksten 14 – pret Bauskas novada
komandu. Spēles abas dienas notiks
Jelgavas Sporta hallē.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Nedēļas nogalē startēja Latvijas čempionāts lakrosā
vīriešiem, un
mūsu klubs
«Mītava» to
iesācis ar uzvaru. 1. sabraukumā, kas notika Jelgavā, «Mītavas»
komanda ar 15:3 pieveica liepājniekus
«Libava». Nākamā spēle jelgavniekiem
būs 22. aprīlī Valmierā, kad jātiekas ar LK
«Rīga». Jāpiebilst, ka šogad čempionātā
piedalās septiņas komandas. Informācija
Lakrosa federācijas mājas lapā liecina, ka
otrs sabraukums Jelgavā, ZOC, notiks
29. aprīlī.

BK «Jelgava»
atskaitīsies par izdarīto

Noskaidroti
volejbola čempioni

Aizvadīts čempionāts volejbolā un noskaidroti Jelgavas čempioni – vīriešu grupā uzvarēja LLU, savukārt sieviešu grupā pārākas
bija Ozolnieku volejbolistes. Sporta servisa
centrs informē, ka LLU vīri ar 2:1 pieveica
Valgundes komandu, kam sudraba medaļas, bet 3. vietā palika «Bērzu iela», kas ar
2:1 apspēlēja «Mītavu». Sieviešu konkurencē uzvarētājas tika noskaidrotas sīvā piecu
setu cīņā – ar 3:2 Ozolnieku volejbolistes
pieveica Jelgavas novada sporta centra
komandu. Jāpiebilst, ka ik gadu Jelgavā
notiek divas sacensības volejbolā – pilsētas
atklātais čempionāts un Jaungada kauss.
2011. gada nogalē Jaungada kausu izcīnīja
Valgundes puiši, pieveicot «Mītavu», un
sieviešu komanda «Melnie gulbji».

FK «Jelgava»
Kausa finālā neiekļūst

FK «Jelgava» no
tālākās cīņas par
Latvijas kausu ir
izstājies – mūsu
futbolisti pusfināla
spēlē ar 1:4 piekāpās SK «Liepājas
metalurgs». Vārtus
jelgavnieku labā guva Boriss Bogdaškins.
«Lai uzvarētu tik spēcīgu komandu kā
«Liepājas metalurgs», ir jāsakrīt trim lietām
– jābūt lielam cīņassparam, labai spēles disciplīnai un jāiegūst veiksme. Šoreiz mums šo
trīs faktoru pietrūka,» tā FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Latvijas kausa
finālā spēlē starp SK «Liepājas metalurgs» un
FC «Skonto» notiks 12. maijā Liepājā.

Klāt «ZZ čempionāts»
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Sporta pasākumi
 19. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2012» 1. kārta
(Mežciemā).
 21. un 22. aprīlī pulksten 12.30
– Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (ZOC).
 22. aprīlī pulksten 15 – futbola virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – FC «Jūrmala» (ZOC).
 25. aprīlī pulksten 18.30 – Latvijas
III olimpiādes Zemgales reģiona finālturnīrs futbolā (ZOC).
 26. aprīlī pulksten 13 – Pavasara
kross (Lielupes pļavā).
 26. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2012» 2. kārta
(Valgundes klosterī).
 26. aprīlī pulksten 19 – Latvijas čempionāts regbijā U-17 grupā (6. vidusskolā).
 27. aprīlī pulksten 15.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 un U-17
grupā: JFC «Jelgava» – JDFS «Alberts
Rīga» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, skursteņus, pirts krāsnis, dārza kamīnus, siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Celtnieks meklē darbu. Var veikt visu veidu celtniecības un remontdarbus. Tālrunis 20073170.
Veca, slima cilvēka aprūpē vai darbu tirgū,
tirdzniecībā uz ielas. Tālrunis 26795431.
Meklēju darbu. Pieņemšu dažādus variantus. Tālrunis 28848728.
Elektriķis. Tālrunis 28226522.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Sieviete ar medicīnisko izglītību meklē

Arī pērn Jelgavā notika «ZZ čempionāta» pusfināls, kurā tiesības piedalīties darbu ārstu praksē. Tālrunis 26848700.
finālā ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Spīdolas ģimnāzijas komandas.
Lielajā finālā vislabāk veicās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem, kuri Slimu un vecu cilvēku aprūpētāja ar piereFoto: Ivars Veiliņš dzi. Tālrunis 20420700.
10. – 11. klašu grupā ieguva 3. vietu.
 Ilze Knusle-Jankevica
BK «Jelgava» sezonu noslēdzis 6. vietā desmit komandu konkurencē, un
komandas galvenais treneris Kaspars Vilcāns uzskata, ka tas atspoguļo
Foto: Ivars Veiliņš
vienības patieso sniegumu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Basketbola kluba «Jelgava»
sezona ir beigusies, un 25.
aprīlī pulksten 18.30 Zemgales Olimpiskajā centrā kluba
vadība rezumēs paveikto
un iepazīstinās ar nākotnes
mērķiem.
Komandas ģenerālmenedžeris Gatis
Justovičs informē, ka sezonas noslēguma pasākumā piedalīsies gan kluba
vadība, gan spēlētāji, tiks analizēts
sniegums, uzstādīti un prezentēti jauni
mērķi.
Jāatgādina, ka BK «Jelgava» savā
debijas sezonā izdevās iekļūt izslēgšanas spēlēs, kur sērijā līdz divām uzvarām ar 0:2 gan nācās atzīt «Liepājas
lauvu» pārākumu. Pirmajā spēlē
izbraukumā zaudējums ar 66:78, lai

gan pēc pirmā puslaika jelgavnieki
bija vadībā ar plus desmit punktiem.
Atspēlēties neizdevās arī mājās, un
otrs zaudējums – 60:71. Viens no iemesliem, kāpēc piedzīvots zaudējums,
pēc galvenā trenera Kaspara Vilcāna
domām, ir tas, ka daži spēlētāji, piemēram, komandas kapteinis Edgars
Krūmiņš, kurš ir viens no rezultatīvākajiem komandas spēlētājiem,
bet play off mačos pret Liepāju spēja
gūt tikai attiecīgi piecus un septiņus
punktus, nebija gatavi psiholoģiski.
«Ja vadošie pieci spēlētāji kopā nevar
iemest vairāk par padsmit punktiem,
tas spēli sarežģī,» tā viņš, norādot,
ka kopumā komanda rādījusi labu
sniegumu.
Lai vai kā, BK «Jelgava» šosezon
LBL 1. divīzijā ierindojies 6. vietā, un
treneris uzskata, ka tas ir pelnīti un
atbilst komandas spējām.

Pie mums VISLABĀKĀ apmācība par VISZEMĀKO cenu
Autoskolā piedāvā:

UZMANĪBU!

Visu veidu autovadītāju kursus
(A, B, C, D, E)
Visu veidu traktorvadītāju kursus
(A, B, C, D, E, F, G)
[95] koda apmācību

Organizējam 95. koda
periodiskās apmācības kursus!
Komplektējam jauno grupu –
piesakies līdz 28.aprīlim!
Piesakies Jelgavā, Akadēmijas ielā 2-2, vai pa tālruni 27881444,
e-pasts: autoamatnieks@inbox.lv; www.autoamatnieks.lv

PIEDĀVĀ KURSUS APRĪLĪ
Mācību sākums

Kursi

Māc. st. skaits

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

19.04.

Veiksmīgas publiskās runas psiholoģiskie nosacījumi
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Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

20. aprīlī pulksten 11 Jelgavas
Sporta hallē notiks «ZZ čempionāta 2012» pusfināls. Jelgavu
pārstāvēs komandas no astoņām skolām – 1. ģimnāzijas, 1.
speciālās internātpamatskolas,
3. pamatskolas, 4. pamatskolas,
6. vidusskolas, Jelgavas Amatu
vidusskolas, Spīdolas ģimnāzijas un Valsts ģimnāzijas.
Pusfinālā Jelgavā piedalīsies komandas
no 23 skolām, tostarp no Jūrmalas, Jelgavas
novada, Ozolnieku novada, Ķekavas, Rīgas,
Olaines, Tukuma. Organizatori informē, ka
skolēni startēs trīs klašu grupās: 6. – 8., 10.
– 11. un pirmo reizi arī 4. – 5. klašu grupā
(Junioru līgā). Deviņas labākās komandas
– katrā klašu grupā pirmo trīs vietu ieguvēji

– iekļūs lielajā finālā, kas notiks 26. maijā
Rīgā, Esplanādē. «Otrā iespēja tiks dota
klasēm, kas pusfinālā neiekļuva – izpildot
čempionāta uzdevumu mājas lapā jeb
piedaloties online «ZZ čempionātā», sešas
labākās klases katrā vecuma grupā uzreiz
varēs iekļūt finālā,» norāda čempionāta pārstāve Elza Zīda. Kopumā finālā piedalīsies
108 klases no visas Latvijas – 90 pusfinālu
uzvarētāji un 18 komandas, kas būs ieguvušas otro iespēju.
«ZZ čempionāts» notiks sesto gadu, un
tā mērķis ir, pārbaudot skolēnu drosmi,
cīņassparu, atjautību, radošumu un klases
vienotību, noskaidrot radošāko, veicināt
sporta dzīves attīstību Latvijas skolās un
popularizēt aktīvu un radošu dzīvesveidu
jauniešu vidū. Galvenā balva ir velosipēdi
visai klasei, 2. vietas ieguvēji balvā saņems
mobilos telefonus, bet klases, kas izcīnīs 3.
vietu, dosies pārgājienā.

Arī pilsētas čempionātā pārsteigumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavas pilsētas basketbola čempionātā
risināsies galvenie notikumi.
Arī te spēlētāji parūpējušies
par pārsteigumiem – no cīņas
par medaļām negaidīti izstājās
vieni no līderiem «Valauto»,
ceturtdaļfinālā piekāpjoties
rīdziniekiem «SC Group».
Finālā komandas tiekas sērijā līdz divām
uzvarām, un pēc pirmā apļa labākās pozīcijās ir «Dokam» (pretendē uz zelta medaļām)
un «Ķepām» (pretendē uz bronzas medaļām). Ja sestdien kāda no šīm komandām
piedzīvos zaudējumu, papildu spēles notiks
svētdien. Jāpiebilst, ka čempionāta fināls
notiks Zemgales Olimpiskajā centrā.
Čempionāta organizators un galvenais
tiesnesis Valdis Ilmers spriež, ka fināls tiešām ir cienīgs un komandas spēkiem līdzīgas

– pirmajā spēlē «Doks» tikai pagarinājumā
ar 60:52 pieveica «Ozolu», kas lielāko spēles
daļu bija vadībā. «Arī te ir savi pārsteigumi,
tāpat kā lielajā basketbolā. Visiem par pārsteigumu finālā neiekļuva pagājušā gada
bronzas medaļu ieguvēji «Valauto», kuri
savu vietu atdeva rīdziniekiem. Savukārt lielajā basketbolā finālā iekļuvusi LU komanda
– arī to neviens nedomāja,» tā V.Ilmers.
21. aprīlī pulksten 12.30 notiks spēle par
1. vietu – «Doks» pret «Ozolu» –, bet pulksten 13.30. spēle par 3. vietu – «SC Group»
pret «Ķepām». Ja būs nepieciešams, trešās
spēles notiks 22. aprīlī pulksten 12.30.
Jāatgādina, ka 2011. gadā par čempioniem kļuva «Ķepas», 2. vietu izcīnīja Olaines komanda, bet 3. vietu – «Valauto».
«Mazajā grupā» medaļu komplekts
jau sadalīts. Izšķirošajā spēlē par zelta
medaļām komanda «Krogs 33» uzvarēja
komandu «Kultūra», savukārt cīņā par
3. vietu komanda «Rokiji» pārspēja BJSS
jaunos basketbolistus.

Piedāvā darbu

SIA «Strim Ceļubūve» vajadzīgs darbu
vadītājs ar pieredzi un sertifikātu ceļu
būvdarbos Vidzemes reģionā. Tālrunis
27888859, 20254545, 25448897; e-pasts:
info@strim.lv.

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Krāsainos un melnos metāllūžņus. T.26984528

Pārdod
Pārdod vai izīrē 34 km² vienistabas dzīvokli
Garozas ielā tuvu Cukurfabrikas stacijai.
T.29698853.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
Vasarnīcu ar zemi. Sīkāk pa t.22367750.
1-ist. dzīvokli Ganību ielā vai maina pret
lielāku. Sīkāk pa t.22367750.

Dažādi
Privātstundas vācu valodā. T.20469874.
Telpu kosmētiskais remonts. T.29825046.
Dzīvokļu remonti. T.26945048
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks nemirst,
Tikai pārstāj blakus būt.
/R.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingunai
Rīgavai, pavadot māti mūžības ceļā.
Zemgales reģionālā Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
EDVĪNS REDMERS (dz. 1928. g.)
AIVARS BREŽINSKIS (dz. 1960. g.)
ĒRIKS ŠULMANIS (dz. 1960. g.)
JAŅINA KUPREVIČA (dz. 1920. g.).
Izvadīšana 19.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.
DZIDRA NEIBOLTE (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 19.04. plkst.16 Zanderu kapsētā.
LARISA MAKAROVA (dz. 1969. g.).
Izvadīšana 19.04. plkst.11 Bērzu kapsētā.
TAMĀRA KOBIĻČENKO (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 19.04. plkst.15 Bērzu kapsētā.
DZIDRA ĶUZE (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 20.04. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ANDREJS LIPSKIS (dz. 1966. g.).
Izvadīšana 20.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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23. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1398.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 57.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Linda iet dejot» (ar subt.). Rom. kom.. 2011.g.
12.03 «Laimīgai Latvijai».
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Dabas bāreņi». Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 20.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 29.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1398.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 86.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 26.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Laimīgai Latvijai».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 71.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Olimpiskā atlases turnīra spēle hokejā. Latvija
– Itālija. 8.02.2009.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 71.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 3.sērija.*
20.00 «Nomaļās pasaules». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «SeMS vasarā».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 2.sērija.
10.05 «Pļavas zieds». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Supervaroņu leģions 2». Anim. ser. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 108. un 109.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 250.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Olimpiskās balsis un atbalsis». Dok. f.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 12.sērija.
22.40 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma.
0.15 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.10 «LNT ziņu Top 10».*
2.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 108. un 109.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 1.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 216.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 11.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 11.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 3.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 26.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 34.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Esi gardēdis 2».*
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 14.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 4.sērija.
13.50 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 1.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 11.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 497. un 498.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 90.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 52.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 17.sērija.
19.00 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 498.sērija.
21.00 «Pastaiga džungļos». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 19.sērija.
1.30 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 11.sērija.
2.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 11.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 90.sērija.
3.45 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.30 «Nakts joki».

24. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1399.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 58.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Titāniks». Vēsturiska drāma. 2012.g. 1.sērija.
12.33 «Laimīgai Latvijai».
12.35 «6 miljardi stāstu».
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dok. f. 2.sērija.
13.50 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 21.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 66.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 30.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1399.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 87.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 27.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 48.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Greenpeace stāsts». Dok. filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*
0.28 «Laimīgai Latvijai».

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 72.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija. 17.04.2009.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 72.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 12.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 40.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas». Dok. f.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 40.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Tuvu debesīm». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 2.sērija; «Supervaroņu
leģions 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 110. un 111.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 251.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Nomaļā māja». Melodrāma. 2011.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 12.sērija.
23.35 «Magnolija». ASV drāma. 1999.g.
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 110. un 111.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 2.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 217.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 12.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 12.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 4.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 1.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 35.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra». 27.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Pastaiga džungļos». Spraiga siž. f.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 5.sērija.
13.50 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 2.sērija.

tv programma
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 12.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 498. un 499.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 91.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 53.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 18.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 499.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 15.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 9.sērija.
0.50 «Luī». ASV komēdijseriāls. 2010.g. 1. un 2.sērija.
1.50 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 12.sērija.
2.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 12.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 91.sērija.
4.00 «Sava likteņa noteicēja». Seriāls. 5.sērija.
4.45 «Nakts joki».

25. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1400.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 48.sērija.
9.55 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 22.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1400.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 88.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 28.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 49.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.28 «Laimīgai Latvijai».
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 73.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija. 29.04.2010.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 73.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 12.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Mīlas testaments». Melodrāma. 2005.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 3.sērija; «Supervaroņu
leģions 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 112. un 113.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 252.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 4.sēr.
21.45 «Nodevība». ASV krimināldrāma. 2011.g.
23.35 «Sazvērestības teorija». ASV trilleris. 1997.g.
2.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 112. un 113.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 3.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 218.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 13.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 36.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Kobra». 28.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 6.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 6.sērija.
13.50 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 3.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 13.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 499. un 500.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 92.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 54.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 19.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 500.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
0.55 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.45 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 13.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 13.sērija.
4.10 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
4.30 «Nakts joki».

26. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1401.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 49.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1401.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 89.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 29.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».
19.45 Ziņas +.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 50.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Padomju stāsts». Dok. f. 2008.g. Režisors E.Šnore.
22.50 «Laimīgai Latvijai».*
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Valdība». Seriāls. 10.sērija.
0.15 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 74.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija. 30.04.2010.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 74.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 41.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dok. f.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 3.sērija.
0.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 41.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Jūtu dzelmē». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 4.sērija; «Supervaroņu
leģions 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 114. un 115.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 253.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 6.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 15.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 16.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 10.sērija.
1.10 «Nodevība». ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 114. un 115.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 4.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 219.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 14.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 14.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 3.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 37.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra». 29.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Radu būšana 5» (ar subt.). 4.sērija.
11.30 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 7.sērija.
13.50 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 4.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 14.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 500. un 501.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 93.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 55.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 20.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 501.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «Borna ultimāts». Spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 26.sērija.
1.40 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 14.sērija.
2.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 14.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 93.sērija.
3.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
4.35 «Nakts joki».

27. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 3.sērija.
9.20 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 50.sērija.
9.53 «Laimīgai Latvijai».*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
10.55 Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas
prezidenta Gjorges Ivanova un Majas Ivanova
kundzes valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas
ceremonija Rīgas pilī.
11.20 «Šeit un tagad».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.15 R.Paula dziesmas no mūzikliem.*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 3.sērija.
14.50 Dienas izrāde. M.Zīle. «Natālija. Nata – Lija».
Liepājas teātra izrāde.*
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 Turpinās dienas izrāde. M.Zīle. «Natālija. Nata
– Lija». Liepājas teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dok. daudzsēr. f. 9.sērija Augi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 5». Detekt.. 4.sēr. (ar subt.).
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Valdība». Seriāls. 10.sērija.

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs»*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 75.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija. 25.04.2011.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 75.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentāla filma. 15.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 13. un 14.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Miris. Dzīvs. Bīstams» (ar subt.). daudzsēr.
detekt.. 2006.g. 3. un 4.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Mīlas buras». Melodrāma. 2005.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 5.sērija; «Supervaroņu
leģions 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 116. un 117.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 254.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Spoku kuģis». Šausmu filma. 2002.g.
0.45 «Ārpus aizdomām». ASV detektīvfilma. 1990.g.
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 116. un 117.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 5.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 220.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 15.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 15.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 4.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 38.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra». 30.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 21.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 8.sērija.
13.50 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 5.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 15.sērija.
14.45 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.55 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 94.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 56. un 57.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
24.00 «Glābjot Sāru Keinu». ASV drāma. 2007.g.
1.55 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 15.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 15.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 94.sērija.
4.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

28. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 16.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 31.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 Atjaunotā versija. «Ābols upē». Rīgas kinostudijas melodrāma.
12.30 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 4.sērija.
14.20 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.43 «Laimīgai Latvijai».
14.45 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
15.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dok. daudzsēr. f. 9.sērija Augi (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Nāras un Ormaņu ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».
22.48 «Laimīgai Latvijai».
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Mēs šeit vairs nedzīvojam». Drāma. 2004.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 3.sērija.*
13.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija. 26.04.2011.*
15.30 «SeMS».*
16.00 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dokumentāla filma.
17.00 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi». 1. un 2.sērija.
19.00 «Lanževēna burvju triki». 13.sērija.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dok. f. 4.sēr.
20.00 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 4.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 2.sērija.
22.55 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
23.55 «Lidojuma plāns».*
0.25 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
1.20 «Lanževēna burvju triki». 14.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 167.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 16.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 5.sērija; «Mūka Omi noslēpums».
5.sērija; «Flintstonu ģimene». 9. un 10.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Skubijs Dū 2». Piedzīv. f.
12.20 «Dvīņi dzied!»*
14.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 13.sērija.
15.50 «Nomaļā māja». Vācijas melodrāma. 2011.g.
17.50 «Kur ir Freds?» Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
20.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 2.sērija.
21.00 «Mīlestības recepte». Romantiska komēdija. 2007.g.
23.05 «Mēs esam maršali». ASV sporta drāma. 2006.g.
1.40 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
3.50 «Spoku kuģis». Šausmu filma. 2002.g.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 1.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 16.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 3.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 6.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 38.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 23.sērija.
8.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 26. – 28.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».

10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3».*
12.35 «Kinomānija».
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Ievas pārvērtības 3».*
14.15 «Bez tabu māju sajūta».*
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.00 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
17.35 «Dusmu terapija». ASV komēdija. 2003.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 TV3 ziņas piedāvā… «13. alga. Mīts par Grieķiju».
20.40 «Simpsonu filma». Animācijas komēdija. 2007.g.
22.25 «Lieliskā kompānija». ASV traģikomēdija. 2004.g.
0.35 «Vārdabrālis». Indijas un ASV drāma. 2006.g.
2.55 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 1.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 16.sērija.
4.20 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 3.sērija.

29. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 17.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 32.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 67.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Dievību vēstneši». Dokumentāla filma.
17.55 «Laimīgai Latvijai».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Vīrieši nemelo» (ar subt.). Rom. kom. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Titāniks». Vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Sensācija». Rom. kom. 2006.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv
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DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

2012. gada 21. aprīlī
Jelgavas 1. internātpamatskolas
50 gadu jubilejas
absolventu, skolotāju, darbinieku salidojums.
No pulksten 14 – absolventu, darbinieku, viesu
ierašanās skolā;
pulksten 15 – svinīgais pasākums Jelgavas 1. internātpamatskolas aktu zālē;
pulksten 17 – absolventu, skolotāju, darbinieku, viesu
tikšanās klasēs;
pulksten 19 – balle.
Lūgums absolventiem un bijušajiem kolēģiem
savu dalību reģistrēt
pa tālruni 63029514 vai pa e-pastu: 1sint@izglitiba.
jelgava.lv, norādot vārdu, uzvārdu, skolas laika uzvārdu,
skolas absolvēšanas gadu.
Uz salidojumu līdzi ņemt visjaukākās atmiņas,
visbrīnišķīgāko garastāvokli un nelielu groziņu.

Uzzini, kāda AKCIJA gaida tevi šajā mēnesī!
Pievilcīgas cenas kvalitatīviem logiem!
Jelgava, Lielā iela 20, tālr. 63021744, 26447998;
Pasta iela 45 – 2, tālr. 63045563, 22306241

www.ekologi.lv

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «UEFA Euro 2012 apskats».
12.45 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni dārgumi» (ar subt.). Piedz. f. 2009.g. 1. un 2.sērija.
14.40 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.*
15.40 «SeMS. Laboratorija».
16.10 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.10 Sporta balva «Laureus 2012» (ar subt.).
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Miris. Dzīvs. Bīstams» Detekt. 3. un 4.sērija.
21.25 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.15 «Slepkavība uz kāpnēm». Krimināldrāma. 2007.g.
23.55 «Motociklisti».*

LNT

RIPINI
ATLAIDES!

16.04. – 07.05.2012.

Video projekcijas Jelgavas
Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā
J. Čakstes bulvāris 7 Plkst. 1800 - 2000

6.05 «Mīlestības vārdā». 168.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 11.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 12.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 12.sērija.
11.35 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
12.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 12.sērija.
13.15 «Mīlestības recepte». Romantiska komēdija. 2007.g.
15.30 «Toms un Džerijs. Riekstkoža stāsts». Anim. f. 2007.g.
17.05 «Vasara Kostarikā». Piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Dvīņi dzied». Šovs.
23.30 «Pārdzīvot spēli». ASV krimināldrāma. 1994.g.
1.25 «Kur ir Freds?» Romantiska komēdija. 2006.g.
3.15 «Mēs esam maršali». ASV sporta drāma. 2006.g.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā».

Akcija 40%

,
Balkonu iestiklošana
is.
plastikāta logi, durv
ls.
Vācu 6–kameru profi

55.

T. 63080034, 255400

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 2.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 17.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 4.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
7.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 29. – 31.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 24.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 19. un 20.sērija.*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.25 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.10 «Nībelungu bagātības». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Fiktīvās laulības Īrijā».
21.55 «Dzelzs vīrs». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.25 «Cerība uzvarai». ASV biogrāfiska drāma. 2005.g.
3.00 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 2.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 17.sērija.

Lietotu apģērbu veikalos «Humana»
Jelgavā (Lielajā ielā 14 un Katoļu ielā 1)
no 23. aprīļa – izpārdošanas nedēļa!
Preces cena – Ls 1!

Kādas atlaides
veikalos uzmetīsi,
tādas saņemsi
Atlaides nesummējas un neattiecas uz akcijas precēm.

Izmanto iespēju un ievieto reklāmu laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» un portālā www.jelgavasvestnesis.lv

T. 63048800

Jelgavas Tenisa centrs
aicina bērnus
uz tenisa nodarbībām
no 6 gadu vecuma.
Maksa mēnesī – 25 LVL.
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Kultūras pasākumi
 20. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Kokles spēles nodaļas
audzēkņu un absolventu koncerts par godu skolas 90 gadu jubilejai. Ieeja – bez
maksas (Mūzikas vidusskolā).
 21. aprīlī pulksten 17 – SIA «Velis-A» salonmūzikas ansambļa «Arco» koncerts, veltīts Svētās Annas baznīcas altāra atjaunošanai. Ieeja – par ziedojumiem
(Svētās Annas baznīcā).
 22. aprīlī pulksten 12 – Leļļu teātra studija ciemos gaida divus līdz piecus
gadus vecus bērnus, lai kopā ar Sarkangalvīti dotos jautrā ceļojumā. Izrāde
krievu valodā. Biļetes iepriekš jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā
Svētes ielā 21b).
 22. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 18 – etnomūzikas etīdes «Etnokičs». Ieeja – bez maksas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. aprīlī pulksten 18 – teātra priekšnesums «Parastais neparasti». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas dzelzceļa stacijā).
 27. aprīlī no pulksten 16 līdz 18 – atvērto durvju vakars «Radi vidi pats». Ieeja – bez maksas (Jelgavas bērnu un jauniešu centrā «Junda» Skolas ielā 2).
 28. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas
sarīkojums. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 28. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktā kora «Skali» un
Lietuvas pilsētas Jurbarkas jauniešu kora sadraudzības koncerts. Ieeja – bez
maksas (Valsts ģimnāzijas aktu zālē).
 28. aprīlī pulksten 18 – video vakars «Stāsts». Ieeja – bez maksas (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
 29. aprīlī pulksten 15 – deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts
«Ieskaņoti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Īpašie viesi – Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba Rokskolas audzēkņi. Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

«Vai šitādi arī kustas?!»

Izstādes
 Līdz 29. aprīlim – izstāde «Ekoart». Iespēja apskatīt no dabas un dabīgajiem
materiāliem veidotus darbus, kurus izstrādājuši Jelgavas novada un kaimiņvalsts
– Lietuvas – iedzīvotāji (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
un Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 1. maijam – fotoizstādes «Aģentūras «Kultūra» pirmie desmit gadi»
un «Mūsu veikums – mūsu sasniegumi» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 10. maijam – Tautas gleznošanas studijas izstāde «Mākslas dienas
Jelgavā» (kultūras nama 1. stāvā).

Muzejā mākslinieku pavasaris
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas Mākslas dienas, kad
sarosās arī pašmāju mākslinieki
un piedāvā tradicionālo pavasara izstādi. Izstādē «Mākslas
dienas 2012» būs iespēja redzēt
Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībnieku jaunākos darbus, un
to atklās šodien, 19. aprīlī, pulksten 16 Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.
Reizē ar to tiks prezentēta biedrības mājas lapa.
Par šo izstādi Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis saka: «Mēs atkal
sastapsimies visi vienā zālē, rādot, kas
pēdējā laikā tapis, taču neko iepriekš
nevaru pateikt, jo nekas nav paredzams.
Tāpēc izstādes gaidīšana allaž ir intriģējoša.» M.Brancis zina teikt, ka jaunāko
gleznu ir atvedusi Nellija Darkēviča no
Medemciema aiz Jaunolaines, kur viņa
tagad dzīvo pie savas meitas. Ražīgs
šis gads bijis Laurai Rozītei – līdz sevi
pasaulei pieteica viņas dēls, māksliniece
paguvusi kārtīgi pastrādāt. Kaut ko no tā

redzēsim arī izstādē. «Pat Anda Kalniņa
pirms došanās ceļojumā uz Indiju aizliedza
sev vienu otru izpriecu, lai pabeigtu iecerētos darbus. Gan jau arī keramiķe Ilze
Emse-Grīnberga šo to būs sarūpējusi, lai
gan viņa patlaban atrodas plenērā Somijā.
Cītīgi izstādei gatavojas stikla māksliniece
Asnate Marts Zutere. Šoreiz gan neredzēsim Sandras Strēles veikumu – viņai ir izstāde Hamburgā,» tā M.Brancis. Viņš tic,
ka arī šī gada jubilāri Gunārs Ezernieks
un Mārcis Stumbris ir cītīgi cilājuši otas,
līdzīgi kā Lolita Zikmane, Uldis Roga un
Uldis Zuters. «Tāpat man šaubu nav par
keramiķiem Aleksandru un Mārīti Djačenko, Undīni Stepku, Valdu Semani un
Sarmīti Zuteri, tēlnieci Nelliju Skujenieci,
tekstilmākslinieci Mārīti Leimani, kurai
šogad paredzama izstāde Francijā,» tā
M.Brancis, piebilstot, ka pavisam nesen
mūžībā aizgājis kolēģis gleznotājs Valerijans Dadžāns – ar viņa gleznām šajā
izstādē godinās mākslinieka piemiņu.
Jāpiebilst, ka izstāde būs īpaša ar vēl ko
– tās atklāšanā Jelgavas Mākslinieku biedrība iepazīstinās ar savu jauno interneta
mājas lapu. Tās koncepcija un mākslas
veidols ir Gunta Švītiņa ziņā.

Mehu svētki ar brīvdabas kino
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 19. aprīlī, ar gājienu pa
pilsētas ielām sākas vieni no
vērienīgākajiem LLU fakultāšu
svētkiem – Tehniskās fakultātes Mehu dienas, kas sporta un
atpūtas kompleksā «Rullītis»
turpināsies līdz 21. aprīlim.
Šajās dienās notiks veiklības
braucieni, mini dragreiss, auto
orientēšanās, izdzīvošanas sacensības, drifts un pirmo reizi
ikvienam būs iespēja skatīties
brīvdabas kino.
Mehu dienas šogad svinēs savu pilngadību – tās notiks jau 18. reizi, tādēļ šie svētki
būšot īpaši un tiks svinēti pat trīs dienu
garumā. Mehu dienu organizators Jānis
Kuķis stāsta, ka mehi savas tradīcijas
nemaina – viss notiks turpat, kur iepriekš,
sen iebraukātajā trasē sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis». «Šogad svētki mūs
priecēs ilgāk nekā iepriekš – trīs dienas,
ļaujot jebkuram saprast, cik liela nozīme
šodien ir inženierzinātnēm un iespējai tās
apgūt tepat Jelgavā. Arī šogad Tehniskās
fakultātes pieci institūti ir sarūpējuši izglī-

tojošus pārbaudījumus, kuros piedalīties
varēs ikviens interesents, gūstot priekšstatu par mehu studiju procesa norisi,» tā
J.Kuķis. Šodien, 19. aprīlī, īsi pēc pulksten
12 «Rullītī» notiks autoorientēšanās, pēc
tam – CSDD eksāmens un mini dragreiss
pulksten 17.30, bet rīt, 20. aprīlī, jau no
pulksten 10 «Rullītī» rūks motori. Tur
būs veiklības brauciens, ātruma aplis,
drifts, bet sestdien, 21. aprīlī, pulksten
12 – ātruma aplis, pēc tā mini dragreiss,
drifts un pulksten 18 – tradicionālās
izdzīvošanas sacensības. Piektdien un
sestdien pulksten 23 – ballīte «Jelgavas
kreklos». «Viens no šī gada jaunumiem
būs brīvdabas kino. Mūsu mājas lapā
veicām aptauju par trim filmām, lai dotu
iespēju skatītājiem pašiem izvēlēties, kuru
no tām skatīsimies. Varēja izvēlēties starp
filmām «Gone in 60 seconds», «Limuzīns
Jāņu nakts krāsā», «The Fast and The Furious». Balsojumā uzvarēja filma «Gone
in 60 secons», kuru arī būs iespēja rīt, 20.
aprīlī, pulksten 21 noskatīties «Rullītī»,»
tā J.Kuķis.
Sīkāku informāciju par Mehu dienām,
precīziem aktivitāšu laikiem un iespēju
tajās piedalīties var iegūt mājas lapā
www.mehiem.lv.

Foto: billyart.net
Veco motociklu restauratoru Krišjāni Galiņu ik pa laikam redz uz kāda no viņa pieciem močiem. «Galvenais kritērijs,
izvēloties, ar kuru braukt, ir: braucu ar to, kurā vairāk degvielas,» tā Krišjānis. Viņa restaurētos braucamos jelgavniekiem būs iespēja redzēt 26. maijā retro motociklu parādē, ko rīko Krišjānis kopā ar vēl diviem entuziastiem.
 Ritma Gaidamoviča

«Kad man bija 11 gadi, vectēvs
atdeva savu jaunības braucamo
– mopēdu «Gauja». Kaut arī tā
bija liela dāvana, priekšroku
devu velosipēdam. «Gauja» vēl
bija nezināma ābece, taču kopā
ar tēti un vectēvu to izpētījām,
sāku skrūvēt, lai uz priekšu
kust, pētīju gudras grāmatas,
lai saprastu, kas tur iekšā. Un
tad radās vēlme: gribu to tādu,
kāds tas izskatās bildē grāmatā,» stāsta jelgavnieks Krišjānis
Galiņš, kurš jau vairākus gadus
nodarbojas ar veco motociklu
restaurēšanu. Viņš jau restaurējis piecus braucamos – «Gauja»,
«Moskva M1A», «Iž planeta 2»,
«Jawa 350/634» ar blakusvāģi
un «KMZ Dņepr MT10», bet
rindā stāv 1938. gada angļu
motocikls.
Jelgavnieks Krišjānis LLU Tehniskajā
fakultātē 2. kursā studē lauksaimniecības
enerģētiku. Brīvajā laikā viņam ir divas
aizraušanās: viņš darbojas mūzikas lauciņā
– spēlē basģitāru Mūzikas vidusskolā, grupā
«Blacksmith» un piedalās citos projektos,
dzied LLU vīru korī «Ozols», bet otra aizraušanās ir pavisam atšķirīga – viņš restaurē
vecos motociklus. «Mūzika ir tāda hobija
līmeņa aizraušanās, tā vēlos to arī saglabāt,»
nosaka Krišjānis. Darboties ar tehniku viņu
iedvesmojis vectēvs.

Iesākums – stipri bērnišķīgs

Toreiz, tiesa, neesot bijis svarīgi saglabāt
autentiskumu – galvenais, ka skaisti izskatās un uz priekšu iet... «Atceros, tiklīdz
man palika 14 gadi, nokārtoju tiesības, lai
varu legāli braukt ar «Gauju», un ķēros pie
mopēda atjaunošanas,» tā Krišjānis, piebilstot, ka tagad, atminoties, kā atjaunošana
notikusi, smiekli nāk. «Stipri bērnišķīgi.
Krāsoju to zaļu ar mazu otiņu un grīdas
krāsu. Tāda cinkošana un hromēšana sapņos pat nerādījās. Taču rezultāts bija acij
tīkams,» nosaka Krišjānis. «Gaujai» sekojis
no vectēva dzimtajām mājām atvests
motocikls «Moskva M1A». «Jāteic gan, ka
nevis vesels motocikls, bet gan tā paliekas
– tas bija bēdīgā stāvoklī un pamatīgi zagļu
«apstrādāts»,» tā Krišjānis. Uzreiz gan bijis
skaidrs, ka, neskatoties uz grūtībām, to
dabūs uz riteņiem. Tikai maza problēma
– kādam tam jābūt? «Meklējot elektroshēmu, uzdūros adresei retromoto.lv. Tikai tad
sāku apjaust, kas ir īsta restaurācija, kur ko
dabūt,» nosaka Krišjānis.

tad nebija. Taču es to vienalga dabūju uz riteņiem. Vēl CSDD pierādīju, ka tas ir vectēva
braucamais, ieguvu jaunu numuru un varēju doties satiksmē. Kas tā par sajūtu! Tiesa,
nekur tālāk par pagalmu netiku, lai nenonāktu problēmās ar likumsargiem – nebija
man 18 gadu un tiesību. Kad dabūju, biju
tik priecīgs! Atceros, braucu pa ielu ar 1951.
gada «Moskva M1A», cilvēki atskatījās. Kā
nu ne – tas taču bija transportlīdzeklis,
kurš nav kuram katram,» stāsta Krišjānis.
Taču pie tā viss neapstājās. Pēc «Moskva
M1A» sekoja vectēva kaimiņa «Iž planeta
2», kura atjaunošanu jau tiešām varot
saukt par restaurēšanu. «Galarezultāts bija
krietni pārāks par iepriekšējiem. Jau pats
špaktelēju ciet buktītes, gruntēju, krāsoju
ar kompresoru,» stāsta Krišjānis.

Detaļas atrod «uz ielas»

Šie ir veci motocikli, un saprotams, ka
visas detaļas nevar nopirkt veikalā. Tās
Krišjānis meklē lūžņu tirdziņos, metāllūžņu
pieņemšanas punktos, arī Polijā un Čehijā,
agrāk labs ķēriens bijis Jelgavas tirgū.
«Bieži vien, kur apstājos, man pienāk klāt
vecie onkulīši un jautā, vai tad šitādam vēl
var detaļas dabūt? Vai šitādi arī kust? Jā, ja
grib, visu var! Taču foršākais ir tas, ka bieži
vien detaļas tiek atrastas «uz ielas». Klāt nāk
vecie moto entuziasti un saka: «Man mājās
ir šis un tas. Vajag?» Tā šo to esmu savācis.
Daļa dāvina, citi maina dzelzi pret dzelzi,
citi prasa simbolisku maksu. Jebkurā gadījumā – abiem labi,» stāsta Krišjānis. Katru
motociklu, kad tas izjaukts, Krišjānis tīra ar
smilšu strūklu. «Reiz ar autobusu moci pa
detaļām vedu uz Jēkabpili. Viens onkulītis
ieraudzīja, ka man bagāžā moča rāmis, un
Vecs motocikls,
teica, ka viņam esot daudz detaļu. Uzzīmēja
netīras rokas, eļļa un Krišjānis
Puisis atzīst, ka katra motocikla atjau- man uz lapas pat ceļu pie viņa. Bija labs
nošana ir jauns piedzīvojums, kas ir dziļi ķēriens,» atceras Krišjānis.
personisks – vecs motocikls, netīras rokas,
eļļa un Krišjānis. «Pilnīgi visu motociklu «Mocis rada mazāku piesārņojumu
izjaucu pa detaļām, katru apgrozu, notīru, nekā trešais «golfiņš»»
Puisi gan apbēdina mūsu ceļa nodokļa
izliecu, salaboju, nokrāsoju. Tad atkal lieku
kopā. Zinu, kur kas ir, kā darbojas, cik traki politika. Tiesa, viņš saviem motocikliem
ar to var braukt, ko nevar. Tas ir tik perso- nokārtojis vēsturiskā spēkrata statusu, kas
niski! Tu zini par to visu, tāpēc grūti šķirties apliecina, ka tas ir autentisks tikko no rūp– pat nepiezogas doma par pārdošanu,» tā nīcas iznākušam, līdz ar to katru gadu noKrišjānis. Ar «Moskva M1A» viņš 17 gadu doklis nav jāmaksā. Taču arī šāds sertifikāts
vecumā piedalījies arī pirmajā retro moto- uz pieciem gadiem maksā 25 latus katram
ciklu parādē Biķernieku trasē, kas nu jau mocim. «Šobrīd, ja kādam ir motocikls, tas ir
kļuvusi par tradīciju. Parādē viņš piedalās ekskluzīvi, taču padomājiet, kā bija agrāk?!
katru gadu 1. maijā, un līdz šim tā sanācis, Tas daudzām ģimenēm bija vienīgais transka katru reizi ar jaunu braucamo, kas pa ports. Tagad par tiem plēš tādu kāpostu! Arī
gadu atjaunots. Šogad Pilsētas svētku laikā, par retro motocikliem ir ļoti liels nodoklis
26. maijā, Krišjānis kopā ar vēl diviem jelgav- – no 25 līdz 50 latiem par maniem močiem
niekiem, veco motociklu entuziastiem, rīkos jāmaksā. Nesaprotu, kāpēc, ja zina, ka ar
retro motociklu parādi arī Jelgavā, un cer, ka tiem brauc retāk. Cilvēki neaizdomājas,
ka mocis rada mazāku piesārņojumu nekā
te tiksies vismaz 30 vecie spēkrati.
trešais «golfiņš»,» tā Krišjānis.

«Tantēm no
pretējās mājas nepatika»

Pirmo moci viņš pats iegādājies par dzimšanas dienā uzdāvināto un koncertos nopelnīto naudu – «Jawa 350/634» ar blakusvāģi.
«Tas ir mans pirmais pirktais mocis. Šķīros
no 60 latiem, kas 12. klases skolniekam bija
liela nauda. Taču blakusvāģis – tas ir tikpat
ekskluzīvi kā kabriolets,» nosaka Krišjānis,
piebilstot, ka šis braucamais vairāk noder, lai
pazīmētos un kādu pavizinātu. Bet Krišjāņa
nule kā atjaunotais motocikls ir 1980. gada
«KMZ Dņepr MT10», ar ko 1. maijā viņš pošas uz veco motociklu parādi. «Atceros, kad
tas izdvesa pirmās skaņas, man piedraudēja
darīšanas ar policiju. Tantēm no pretējās
mājas nepatika, esot par skaļu... Ko darīt, ka
garāžu kooperatīvi tik tuvu mājām uzcelti,»
smaidot saka Krišjānis. Bet nu jau rindā gaida 1938. gada angļu ražojums. Krišjānis zina
«Braucu ar 1951. gada «Moskva», teikt, ka ar šo dzelzs kumeļu būšot grūtāk,
cilvēki atskatījās»
jo tas ir pirmskara ražojums un nav bildes,
«Gudrības jau biju smēlies, taču iespēju kādam tam jāizskatās oriģinālā.

«Skaļi izpūtēji izglābj dzīvības!»

Sākoties siltākam laikam, parasti tiek
pievērsta pastiprināta uzmanība motobraucēju un autobraucēju «savstarpējām
attiecībām». Runājot par Jelgavas šoferu
kultūru, Krišjānis saka: «Skaļi izpūtēji
izglābj dzīvības!» «Tādu teikumu reiz
redzēju uz kāda moča un aizdomājos – tā
taču arī ir! Protams, esmu dzirdējis, ka
skaļi izpūtēji traucē, pamodina bērnus.
Taču autovadītājiem, kas sēž mašīnā,
šķiet, ka viņi visu redz, domā, ka uz ceļa
ir tikai viņiem līdzīgie, tāpēc mūs, motobraucējus, ierauga vēlu. Tu vari braukt,
taurēt, mirkšķināt ar uguņiem – viņiem
vienalga. Iedomājas, ka ir lielceļa karaļi,»
spriež Krišjānis, piebilstot, ka pats pilsētā
nonācis ne vienā vien riskantā situācijā,
kad auto viņu «piespiedis pie apmales».
Bet, ja izpūtējs skaļi skan, viņu vismaz
dzird. Un dzird ne tikai autobraucēji, bet
arī gājēji, kas esot ļoti pārgalvīgi.

