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Pašvaldības vēlēšanām iesniegti
jau septiņi kandidātu saraksti

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Pensionāri pieteikties
elektroniskajai iedzīvotāja kartei
varēs Sociālo lietu pārvaldē
 Sintija Čepanone

Tie pensionāri un politiski represētās personas, kuras elektroniskajai Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartei nebūs pieteikušās līdz
šodienai, 18. aprīlim,
no nākamās otrdienas,
23. aprīļa, to varēs
izdarīt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. Jau
no 1. maija Jelgavā
deklarētie pensionāri,
kuri būs noformējuši
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, par
braucieniem pilsētas
autobusos varēs norēķināties, izmantojot
pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas
atvieglojumus. Līdz
nedēļas sākumam šim
elektroniskajam dokumentam bija pieteikušies 1450 pensionāri.

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija jau saņēmusi informatīvos pašvaldību vēlēšanu plakātus, kas tiks izvietoti visos piecpadsmit
Foto: Ivars Veiliņš
vēlēšanu iecirkņos Jelgavā. Darbu vēlēšanu iecirkņi sāks 22. maijā.
 Sintija Čepanone

Vēl tikai trīs dienas Jelgavā var iesniegt kandidātu
sarakstus dalībai pašvaldību vēlēšanās. Līdz šim
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija saņēmusi
kandidātu sarakstus no
kopumā septiņiem politiskajiem spēkiem. Tā
kā 2013. gada pašvaldību vēlēšanās vairs nav
spēkā nosacījums, ka
vēlēšanu zīmes iecirkņos
tiks sakārtotas sarakstu
pieņemšanas secībā – to,
kā sagrupēt vēlēšanu
zīmes izsniegšanai vēlētājiem, noteiks izlozē
–, sarakstu iesniegšana
norit nesteidzīgi un bez
starpgadījumiem.

Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics informē,
ka kandidātu sarakstu iesniegšanas
pirmajā dienā, kas bija 12. aprīlī,
dalību Jelgavas pašvaldības vēlēšanās apliecināja Zaļo un zemnieku
savienība, «Saskaņas centrs» un
LSDSP. Otrajā un trešajā sarakstu
iesniegšanas dienā, 15. un 16. aprīlī,
saņemti četri kandidātu saraksti
– no ««Visu Latvijai!» – Tēvzemei
un brīvībai/LNNK», «Latvijas atdzimšanas partijas», «Vienotības»
un «Reģionu alianses». Iesniegt
kandidātu sarakstus var vēl šodien,
rīt un pirmdien, 22. aprīlī, kad sarakstus pieņems no tiem politisko
spēku pārstāvjiem, kuri Vēlēšanu
komisijas telpās būs ieradušies līdz
pulksten 18.
«Kopumā sarakstu iesniegšana
norit mierīgi – partiju pārstāvji
Vēlēšanu komisijai iesniedz visus

nepieciešamos dokumentus, un
tie tiek pārbaudīti – vai nav kādas
neatbilstības,» kandidātu sarakstu
iesniegšanas procesu vērtē J.Dēvics,
piebilstot, ka lēmumu, vai kandidātu saraksts ir reģistrēts vēlēšanām,
Jelgavas Vēlēšanu komisija pieņem
vienas dienas laikā pēc saraksta
iesniegšanas.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
piebilst, ka saskaņā ar pieejamo
informāciju pašlaik viens kandidātu
saraksts – «Alternative» – vēl ir
sagatavošanas procesā.
Tas, kādi politiskie spēki un kandidāti startēs pašvaldību vēlēšanās
Jelgavā, būs zināms līdz 29. aprīlim,
jo attiecīgos reģistros vēl tiek pārbaudīts, vai kandidātu sarakstos
minētajām personām ir tiesības
kandidēt pašvaldību vēlēšanās.
Izloze, kurā noskaidros, kā sagrupēt vēlēšanu zīmes izsniegšanai

vēlētājiem, Jelgavā notiks 13. maijā
pulksten 14.
Jāatgādina, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots
Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka
pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs
iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa
vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas. Iedzīvotāji savu
vēlēšanu iecirkni, kurā būs jābalso
pašvaldību vēlēšanās, var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā www.pmlp.
gov.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Epakalpojumi», «Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana», kā arī pa CVK
informatīvo tālruni 67049999.
Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks 1. jūnijā. Visi vēlēšanu iecirkņi
darbu sāks 22. maijā. Trīs dienas
pirms oficiālās vēlēšanu dienas tiks
organizēta iepriekšēja balsošana.

Paplašināts to personu loks, kas var saņemt «Latvenergo» dāvanu kartes
 Ilze Knusle-Jankevica

Ņemot vērā, ka liela daļa
pašvaldībām piešķirto
«Latvenergo» dāvanu
karšu joprojām nav izsniegtas, paplašināts to
personu loks, kas turpmāk šīs dāvanu kartes
varēs saņemt. «Latv
energo» dāvanu kartes
tiks izsniegtas līdz 31.
decembrim.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece pamatdarbības
jautājumos Jeļena Laškova norāda, ka no 1. aprīļa paplašinātas
mērķgrupas, kas var pretendēt uz
«Latvenergo» dāvanu karti. Tāpat
kā līdz šim, kartes var saņemt trūcīgas ģimenes ar bērniem; ģimenes ar
bērniem invalīdiem; audžuģimenes,
kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērns; ģimenes,
kuras audzina aizbildnībā esošus
bērnus; daudzbērnu ģimenes, kuras

nav saņēmušas tarifa kompensāciju
2400 kilovatstundu patēriņam no
akciju sabiedrības «Latvenergo».
Savukārt no aprīļa kartes var saņemt arī maznodrošinātas ģimenes
ar bērniem; ģimenes, kurās ir bērni,
kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar
jaundzimušajiem (bērni dzimuši,
sākot ar 2013. gada 1. janvāri);
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās
ir bērni; nepilnas ģimenes, kurās
zaudēts kāds no apgādniekiem vai

viens no vecākiem audzina bērnu
viens; ģimenes ar bērniem, kurās
kāds no vecākiem ir invalīds.
Viena persona vai ģimene atbalsta kampaņas gaitā var saņemt tikai
vienu karti – arī tad, ja tā atbilst
vairākām mērķgrupām. «Tikai
daudzbērnu ģimenes, kuras nav
saņēmušas tarifa kompensāciju
2400 kilovatstundu patēriņam no
«Latvenergo», var saņemt otru
karti,» tā J.Laškova.
Turpinājums 3.lpp.
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No 1. maija visiem Jelgavas
pilsētā deklarētajiem pensionāriem un represētajām personām
būs iespēja braukt pilsētas
autobusos ar 50 procentu atlaidi, maksājot 25 santīmus par
braucienu. Otru pusi no biļetes
cenas apmaksās pašvaldība.
Jāuzsver, ka atlaide paredzēta
16 braucieniem mēnesī. Atlaide
braukšanai pilsētas autobusā
tiks piešķirta atsevišķi par
katru nopirkto biļeti – biļetes
iegādes brīdī puse no tās cenas
tiks noņemta no seniora konta,
savukārt otru pusi samaksās
pašvaldība.
Lai nodrošinātu vienmērīgu
pensijas vecuma un politiski
represēto iedzīvotāju plūsmu
un pēc iespējas samazinātu
rindas, dokumentu formēšana
kopš 18. marta tika organizēta
alfabēta secībā pēc personas
uzvārda pirmā burta, un šodien līdz pulksten 15 noformēt
iedzīvotāja karti ZOC, ZRKAC
vai kultūras namā var pagūt tie,
kuru uzvārds sākas ar burtiem
T, U, Ū, V, Z, Ž. Savukārt, sākot
ar otrdienu, 23. aprīli, Sociālo

lietu pārvaldē Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartei varēs pieteikties visi tie pensionāri, kuri
iepriekš šim dokumentam nav
pieteikušies.
Pieteikšanās kartei un fotografēšanās notiks Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 13
līdz 17, informē Sociālo lietu
pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena
Laškova. Tālrunis informācijai
– 63048914, 63007224.
Lai pieteiktos kartei, līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte) un pensionāra vai
represētās personas apliecība.
Tāpat jāaizpilda iesnieguma
veidlapa braukšanas maksas
atvieglojuma saņemšanai – to
varēs aizpildīt uz vietas vai
arī iesniegt iepriekš aizpildītu
veidlapu, kuru var izdrukāt
no pašvaldības mājas lapas
www.jelgava.lv vai Sociālo lietu
pārvaldes mājas lapas www.
jelgava-soclp.lv.
Elektroniskā karte tiks izgatavota desmit dienu laikā, un to
izsniegšana notiks SEB bankas
Jelgavas filiālē Akadēmijas ielā
3 darbadienās no pulksten 9
līdz 17. Arī kartes saņemšanai
līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.
Jāatgādina, ka pensionāriem,
kuri vecāki par 75 gadiem, tiek
saglabāta iespēja no 1. maija līdz
30. septembrim iegādāties autobusa mēnešbiļeti ar 50 procentu
atlaidi – par 10 latiem. Otru pusi
no mēnešbiļetes pilnas cenas
sedz pašvaldība. Nofotografēties
un braukšanas karti var noformēt Sociālo lietu pārvaldes 115.
kabinetā otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten
13 līdz 17. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments.
Pensionāri, kuri vecāki par
75 gadiem, noformējot braukšanas karti līdz katra mēneša
24. datumam, var iegādāties
mēnešbiļetes nākamajam mēnesim, sākot ar katra mēneša
27. datumu, Jelgavas autoostā,
Pastā ielā 26.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
pāriem, kas 2013. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Jelgavas stiprās ģimenes tiks godinātas 23. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Visus jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.
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Iepazīsti
savu policijas
inspektoru!
«Pēdējā laikā Valsts policijas darbiniekiem daudz
laika aizņem darbs ar dokumentu noformēšanu,
bet apzināmies, ka tā nav
mūsu darba galvenā būtība. Mums jābūt tuvāk
iedzīvotājiem, lai mūsu
darbs būtu preventīvs,
nevis sāktos brīdī, kad
jau tiek formēts protokols par notikušu pārkāpumu,» uz sabiedrību
vērsta policijas darba
pamatbūtību ieskicē
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa priekšniece
Tatjana Flandere.
Jelgava ir pirmā pilsēta Zemgalē,
kur no šī gada tiks ieviestas šādas
darba metodes. To mērķis ir sakārtot vidi un panākt, lai cilvēki savā
dzīvesvietā, savā pilsētā justos vēl
drošāk. «Lai to sasniegtu, vēlamies
jelgavniekus iepazīstināt ar pilsētas
inspektoriem un viņu apkalpojamo
teritoriju. Tā kā inspektori strādā
noteiktā rajonā, tad viņi labāk pārzina tā apkārtni, tajā esošos objektus,
arī cilvēkus,» stāsta T.Flandere,
norādot, ka iedzīvotāji iecirkņa
inspektoram var ziņot, ja pamana
ko aizdomīgu savā rajonā, ja pašiem radušās kādas problēmas un
nepieciešama palīdzība, ja vajadzīga
konsultācija, piemēram, lai noskaidrotu, vai notikušais uzskatāms par
pārkāpumu. «Negaidīsim, kamēr

Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas
iecirkņa amatpersonas
iedzīvotājus pieņem
Pētera ielā 5 pirmdienās
no pulksten 14 līdz
16.30.

Romans Dikovs
Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas priekšnieks
Tālrunis: 63004203, 29175073
Kabinets: 27

Inga Umbraška
Inspektore nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā
Tālrunis: 63004267, 20293274
Kabinets: 64
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001

kaut kas notiks! Ja paši būsim
ieinteresēti un atsaucīgi, būs mazāk pārkāpumu, cietušo, vainīgo,»
T.Flandere mudina sabiedrību
iesaistīties kārtības nodrošināšanā
pilsētā.
Lai noskaidrotu, kuras vietas
pilsētā iedzīvotāji uzskata par drošākajām un kuras – par ne tik drošām,
lai apzinātu, kāda veida palīdzība
cilvēkiem nepieciešama, pašlaik
Jelgavā tiek veikta anketēšana. «Ne
vienmēr mūsu raizes saskan ar to,
kas uztrauc iedzīvotājus. Kamēr
mēs brīdinām uzmanīties no krāpniekiem, kādam varbūt traucē skaļi
kaimiņi, smēķētāji kāpņu telpā vai
jauniešu bariņi,» uzsver Jelgavas
iecirkņa priekšniece, piebilstot, ka
ne visi jautājumi, kas satrauc iedzīvotājus, ir policijas kompetencē, bet
sadarbībā ar pašvaldību un citām
iestādēm tos var risināt. Pašlaik
saņemts vairāk nekā 200 anketu,
un problēmas, ko iedzīvotāji norāda,
ir nepietiekams apgaismojums, aizdomīgu un/vai apreibušu personu
pulcēšanās pie sabiedriskiem objektiem vai kāpņu telpās, arī jauniešu
uzvedība. Anketa ir pieejama arī
portāla www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Svarīgi». To var izdrukāt
un aizpildītu nogādāt Pētera ielā 5,
Dežūrdaļā, vai nosūtīt pa e-pastu:
kanc.jelgava@zemgale.vp.gov.lv.
Iedzīvotāji, ja redz nelikumības
un ja paši cietuši likumpārkāpumā,
aicināti zvanīt pa tālruni 110, 112
vai 63004202, 63004200. Policijas
uzticības tālrunis – 67014077.

tēma

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori
iedzīvotājus pieņem Pētera ielā 5 pirmdienās no pulksten 14 līdz 16.30.
Inspektors

Katra Kārtības policijas inspektora apkalpojamā teritorija pilsētā

Sintija Tihonova
Tālrunis: 63004223
Kabinets: 2c

Lielās ielas kreisā puse no Pasta salas līdz Mātera ielai, Mātera ielas kreisā puse no Lielās ielas līdz Raiņa ielai,
Raiņa ielas kreisā puse līdz Čakstes bulvārim, Čakstes bulvāris no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, Akadēmijas iela
no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, Katoļu iela no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, Pasta iela no Lielās ielas līdz Raiņa ielai,
Driksas iela

Aleksandrs
Čaikovskis
Tālrunis: 63004295
Kabinets: 16a

Garozas iela no Cukurfabrikas stacijas līdz Jelgavas pilsētas robežai, Parka, Alkšņu, Apiņu, Egļu, Brūkleņu,
E.Melngaiļa, Rasas iela, Jaunais, Rubeņu, Ziediņu ceļš, Pārmiju, Biešu, Prohorova, Neretas, Cepļu, Emburgas,
Līču, Apšu, Birzes, Upes iela

Sintija
Dementjeva
Tālrunis: 63004232
Kabinets: 13

Dobeles šosejas labā puse no Satiksmes ielas, Satiksmes ielas kreisā puse līdz Ganību ielai, Ganību ielas kreisā
puse līdz Atmodas ielai, Ganību ielas abas puses, Atmodas ielas kreisā puse, Meiju ceļš no Atmodas ielas, 1., 2.,
3., 4., 5., 6. līnija, Meža, Šūmaņu, Meldru, Gobu, Miera, Pambakaru ceļš, Agroķīmiķu, Arāju, Kooperatīva, Nameja
iela, Ošu, Riekstu, Ozolu ceļš, Īves, Indras, Saulītes, Sakarnieku, Rosmes, Sapņu, Floras, Tulpju, Zaļā, Vasarnieku
iela, Vēja ceļš
Lielā iela no Pulkveža Brieža ielas līdz Dobeles šosejai, Dobeles šosejas labā puse līdz Satiksmes ielai, Satiksmes
ielas labā puse no Dobeles šosejas līdz Meiju ceļam, Pulkveža Brieža kreisā puse līdz Kazarmes ielai, Meiju ceļa
kreisā puse līdz Satiksmes ielai, Celtnieku, Rudens, Linu, Lidotāju, Traktoristu, Vasaras, Pionieru, Namdaru, Ērgļu,
Saldus, Mazā Dambja, Vecpilsētas, Jāņa Asara iela, Ganību iela no Dobeles šosejas līdz Satiksmes ielai, Ausekļa
iela no Pulkveža Brieža ielas līdz Dobeles šosejai, Kazarmes iela no Pulkveža Brieža ielas līdz Ganību ielai, K.Barona
iela no Pulkveža Brieža ielas līdz Lielajai ielai

Uldis Janševskis
Tālrunis: 63004295,
20293281
Kabinets: 16a

Kalnciema ceļš, Loka maģistrāles kreisā puse no Bērzu ceļa, Loka maģistrāles labā puse no Rīgas ielas, Rīgas ielas
kreisā puse no Cukura ielas līdz Pumpura ielai, Vecais ceļš līdz Pērnavas ielai, Kameņu, Dārzkopju, Aroniju, Strazdu,
Zāļu, Institūta, Strautu, Lauksaimnieku, T.Grothusa, Avotu, Stadiona, Robežu, Lielupes, Druvu, Ievu, Pūpolu, Indrānu,
Oļu, Pīlādžu, Lazdu iela, Bērzu, Strautu ceļš, Kadiķu iela, Kļavu, Rogu, Klijānu, Upes ceļš, Garozas ielas labā puse
līdz Cukurfabrikas stacijai, Brīvības bulvāris no Rīgas līdz Garozas ielai, Cukura, Veco Strēlnieku, Ziedoņa, Peldu,
Pļavu iela, Aviācijas iela no Cukura līdz Garozas ielai, Krasta iela

Valērijs Celmiņš
Tālrunis: 63004243,
20293266
Kabinets: 12

Lielās ielas labā puse no pils parka līdz Pulkveža Brieža ielai, Pulkveža Brieža ielas labā puse līdz Meiju ceļam, Meiju ceļa labā puse līdz Zvejnieku ielai, Zvejnieku ielas labā puse līdz Lapskalna ielai, Uzvaras, Slokas
iela, Pasta iela no Lielās ielas līdz Dobeles ielai, Blaumaņa, Lapskalna iela, Mātera iela no Lielās ielas līdz
Dobeles ielai, Viestura, Kārļa, Šķūņu, Audēju, Liepu iela, Kazarmes iela no Lapskalna ielas līdz Pulkveža Brieža
ielai, Vārpu iela, Ausekļa iela no Uzvaras ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, Dobeles iela no Uzvaras ielas līdz
Pulkveža Brieža ielai, K.Barona iela no Uzvaras ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, Čakstes bulvāris no Lielās
ielas līdz tirgum
Satiksmes ielas kreisā puse no Ganību ielas puses, Zvejnieku ielas kreisā puse līdz Lapskalna ielai, Lapskalna ielas
kreisā puse no Zvejnieku ielas, Meiju ceļš no Zvejnieku ielas puses, Atmodas ielas labā puse no Ganību ielas

Zanda Zommerfelde
Tālrunis: 63004232,
25488680
Kabinets: 13

Jeļena Visocka
Vecākā inspektore nepilngadīgo
noziedzības novēršanas jomā
Tālrunis: 63004267, 26286552
Kabinets: 64
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
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Raiņa ielas kreisā puse no Čakstes bulvāra līdz Pasta ielai, Pasta ielas kreisā puse no Raiņa ielas līdz gaisa tiltam,
Stacijas iela no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam, Akadēmijas iela no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai,
Zemgales prospekts, Elektrības, Palīdzības, Sliežu iela, Jāņa iela no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Sudrabu
Edžus iela no Akadēmijas ielas līdz Pasta ielai, Katoļu iela no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai
Rūpniecības ielas kreisā puse no Dzelzceļnieku ielas līdz Bebru ceļam, Tērvetes iela no Rūpniecības ielas līdz pilsētas
robežai, Baložu, Grīvas, Dūņu, Laipu, Stiebru, Smilgu, Sniega, Gārņu, Niedru, Līgas iela, Bebru ceļš no Rūpniecības
ielas līdz Dambja ielai, Dambja iela no Rūpniecības ielas līdz Kārklu ielai, Filozofu iela no Rūpniecības ielas līdz
Kārklu ielai, Emīla Dārziņa iela no Rūpniecības ielas līdz Tukuma ielai, Tukuma iela, Vīgriežu iela no Rūpniecības
ielas līdz Kārklu ielai, Kastaņu iela, Būriņu, Lieknes, Vītolu, Bāra ceļš, Zemgaļu, Liesmas, Briežu, Malienas, Upeņu,
Kaimiņu, Ciema, Bērzaines, Baraviku, Amatieru, Ielejas, Āraišu, Sniedzes, Pludmales, Stūrīšu, Rītausmas, Keramiķu,
Vētras, Senču, Blāzmas, Putnu, Lakstīgalu iela, Pogu Lauku ceļš, Baložu, Plostu, Asnu, Mētru, Palienas, Papardes,
Zvanu, Zirņu, Zaļumu, Gulbju, Krastmalas, Ciedru, Augļudārzu, Dzērves, Paceplīšu, Apoga, Stārķu, Saulgriežu,
Sprieguma iela, Aku ceļš

Tatjana Flandere
Jelgavas iecirkņa priekšniece
Tālrunis: 63004201, 20293275
Kabinets: 30

Rolands Kursišs
Vecākais inspektors, kas
atbild par iecirkņa inspektoru darbu
Tālrunis: 63004210, 22044711
Kabinets: 14
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Ritvars Veilands
Tālrunis: 63004286,
29573528
Kabinets: 2c

Lielās ielas kreisā puse no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Dambja ielai, Dambja ielas kreisā puse no Lielās ielas līdz
Rūpniecības ielai, Rūpniecības ielas labā puse no Dzelzceļnieku ielas līdz Dambja ielai, Pulkveža O.Kalpaka ielas
labā puse no Lielās ielas, Sakņudārza iela, Svētes iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Sakņudārza ielai, Skolotāju,
Egas, Sarmas iela, Mazais ceļš, Maija iela, Raiņa iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai, Ceriņu, Kungu,
Tirgoņu, Klusā, Rožu, Kļavu, Skolas, Jēkaba iela, Pavasara iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai, Dārza
iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai, Zirgu iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Smilšu ielai, Jasmīnu,
Madaru, Smilšu, Augstkalnes iela, Filozofu iela no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai, Nākotnes, Ausmas, Dārzeņu,
Riņķa iela, Vīgriežu iela no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai, Tērvetes iela no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai,
Staļģenes iela, Lietuvas šoseja, Miera iela, Lediņu ceļš, Bauskas, Viršu, Druvienas, Kreimeņu, Līgotāju, Nomales,
Melleņu, Zileņu, Dzērveņu, Romas, Viskaļu iela

Dina Maido-Dūša
Tālrunis: 63004243,
28657649
Kabinets: 12

Pērnavas ielas labā puse, Loka maģistrāles kreisā puse, Rīgas iela no Pumpura ielas līdz Loka maģistrālei, Pumpura, Paula Lejiņa, Aviācijas, Helmaņa, Olaines, Strazdu, Kronvalda, Imantas, Akmeņu, Priežu, Zvaigžņu, Lāčplēša,
Valgundes, Baldones, Dalbes, Saules, Iecavas, Izstādes, Austrumu, Akāciju iela, Brīvības bulvāris no Garozas ielas
līdz Helmaņa ielai, Rīgas ielas labā puse no Garozas ielas līdz Pumpura ielai

Lilija Minčenkova
Tālrunis: 63004275,
26349134
Kabinets: 11

Lielās ielas kreisā puse no Dambja ielas līdz Dobeles šosejai, Dobeles šosejas kreisā puse no Māras ielas līdz Svētes
upei, Dambja ielas labā puse no Lielās ielas līdz Rūpniecības ielai, Rūpniecības ielas labā puse no Dambja ielas līdz
Bebru ceļam, Atmodas iela no Bebru ceļa līdz Dobeles šosejai, Aspazijas, Asteru, Māras, Puķu, Draudzības, Sprīdīšu,
A.Brigaderes, Gundegas iela, Bebru ceļš no Dambja ielas līdz Rūpniecības ielai, Pūra, Miezītes, Ķiršu, Kūliņu, Siena,
Bāra, Vītolu, Vangaļu, Žagaru, Malkas, Zīles ceļš
Lielās ielas kreisā puse no Mātera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Pulkveža O.Kalpaka ielas kreisā puse, Dzelzceļnieku iela, Rūpniecības iela no Stacijas ielas līdz Dzelzceļnieku ielai, Mātera ielas labā puse no Lielās ielas līdz Raiņa
ielai, Mātera iela no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai, Raiņa ielas kreisā puse no Pasta ielas līdz Mātera ielai, Raiņa
ielas abas puses no Mātera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Pasta ielas labā puse no Raiņa ielas līdz gaisa tiltam,
Svētes iela no Mātera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Vaļņu iela, Pētera iela, Sudrabu Edžus iela no Pasta ielas līdz
Mātera ielai, Plūmju iela, Pavasara iela no Pētera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Ūdensvada iela, Dārza iela no
Pētera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Lauku, Veidenbauma iela, Jāņa iela no Pasta ielas līdz Mātera ielai, Zirgu iela
no Pasta ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Stacijas iela no Pasta ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai, Cīruļu iela

ziņas
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Tipogrāfija rādīs, kā top grāmata
 Ilze Knusle-Jankevica
23. aprīlī, kad tiek atzīmēta
Pasaules Grāmatu diena, Jelgavas
tipogrāfija piedāvā interesentiem
ieskatīties grāmatas tapšanas procesā, iepazīties ar uzņēmumu un
ražošanu. Īpaši tiek aicināti 9. un
12. klašu skolēni, kuri ir karjeras
izvēles priekšā.
Uzņēmuma Mārketinga projektu vadītāja Liene Pčolka stāsta, ka
šajā dienā notiks vairākas ekskursijas – tās ieplānotas pulksten 15, 16,
17, 18 un 19. Vienā grupā iespējams
uzņemt līdz 20 cilvēkiem, tādēļ
interesentiem iepriekš jāpiesakās

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

pa tālruni 63024501. Pieteikties
ekskursijām var līdz 22. aprīlim.
Jo īpaši šajā dienā apmeklēt
tipogrāfiju aicināti 9. un 12. klašu skolēni, studenti, kuri varētu būt potenciālie uzņēmuma
darbinieki, un grāmatu mīļotāji.
«Rādīsim, kā top grāmata no
drukas līdz gatavam produktam,»
tā L.Pčolka. Viņa piebilst, ka citu
klašu skolēni šoreiz netiks uzņemti, jo tipogrāfijā skolēnu ekskursijas viesojas visu cauru gadu.
Jāpiebilst, ka ekskursijas būs bez
maksas. Transports uz tipogrāfiju,
kas atrodas Langervaldes ielā 1a,
netiks organizēts.

Dienesti strādā pastiprināti;
operatīvie tālruņi – 8787,
8550 vai 112
Šajās
dienās
applūdusi
ir arī Uzvaras iela
posmā
no Slokas
ielas līdz
Uzvaras
63.

Pašvaldības atbalstītie biedrību un nodibinājumu projekti
Organizācija

Projekta nosaukums

Latvijas Politiski represēto apvienība «Organizācijas darbības nodrošināšana»
Jelgavas sieviešu invalīdu organizā- ««Zvaigznes» darbības nodrošinājums 2013.
cija «Zvaigzne»
gadā»
«Jelgavas Invalīdu biedrības programmu
Jelgavas Invalīdu biedrība
realizācija un darbības nodrošināšana»
Latvijas Kaulu, locītavu un saistau- «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programdu slimnieku biedrība
ma 2013. gadam (I. kārta)»
LLU Tehniskās fakultātes studentu
«Mehu dienas 2013»
pašpārvalde
«Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodroJelgavas Latviešu biedrība
šināšana organizācijas telpās Lielajā ielā 13
– 15 2013. gadā un turpmāk»
Vizuālās un lietišķās mākslas
«Vasaras darbnīca «Gadskārtu maskas»»
pedagogu asociācija
Jaunatnes tehnisko sporta veidu
«Tehnisko sporta veidu svētki Jelgavā»
centrs
Rokdarbnieku klubs «Zelta rokas»
«Zelta roku labie darbi»
«Būsim pazīstami – mēs esam ukraiņi»
Ukraiņu kultūras centrs «Džerelo»
(Ukrainas dienas 2013)
«Zariņš & Lejnieks»
«JZRLP dzejas sacensības»
Invalīdu sporta un rehabilitācijas
«Mēs esam stipri un varoši!»
klubs «Cerība»
Jelgavas Pensionāru biedrība
«Kopā ar Eiropu»
Jelgavas Tenisa klubs
«Būsim kopā vasaras rītos»
«Atbalsts inventāra iegādei mācīšanās vides
Biedrība «Centrs «Elizabete»»
uzlabošanai bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem»
«Vēstures mācības skaidrošana jaunajai
Latviešu Strēlnieku apvienība
paaudzei»
«LĢC «Spiets» 2013. gada biroja administraJelgavas pilsētas lielo ģimeņu centrs tīvajiem izdevumiem un datortehnikas iegāde
«Spiets»
biedrības vajadzībām. Sadzīves priekšmetu
iegādei virtuvē»
«Jelgavnieki – Otrajā pasaules karā kritušie
LVAF «Lāčplēsis»
130. latviešu korpusa karavīri»
«Dzīves kvalitātes uzlabošana trūcīgajām un
Latvijas Bērnu fonds
daudzbērnu ģimenēm»
Zemgales Latviešu strēlnieku
«Visi par vienu – viens par visiem»
biedrība
Radošo domu un darba centrs
«Atbalsts biedrības «Svētelis» darbībai»
«Svētelis»
«Pirmā reģionālā parafiāde jauniešiem
Latvijas Poļu savienība
Jelgavā»
Zemgales kultūrvēsturiskā manto«Nevis tauta pret tautu, bet visi kopā pret
juma saglabāšanas un attīstības
tumsu! (tautas dzejnieks Rainis)»
biedrība «Mītava XXI»
«Tūrisma inventāra iegāde dzīvei āra
«Remoss»
apstākļos»
«Informatīvā izdales materiāla «Par dzīvnieku
Zemgales Dzīvnieku aizsardzības
atbildīgu turēšanu Jelgavā» sagatavošana un
biedrība
izplatīšana Jelgavas pilsētā»
«Sporta popularizēšana kā veselīga dzīvesInterešu klubs «DOKS»
veida uzturēšana dažādās vecuma grupās
Jelgavas pilsētā»
Nodibinājums «Jelgava 21.
«8. Jelgavas velobrauciens»
gadsimtā»
Jelgavas baltkrievu biedrība
«Baltkrievu kultūras dienas 2013»
«Ļanok»
Jelgavas krievu biedrība «Istok»
«Krievu tautas mūzika un dziesmas»
«Harmonija»
Jelgavas vecticībnieku draudze
Daugavas vanagi Latvijā
«IKSIGREK»
Jelgavas Mākslinieku biedrība
Regbija klubs «Mītava»
Jelgavas ūdens sporta klubs
«Barons»
Atklātais sabiedriskais fonds «Vēja
zirdziņš»
Izglītības inovācijas pārneses centrs
Biedrība «Bērnu un jauniešu
rotaļu un attīstības centrs «Oranžais
stars»»
Latvijas Neredzīgo biedrība
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību
asociācija
Jelgavas pilsētas un rajona čigānu
biedrība «Romanu čačipen»
Jelgavas Jaunais teātris
Zemgales Nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs
«Kovārnis»
Bērnu un jauniešu mūzikas klubs
Latvijas Sarkanais Krusts

«Dzīvo saskaņā ar dabu»
«Izstādes prezentācijas «Vecticībnieku garīgais
un kultūras mantojums un laikmetīgums»
pasākums»
«DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana»
«Jauno uzņēmēju un līderu konference «Uzrāviens 2013»»
«2. Starptautiskais Jelgavas mākslinieku
plenērs»
«Sporta sacensību videoieraksts, spēlētāju
prasmju analizēšana, pilnveidošana»
«Sports mūs vieno»
«Bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» 21. vasaras ieskaņas koncerts»
«Pieaugušo izglītotāju kontaktbirža Jelgavā»

Piešķirtā
summa,
Ls
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 Ritma Gaidamoviča

ja nepārtraukti tiek kontrolēta.
F.Jasenas informē, ka ūdens līmeTrešdien, 17. aprīlī, no
nis Lielupē lēnām krītas, jo ledus
rīta ūdens līmenis Lielupē
ir izgājis. «Problēmas ir ar Svētes
Jelgavā bija sasniedzis
upes baseinu un blakus esošām
atzīmi 275 centimetri
apdzīvotajām teritorijām, kas
virs jūras līmeņa. Jelgaapplūdušas, tāpat ar Staļģenes
vas pilsētas pašvaldības
ielas mikrorajonu un Lediņiem,
Administratīvās pārvalkur Vircavas upe un Lielupe rada
des civilās aizsardzības
problēmas,» stāsta F.Jasenas, gan
speciālists Felikss Jasepiebilstot, ka cilvēki, kuri dzīvo
nas atzīst, ka situācija
plūdu apdraudētajās teritorijās, kā
Jelgavā nav kritiska, bet
katru gadu jau rēķinās ar situāciju
gan pielīdzināma ikgaun ir tai sagatavojušies.
dējiem pavasara paliem.
Trešdien vēl applūdusi bija Pils
«Apstākļi mainās katru
sala, daļēji applūdis – LLU pils
stundu, un prognozes
parks, Staļģenes ielas rajons, rajons
liek domāt, ka ūdens
Lediņu ceļā, Uzvaras parks, vairāki
līmenis arī turpmāk kritīzemes gabali starp Svētes upi un
sies, jo upes jau ir brīvas
Tērvetes ielu, Būriņu ceļa rajons
no ledus. Tiesa, situāciju
(no Baložu ielas puses), Rogu ceļš
var mainīt solītais liepie Kalnciema ceļa, kur noteikti
tus,» atzīst F.Jasenas.
arī satiksmes ierobežojumi. Tiesa,
situācija nepārtraukti mainās, un
Operatīvie dienesti strādā pa- aktuālākajai informācijai par apstiprinātā režīmā, un situāci- plūdušajām teritorijām, slēgtajām

ielām var sekot līdzi pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» mājas
lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Līdz šim Jelgavā plūdu dēļ
evakuēti divi cilvēki Būriņu ceļā
un divi suņi. Pašvaldības policija
norāda, ka policijas darbinieki
apziņojuši 111 plūdu riska zonu
iedzīvotājus, informējot par iespējamo evakuāciju un rīcību krīzes
situācijā.
Jāpiebilst, ka cilvēki, kuriem
nepieciešama palīdzība vai ir kādi
neskaidri jautājumi par to, kā rīkoties plūdu situācijā, var vērties pēc
palīdzības Pašvaldības operatīvās
informācijas centrā (POIC), zvanot pa tālruni 8787, vai Jelgavas
Pašvaldības policijā pa tālruni
8550, vai Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā pa tālruni 112.
F.Jasenas piebilst, ka iedzīvotāji
šajās dienās aktīvi zvana uz POIC
tālruni, lai iegūtu arī operatīvāko
informāciju par ūdens līmeņa
izmaiņām Jelgavas upēs.

Paplašināts to personu loks,
kas var saņemt «Latvenergo» dāvanu kartes
No 1.lpp.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
kartes izsniedz mājsaimniecībām,
kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas un dzīvo Jelgavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu karti,
jāuzrāda «Latvenergo» elektrības
piegādes līguma numurs, kas
ir slēgts, norādot adresi, kurā
kartes saņēmējs dzīvo un lieto
elektroenerģiju. Aizbildņiem un
audžuģimenēm jāuzrāda Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas lēmums
par aizbildnības nodibināšanu vai

bērnu ievietošanu audžuģimenē.
Ģimenēm, kurās ir bērns invalīds
vai viens no vecākiem ir invalīds,
jāuzrāda dokuments, kas apliecina personas invaliditāti. Personai, kura saņem karti, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments
(pase vai identifikācijas karte).
Saskaņā ar «Latvenergo» dāvinājuma līgumu sociālā atbalsta
kampaņas gaitā Sociālo lietu pārvalde saņēma 1500 dāvanu kartes
(vienas kartes vērtība ir 53,70
lati). Šobrīd izsniegtas 598 kartes,
bet atlikušas – 902 kartes.

«Latvenergo» dāvanu karti var
saņemt Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 104. vai
106. kabinetā.
Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 9 – 12 un 15 – 19 rindas
kārtībā
Otrdienās: 9 – 12 pēc iepriekšēja pieraksta
Trešdienās: 9 – 12 rindas kārtībā
Ceturtdienās: 9 – 12 pēc iepriekšēja
pieraksta
Informācija un iepriekšējais pieraksts
– Sociālo lietu pārvaldes 115. kabinetā,
tālrunis 63048914, 63007224.

500

Nevalstiskajām organizācijām
pašvaldība piešķir 20 940 latus
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«Vecāku, kas audzina bērnus ar invaliditāti,
stiprināšana»

1000

«Mēs esam un būsim starp jums!»

500

«Sarmas ielas svētki»

500

«Romu dienas Jelgavā»

320

«Jauniešu radošais teātra festivāls «Rotācija»»
«Konsultācijas un informatīvais atbalsts
Jelgavas pilsētas NVO»
«Saki, Eiropa, Jelgava!»
«Jelgavas pilsētas bērnu un jauniešu uguns un
apkārtējās vides drošība»
«LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana»

500
500
500
500
1000

pavisam tika iesniegti 47 projekti
un visi arī saņēmuši pašvaldības
Noslēgusies projektu
finansiālu atbalstu – kopumā par
konkursa «Biedrību un
20 940 latiem.
nodibinājumu atbalsta
Atbalsta summa katram apstipriprogramma» 1. kārta,
nātajam projektam svārstās no 100
kurā 47 Jelgavas pilsētas
līdz 1500 latiem. Naudu dažādiem
nevalstiskajām organizāmērķiem saņēmušas invalīdu biedcijām projektu īstenošarības, nacionālo kultūras biedrību
nai pašvaldība piešķīrusi
pārstāvji, dzīvnieku aizsardzības
20 940 latu finansējumu.
biedrība, pilsētas maznodrošināto
Nauda piešķirta biedrību
un daudzbērnu ģimeņu atbalstītāji,
darbības nodrošināšakā arī dejotāji. Vairākas nevalstiskās
nai, dažādu pasākumu,
organizācijas naudu saņēmušas sasvētku un konkursu rīvas darbības nodrošināšanai, naciokošanai, datortehnikas
nālās kultūras biedrības – kultūras
iegādei un informatīvu
dienu organizēšanai, lielo ģimeņu
izdales materiālu izstrācentram «Spiets» nauda piešķirta
dāšanai pilsētniekiem.
jaunas datortehnikas un virtuves
tehnikas iegādei. Lielākā summa
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko – 1500 latu – piešķirta Latvijas
attiecību pārvalde informē, ka šo- Bērnu fonda Jelgavas nodaļai dzīves
gad 1. kārtas projektu konkursam kvalitātes uzlabošanai trūcīgajām

un daudzbērnu ģimenēm, savukārt
Jelgavas Pensionāru biedrība iecerējusi 9. maijā, Eiropas dienā, mūsu
pilsētā rīkot nūjotāju festivālu un
saviesīgu pasākumu, kurā aicinās
piedalīties pilsētas seniorus. Bet
bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš» gatavos jaunu koncertprogrammu.
Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem speciāli izveidota
komisija, kuru vada Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Jelgavas pilsētas Biedrību
un nodibinājumu atbalsta programmas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas
attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas
pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas
pilsētas teritorijā.
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Īsi

 Pagājušajā nedēļā pie
Mītavas tilta
mērogā 1:1
uz mirkli tika
uzstādīts topošās skulptūrasstrūklakas «Students» makets, lai
novērtētu, kā tas
izskatīsies dabā,
pārrunātu dažādas
nianses un tehniskos jautājumus. 2,25
metrus augstais «Studenta» makets veidots no saplākšņa.
Interesanti, ka, lai taptu skulptūras
makets, tēlniekam Kārlim Īlem pozējis
modelis – kāds paziņa ar augumu divi
metri. K.Īle atzīst, ka paziņam nācies
nostāvēt ilgas stundas, taču līdz ar
to māksliniekam šķiet, ka ir izdevies
izveidot reālāku tēlu. «Ar īstu modeli
ir iespēja labāk saprast, kas notiek,
ja ierauj galvu, kas, ja mazliet ieliec
kāju,» tā K.Īle.
 Jelgavas Pensionāru biedrība aicina pilsētas seniorus Eiropas dienā
– 9. maijā – piedalīties nūjošanas
festivālā. Biedrības vadītāja Marija
Kolneja informē, ka līdz 30. aprīlim aicināti pieteikties seniori nūjotāji, kuri
grib piedalīties. Pieteikties var, zvanot
pa tālruni 63024428, 26459319 vai
vēršoties dienas centrā «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62a pie administratora
centra darba laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no
pulksten 10 līdz 17, bet trešdienās no
pulksten 12 līdz 17.
 «SEB bankas» prezidents Ainārs
Ozols šonedēļ ieradās Jelgavā, lai
pārrunātu e-kartes ieviešanu Jelgavas senioriem. Vienlaikus viņš
pilsētas domes priekšsēdētājam
Andrim Rāviņam pasniedza balvu
par veiksmīgu sadarbību, strādājot
pie skolēnu elektronisko karšu ieviešanas. Balva, ko A.Ozols pasniedza
pašvaldībai, ir identiska tai, ko banka
pirms nepilna mēneša saņēma pirmajā
banku pakalpojumu konkursā «Zelta
monēta 2013» par skolēnu e-kartes
ieviešanu Jelgavā. «Uzskatām, ka balvu
esam nopelnījuši kopā, tāpēc pasūtījām
identisku balvu pie tā paša mākslinieka,
kurš izgatavoja balvas konkursam «Zelta monēta 2013»,» tā A.Ozols.
 Tuvojas Pasaules čempionāts
hokejā, un tā noskaņās 25. aprīlī
pulksten 18 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks tematisks tūrisma
vakars «Sporta tūrisms – hokejs
vieno!», kurā tiks rosināta diskusija
par sporta tūrisma iespējām Jelgavā.
Tūrisma vakara viesis sporta žurnālists
Armands Puče stāstīs par hokejistu
ikdienu mūsdienās, interesantiem
atgadījumiem no hokeja mačiem un
treniņiem, izbraukumiem un sporta
tūrisma attīstību Latvijā. Bet par to, ko
ceļojot piedzīvojuši hokeja fani, kādas
interesantas lietas redzējuši un kā ārpus
spēlēm labprāt atpūšas, stāstīs pieredzējušais hokeja fans un fanu kluba
«Rīgas Dinamo» biedrs Dinārs Kvedovs.
Tūrisma vakara dalībnieki tiks aicināti
dalīties arī savā pieredzē, ceļojot kā faniem vai sportistiem. Ieejas maksa – Ls
2 pieaugušajiem, Ls 1,50 – skolēniem.
Vairāk informācijas un pieteikšanās pa
tālruni 63005445.

Ritma Gaidamoviča
SIA «KasunK.Studija»
konstruktoru birojs «a222»
aicina darbā būvinženierus
un rasētājus tehniķus šādās
vakancēs:
- būvinženieris, projektēšanas
grupas vadītājs;
- būvinženieris, konstruktora
palīgs;
- būvinženieris, tehniķis;
- rasētājs tehniķis.
Motivācijas vēstuli ar prasmju
aprakstu un CV sūtīt uz e-pastu:
studija@kks.lv vai pa pastu: SIA
«KasunK.Studija», Elektrības iela
10, Jelgava, LV-3001, tālrunis
29433439.
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Ātros kredītus izmanto dažādās
krāpšanas shēmās; šogad Jelgavā
reģistrēti 17 gadījumi

Kā mani apkrāpa – reāli jelgavnieku stāsti policijai

10. martā portālā xxx saņēmu darba piedāvājumu no lietotāja xxx. Iegāju vēstulei pievienotajā saitē
xxx darbs, kur tālāk bija jānoklikšķina uz dotās saites. Pēc tam nonācu saitē Pieteikums darbam
xxx, kur bija darba apraksts. Pēc tam nospiedu Pieteikties darbam, kur mani aizveda uz saiti, kur
bija jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, telefons
un e-pasts. Pēc tam bija jāievada bankas kartes dati un kodu kartes numuri. Nākamajā dienā
konstatēju, ka uz mana vārda paņemts Ls 200 kredīts, kas pēc tam pārskaitīts xxx.
***
Atbrauc svešinieks uz dzīvesvietu (biežāk laukos) un piedāvā darbu, par ko sola samaksu. Viņš
saka, ka, tā kā būs jāmaksā alga, nepieciešams bankas konts. Darba piedāvātājs kopā ar potenciālo
darba ņēmēju dodas uz banku, atver uz viņa vārda kontu, paprasa dažādus dokumentus, kas it
kā nepieciešami līguma noformēšanai, un sola atvest parakstīšanai līgumu, kad tas būs gatavs.
Protams, viņš pazūd, un no līguma nav ne miņas. Pēc kāda laika cilvēkam atnāk paziņojums, ka
nav laicīgi samaksāts kredītmaksājums...

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Šā gada pirmajos trīs mēnešos Jelgavas policijā reģistrēti 17 gadījumi, kad, izmantojot ātros kredītus, apkrāpti
cilvēki. Policija norāda: lai
gan apmēram puse gadījumu ir jau atstrādātas krāpšanas shēmas, ir arī cilvēki,
kas zem sitiena paliek savus
tuviniekus un draugus.
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere norāda, ka šogad
reģistrēti 17 gadījumi, kad notikušas
nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem ar krāpšanas nolūku. Salīdzinot
ar tādu pašu laika sprīdi 2012. gadā,
šādu notikumu skaits ir krietni audzis. Policija lielu daļu krāpnieku jau
noskaidrojusi, tomēr pārliecināta, ka
šie gadījumi ir tikai aisberga redzamā
daļa – daudzi tomēr par šādiem gadījumiem policijai nemaz neziņo.

lietās par smagu vai sevišķi smagu
noziegumu vai mantkārīgā nolūkā ir
brīvības atņemšana līdz trim gadiem
vai piespiedu darbs, vai naudas sods
no piecām līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, kas ir no 1000
līdz 30 000 latu, turklāt personai
iestājas sodāmība, kas var apgrūtināt tās tālāko dzīvi,» paskaidro
T.Flandere.

Izmanto bezpajumtnieku
tīro kredītvēsturi

Scenāriji, kādos cilvēki Jelgavā
tikuši apkrāpti, ir dažādi. Policisti
ieskicē izplatītākos no tiem. «Viens no
variantiem, ko nereti izmanto paziņas
un tuvinieki, ir tāds: cilvēkam paprasa
noformēt kredītu vai kredītā iegādāties kādu lietu uz sava vārda, piemēram, televizoru, telefonu. Pēc tam
pazīstamais cilvēks, jo ar šādu lūgumu
pie svešinieka nevērsīsies, paņem naudu vai iegādāto mantu, solot turpmāk
segt kredītmaksājumus, bet, protams,
nemaksā,» stāsta U.Markus, uzsverot:
gan šajā, gan līdzīgos gadījumos atbildība gulstas uz
Maksā par
personu, uz kuras
Biežāk cietušais ir vīrietis
melošanu
vārda kredīts novecumā no 20 līdz 40 gadiem,
policijai
formēts. Ja poDaži no šogad
licijai neizdodas
bet četros no 17 Jelgavas
reģistrētajiem nopierādīt, ka nogadījumiem cietusī bija
tikumiem bijuši
tikusi krāpšana,
krāpšana pēc jau
kred īt ņēmējam
sieviete. Parasti krāpnieks
izstrādātas shēparādu nākas atun cietušais ir mazpazīstami
mas, kurā vēršadot, turklāt nereti
vai nupat kā iepazinušies.
nās policijā ir daļa
summa ir teju vai
no plāna – cilvēks
dubultojusies, jo
Summas, par kādām
vēršas policijā
ātro kredītu aizkrāpnieciski uz sveša cilvēka
un uzdodas par
devuma procenti
vārda tiek noformēts ātrais
cietušo, kas ticis
ir ievērojami.
apkrāpts. Tas noLīdzīgi notiek
kredīts, svārstās vidēji no
zīmē, ka apzināti
ar ātro kredītu
200 līdz 600 latiem. Ir bijuši
tiek sniegta nepanoformēšanu,
arī gadījumi, kad uz vienas
tiesa liecība, un
turklāt, kā norāpar to var saukt
da policijas darpersonas vārda tiek noformēti
pie kriminālatbilbinieki, arī šī ir
vairāki ātrie kredīti.
dības. «Šādos gaizplatīta shēma,
dījumos cietušais
kurā atsevišķos
parasti ir informēts par plānu. Shēmā gadījumos par samaksu tiek iesaisvar būt iesaistīti bezpajumtnieki, tīti bezpajumtnieki. «Šiem cilvēkiem
kuriem par ātrā kredīta noformēša- kredītvēsture ir tīra, tāpēc viņi ir
nu un iešanu uz policiju samaksā 30 labi kandidāti kredīta ņemšanai,» ko– 70 latus. Saskaņā ar vienošanos mentē U.Markus, paskaidrojot: pirms
cilvēkam jādodas uz policiju un jāziņo, ātro kreditēšanas kompāniju «buma»
ka nelikumīgi izmantots viņa konts,» kredītus lielākoties izsniedza bankas,
vienu no scenārijiem atklāj Jelgavas bet tām ir samērā strikti kritēriji, pēc
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas kuriem tiek izvērtēti kredītņēmēji, un
priekšnieks Uldis Markus. Viņš gan šādi cilvēki tos nevarēja saņemt.
uzsver, ka policija samērā viegli var
atklāt melus un par to var iestāties Darba dēvējam
kriminālatbildība. «Sods par apzināti internetbankas kodi nav jādod
nepatiesas liecības sniegšanu policijai
Vēl viens krāpšanas veids ir pie-

dāvāt darbu. Krāpnieki vēršas pie
nepazīstamiem cilvēkiem un piedāvā
darbu, bet, lai varētu saņemt algu,
jāatver konts bankā un jāpieslēdz
internetbanka. No vienas puses,
ierasta prasība ikvienā darbavietā,
tikai te krāpnieki paņem cilvēka konta datus un internetbankas pieejas
kodus, lai vēlāk jau uz sava upura
vārda noformētu aizņēmumu. «Var
tikt piedāvāts arī darbs ārzemēs un
pieprasīta nauda biļešu iegādei un
citiem sākotnējiem izdevumiem. Ja
cilvēkam nav naudas, tad viņam iesaka paņemt kredītu. Nauda, protams,
atdota netiek,» stāsta Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks, uzsverot, ka
darbavietā parasti darbiniekam tiek
prasīts bankas konts, nevis internetbankas kodi, tāpēc, jau izdzirdot šādu
prasību, vajag uzmanīties – tā, visticamāk, būs krāpšana. Tiesa gan, šis
scenārijs vairāk attiecināms uz lauku
(Jelgavas un Ozolnieku novada) iedzīvotājiem, kuriem iespējas atrast
darbu ir mazākas un kuri vieglāk
varētu piekrist piedāvājumam strādāt
un nopelnīt.

Pārspīlē ārzemēs
esošo radu dāsnumu

***
Cilvēks personisku iemeslu dēļ nevēlas ņemt kredītu bankā (varbūt lieli procenti, varbūt paša kredītvēsture nav pievilcīga) un meklē iespējas aizņemties internetā. Uzmanību pievērš sludinājums, ka
juridiska persona izsniedz aizdevumus ar pieņemamiem procentiem. Norādīts tikai telefona numurs.
Sazvanoties tiek izrunāts piedāvājums un panākta vienošanās. Kredīta ņēmējam jānosūta vēstule
– kredīta pieprasījums, kurā arī jāpaskaidro, kādam nolūkam aizņēmums nepieciešams, līdzīgi kā
tas ir bankās. Tad tiek pieprasīts iemaksāt 20 – 40 latus lielu summu par kredīta noformēšanu.
Kad nauda ir pārskaitīta, aizdevējs pazūd un norādītais telefona numurs vai neeksistē. Pārsvarā
cietušie vēlējušies saņemt kredītu 500 – 3000 latu apmērā. Daudzi cietušie šādos gadījumos
policijā nemaz nevēršas.
dzētu piekrist, jo, visticamāk, nāksies
palikt gan bez iemaksātās naudas,
gan bez apsolītā kredīta vai preces.
«Bija gadījums Jelgavā, kad cilvēkam
piedāvāja iegādāties ārzemēs automašīnu. Viņš bija iemaksājis 3000 latu,»
norāda U.Markus.
Ir vēl kāds krāpšanas veids, kas
potenciālajiem upuriem varbūt nešķiet nemaz bīstams. Proti, krāpnieks
norāda, ka vēlas ņemt kredītu, bet
viņam vajag galvotāju. Diemžēl nereti
cilvēki neizprot, ka galvotājs apņemas
nokārtot finanšu saistības ar kredītiestādi gadījumā, ja kredītņēmējs
kaut kādu iemeslu dēļ pats to nedara.
Bet tieši ar tādu mērķi – neatdot – šie
kredīti tiek ņemti, lai pēc tam tos
«pārspēlētu» galvotājam.

«Cilvēki domā: ja konts ir tukšs,
nekas slikts notikt nevar»

Lai pasargātu sevi no šāda veida
krāpniekiem, policija iedzīvotājiem
iesaka nekādos apstākļos nevienam
nedot savas internetbankas kodus. Arī ne radiniekiem, jo ir bijuši
gadījumi tepat mūsu pilsētā, kad,
piemēram, mazdēls paņem kredītu
uz vecmāmiņas vārda vai māsa – uz
brāļa vārda. «Bija arī tāda situācija,

Ir bijuši arī gadījumi, kad krāpnieki palūdz atvērt kontu, lai no it kā
ārzemēs strādājošajiem radiniekiem
saņemtu naudu. Parasti tiek minēts
arī iemesls, kāpēc persona nevar
pati atvērt kontu vai saņemt naudu
savā kontā. «Viņi saka, ka pašam
konts nobloķēts, vai arī – ir parādi,  Ilze Knusle-Jankevica
un, ja nauda ienāks kontā, banka to
tūlīt noņems,» krāpnieku izmantotās
Lai valstiskā līmenī ieroshēmas atklāj policisti. Policisti pat
bežotu ātro kredītu visatzina gadījumu, kad krāpnieks bijis
ļautību un iedzīvošanos uz
klaji nekaunīgs: panācis, lai upuris
nelaimē nonākušiem vai
atver kontu, un vēl paprasījis mobilo
neadekvātiem cilvēkiem,
telefonu, lai it kā sazvanītos ar radiEkonomikas ministrija iznieku ārzemēs, bet patiesībā gandrīz
strādājusi virkni priekšlikuvai degungalā noformējis ātro kredītu
mu šīs jomas sakārtošanai.
un uz «aizņēmēja» telefona saņēmis
Tie paredz aizliegt bezatkontrolzvanu no kredītiestādes. Kad
bildīgu aizņemšanos veinauda tika ieskaitīta kontā, apkrāpcinošu reklāmu, ierobežot
tais, domādams, ka tā ir ārzemju
gada procentu likmi līdz
radinieka ieskaitītā naudiņa, to god100 procentiem un noteikt
prātīgi atdevis, bet vēlāk attapies, ka
nokavējuma procentu apir apkrāpts un patiesībā uz viņa vārda
mēra robežu, kā arī uzlikt
ir paņemts kredīts...
par pienākumu pārbaudīt

ka puisis, lai ieriebtu savai draudzenei, uz viņas vārda paņēma kredītu,»
piebilst Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieks. Ja kredīts tomēr ir noformēts, nevajag naudu atdot citam:
ja ir vēlme palīdzēt, drošāk ir naudu
aizdot, bet savu, nevis kredītā paņemtu, jo atdot to, visticamāk, nāksies
pašam. Turklāt jāatceras, ka atdodamā summa būs daudz lielāka nekā
aizņēmums, jo ātrajiem kredītiem ir
lieli procenti. «Cilvēkam ir jāsaprot,
ka tā ir viņa atbildība. Situāciju var
mīkstināt, ja viņš ticis apkrāpts, bet,
ja viņš pats ir piedalījies shēmas īstenošanā, vērsties policijā ar izdomātu
stāstu nevajag, jo sekas var būt daudz
nepatīkamākas – kriminālatbildība
un sodāmība,» uzsver Jelgavas iecirkņa priekšniece.
Visbiežāk par krāpnieku upuriem
kļūst lētticīgi cilvēki, cilvēki no laukiem, gados veci cilvēki, arī cilvēki
ar garīgiem traucējumiem. «Cilvēks
jau domā tā: kāpēc nepalīdzēt un to
kontu neatvērt? Man jau tajā kontā
naudas tāpat nav, tātad nekas slikts
notikt nevar. Bet krāpniekiem pietiek ar personas un bankas datiem,
lai noformētu ātro kredītu,» uzsver
T.Flandere.

Ekonomikas ministrija gatavojas
cīņai ar ātro kredītu sniedzējiem

Galvotājs ir tas, kam problēmu
gadījumā jāatmaksā kredīts

kredītņēmēja maksātspēju.

Priekšlikumi:

Krāpnieki mēdz arī piedāvāt ne aizliegt reklamēt patērētāju
lielus kredītus vai iegādāties preces kreditēšanas pakalpojumu, kas pēc
no ārzemēm, pretī prasot simbolisku sava satura veicina bezatbildīgu aiziemaksu. Arī šādos gadījumos jābūt ņemšanos;
piesardzīgam un darījumam nevaja noteikt maksimālās gada pro-

centu likmes ierobežojumu līdz 100
procentiem;
 aizliegt nesaprātīgu maksu
piemērošanu līguma pagarināšanas
gadījumā, nosakot, ka, piedāvājot
izmaiņas patērētāju kreditēšanas
līgumā, līguma noteikumiem un attiecīgajām izmaksām ir jābūt samērīgām un atbilstošām godīgai darījuma
praksei;
 ierobežot sankciju apmērus līgumu nepildīšanas gadījumos, nosakot
līgumsoda aizliegumu aizdevuma
atmaksas vai aizdevuma maksājuma
termiņa kavējuma gadījumā, kas
liegs kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzkrāt nesamērīgi augstus
līgumsodus par aizdevuma atmaksas
maksājumu kavējumiem;
 aizliegt sniegt kreditēšanas pakalpojumus laika posmā no pulksten
20 līdz pulksten 8;
 paredzēt plašākas tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības centram
pieprasīt informāciju no kreditēšanas
pakalpojumu sniedzējiem.

Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis

Sveikti marta laureāti

Jelgavas
pilsētas
d o m ē
sveikti
sportisti
par sasniegumiem martā: Kristens Krīgers
izcīnīja 1. vietu ASV nacionālās sērijas
sacensībās Desoto jauniešu open grupā
BMX; Karolīnai Mizūnei 1. vieta starptautiskā mākslas vingrošanas turnīrā «Carromba
Cup»; Ladai Vrubļevskai un Dmitrijam
Žigunovam 1. vieta Latvijas 9. atklātajā
čempionātā ziemas peldēšanā; Jānis Kogutičs kļuva par Latvijas čempionu brīvajā
cīņā junioriem; Oļegs Illarionovs ieguva 1.
vietu Latvijas čempionātā svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu; «Jelgavas roņu»
komanda ir Latvijas čempioni stafetē.

Pretinieču nav

Noskaidrotas Latvijas čempiones volejbolā
– finālspēlē «Jelgava/LU» meitenes ar 3:1
uzvarēja SK «Babīte», iegūstot zelta medaļas. Bronzas medaļas – Latvijas junioru izlasei. Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm
piedalījās sešas komandas: trīs no Baltijas
līgas – «Jelgava/LU», «Babīte», junioru izlase
– un trīs no amatieru līgas – LU, «Zeltaleja»,
VK «Ezerzeme». Jāatgādina, ka Baltijas līgā
«Jelgava/LU» volejbolistes ierindojās 4. vietā
– aiz trim Baltkrievijas komandām.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Triatlonistiem
astoņas medaļas

Jelgavas
kluba «Piramida
Triathlon
Club» pārstāvji Latvijas čempionātā akvatlonā izcīnījuši astoņas
medaļas. Zelts junioru konkurencē un
bronza čempionāta kopvērtējumā – Iļjam
Keldanovičam. Zelts junioru konkurencē
un sudrabs čempionāta kopvērtējumā
– Elzai Mesterei. Zelts – Maksimam
Minakovam V13 grupā un Vladimiram
Kuzmenko V40 grupā. Sudrabs – Artjomam Ščerbakovam junioru konkurencē
un Krišjānim Grantiņam V17 grupā.

Čempionus
noskaidros brīvdienās

Nedēļas nogalē
tiks noskaidroti
Latvijas čempioni volejbolā
vīriešiem. Par
šo titulu sērijā līdz trīs uzvarām tiekas
«Biolars/Jelgava» un «Poliurs/Ozolnieki».
Komandas jau tikušās trīs reizes, un sērijā
priekšā ar 2:1 ir jelgavnieki. Ceturtā sērijas
spēle notiks sestdien, 20. aprīlī, pulksten 14
Zemgales Olimpiskajā centrā, un, ja būs nepieciešams, piektā spēle notiks svētdien, 21.
aprīlī, pulksten 14 arī Zemgales Olimpiskajā
centrā. Spēles translēs arī LTV7. Jāpiebilst, ka
jelgavnieki ir pašreizējie Latvijas čempioni.

Labo Jelgavas rekordu

Foto: Ivars Veiliņš

Apliecina čempiones titulu Piedzīvojumu sacensības

«Triatel xRace» sāksies Jelgavā
27. aprīlī Jelgavā notiks «Triatel
xRace» piedzīvojumu sacensību
seriāla pirmais posms. Dalībnieki pieteikties var līdz pat sacensību dienai, bet jāņem vērā:
jo vēlāk piesakās, jo augstāka
dalības maksa. Piesakoties līdz
21. aprīlim un reģistrācijas mājas lapā www.xrace.lv ievadot
kodu «JELGAVA», tiks piemērota atlaide. «Tā gribam pateikties
vietējiem iedzīvotājiem par
viesmīlību,» norāda sacensību
organizators Jānis Vanags.

Jelgavas 3. pamatskolas skolniece Daniela Skuja (no labās) nule kā izcīnījusi arī
Eiropas čempiones titulu – to viņa ieguva 3. SKDUN Eiropas Shotokan karatē
Foto: no kluba «Shinri» arhīva
čempionātā, kas risinājās Ungārijā.
 Ilze Knusle-Jankevica

No 3. SKDUN Eiropas Shotokan karatē čempionāta atgriezušies Jelgavas kluba «Shinri»
audzēkņi. Jelgavas 3. pamatskolas skolniece Daniela Skuja
kļuva par Eiropas čempioni,
apliecinot savu pērn oktobrī
izcīnīto pasaules čempiones
titulu šajā pašā kategorijā.
Kluba vadītājs Aleksejs Bistrovs stāsta,
ka Daniela zelta medaļu izcīnīja kumite
kategorijā 10 – 11 gadus vecu meiteņu grupā (svara kategorijā virs 40 kilogramiem).
«Tieši šajā pašā kategorijā viņa pagājušā
gada oktobrī kļuva par pasaules čempioni,» tā viņš. Jāpiebilst, ka Daniela startēja
arī meiteņu komandu kata sacensībās
(12 – 15 gadi): mūsu komanda – Daniela,
Anna Petrova un Anna Poņetovska – 12
komandu konkurencē ieguva 4. vietu.
Jelgavnieki, startējot Latvijas izlases
sastāvā, Ungārijā izcīnīja četras medaļas
– divas zelta un divas bronzas. Otru zelta

medaļu ieguva Jelgavas 5. vidusskolas
skolnieks Edgars Dukaļskis. Viņš startēja
kata kategorijā 10 – 11 gadus vecu zēnu
grupā. Bronzas medaļas – diviem Jelgavas
2. pamatskolas skolēniem: Vikentijam
Soldatovam un Annai Petrovai. Vikentijs
startēja kata kategorijā 12 – 13 gadus
veciem zēniem, Anna – kata kategorijā 14
– 15 gadus vecām meitenēm.
3. SKDUN Eiropas Shotokan karatē
čempionātā piedalījās vairāk nekā 1000
sportistu no 29 valstīm. Latvijas izlasi
veidoja 11 sportisti no pieciem klubiem,
tostarp seši «Shinri» karatisti. Latvijas
izlase izcīnīja divas pirmās, vienu otro
un četras trešās vietas. Pusi no godalgām
izlasei atnesa tieši jelgavnieki.
Kā norāda A.Bistrovs, čempionāta laikā
panākta vienošanās par to, ka 2015. gadā
tas notiks Jelgavā. «Federācija jau gribēja, lai rīkojam čempionātu nākamgad,
bet tas ir liels darbs, jārēķina izmaksas,
jātaisa tāmes. Tāpēc piekritām organizēt
2015. gada čempionātu,» tā viņš, piebilstot, ka, visticamāk, čempionāts notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā.

Par starta pilsētu sacensību ceturtajai
sezonai ir izvēlēta Jelgava. «Izvēloties
sacensību norises vietu, tiek ņemts vērā
apvidus, iespējas izvēlētajā vietā saglabāt
sacensību kvalitāti un dalībnieku ieteikumi.
Jelgava ir viesmīlīga pilsēta, kura ir bagāta
gan ar arhitektūras, kultūras un dabas
pieminekļiem, gan arī ar mūsdienīgām celtnēm un dzīvīgām pilsētas ielām. Jelgavas
iedzīvotājiem tā ir iespēja ne tikai piedalīties
sacensībās, bet arī ieraudzīt savu pilsētu no
citas puses un, iespējams, atklāt sev jaunas
vietas, kuras ikdienā paliek nepamanītas,»
tā organizators, piebilstot, ka Jelgava pagājušā gada sacensību dalībnieku aptaujā
guva lielu balsu skaitu.
«Triatel xRace» ir piedzīvojumu sacensības ar orientēšanās elementiem, kur
pamatā ir skriešana, braukšana ar kalnu
velosipēdu, stratēģiskā plānošana, kā arī
speciālie uzdevumi: airēšana, peldēšana un
citi prāta un spēka uzdevumi. Sacensību
dalībnieki var izvēlēties sev piemērotu distanci kādā no klasēm: mini (pa spēkam arī
bērniem un jauniešiem vecāku pavadībā),
tautas (tiem, kam patīk aktīvi, veselīgi un
aizraujoši pavadīt nedēļas nogali draugu vai
ģimenes lokā), sporta (tiem, kas regulāri
sporto un, meklējot izaicinājumus, tiecas
pēc jauniem panākumiem). Komandā jābūt
trīs dalībniekiem sieviešu, vīriešu vai jauktajā grupā. Mini klasē komandā var startēt

«Apoloniem» pieci Latvijas
rekordi

Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā bez ekipējuma Jelgavas
kluba «Apolons»
sportisti uzstādīja piecus jaunus
Latvijas rekordus. Zane Krūmiņa svarā
līdz 57 kg uzstādīja jaunu Latvijas rekordu svaru stieņa vilkmē no zemes – 101
kg. Pārējie četri rekordi vecmeistaram
Aleksandram Smelovam (seniori, līdz
105 kg) – katrā trīscīņas disciplīnā atsevišķi un trīscīņā kopā. Pietupienos ar
stieni jaunais rekords ir 180 kg, spiešanā
guļus – 145 kg, vilkmē no zemes – 200
kg, kopvērtējumā trīscīņā – 525 kg.

Sporta pasākumi

Nedēļas nogalē Jelgavā norisinājās Latvijas 66. skolēnu sporta spēles peldēšanā.
Tajās piedalījās 16 komandas no visas
Latvijas, kopā 269 dalībnieki. Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi izcīnīja
piecas zelta medaļas individuālajos peldējumos
un trīs – stafetē, piecas sudraba medaļas indiAgnese Bikoviča
viduālajos peldējumos un vienu – stafetē, sešas
bronzas medaļas individuālajos peldējumos un
vienu – stafetē. Ar to pietika, lai uzvarētu arī kopvērtējumā.
Zelta medaļas izcīnīja Zane Tīrumniece, Agnese Bikoviča, Jānis Maniņš un
Vineta Mežaraupe, kā arī meiteņu komanda 4 x 50 metru brīvā stila un
4 x 50 metru kombinētā stila stafetē (Gundega Jankovska, V.Mežaraupe,
A.Bikoviča, Z.Tīrumniece) un puišu komanda – J.Maniņš, Artjoms Ščerbakovs, Iļja Haritonovs, Vladislavs Peļņiks – 4 x 50 metru brīvā stila stafetē.
Pirmo reizi I sporta klasi 100 metru brīvajā stilā izpildīja Kirils Kuskovs,
savukārt Jelgavas rekordu 200 metru brasā laboja A.Bikoviča.
Komandu sagatavoja treneres Astra Ozoliņa, Jeļena Visocka, Inga Arnīte
un Anželika Paegle.

 Ilze Knusle-Jankevica
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2 – 4 dalībnieki. Precīzi sacensību uzdevumi
katrai grupai un nolikums publicēts mājas
lapā www.xrace.lv.
Šogad sacensībām būs pieci posmi: 27.
aprīlī Jelgavā, 1. jūnijā Mazsalacā, 6. jūlijā
nakts posms Ventspilī, 17. augustā Rīgā un
noslēguma posms ar kopvērtējuma apbalvošanas ceremoniju – 21. septembrī Jūrmalā.
Sacensību balvu fonds ir 10 000 eiro. Katrā
posmā balvas saņems visu grupu labākās
trīs komandas.
Jelgavas posmam starts tiks dots 27.
aprīlī pulksten 11 pie Zemgales Olimpiskā
centra. Līdzjutēji savus favorītus varēs
pavadīt startā vai vērot pirmo speciālo
uzdevumu Pasta salā.

Tematisks tūrisma vakars

SPORTA TŪRISMS - HOKEJS VIENO!
Vakara viesi: Sporta Žurnālists Armands Puče
un hokeja fanu kluba ”Rīgas Dinamo” pārstāvis
Dinārs Kvedovs.

25.aprīlī
plkst. 18:00

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

 21. aprīlī pulksten 10 – Latvijas vīriešu
lakrosa čempionāts (ZOC).
 21. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 21. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas
čempionāts akvatlonā un Latvijas kausa
triatlonā 3. posms (6. vidusskolā).

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

Meklē darbu
Latviešu valodas skolotāja ar pieredzi. Varu
palīdzēt gatavoties eksāmeniem. Tālrunis
63021031, 26217201.
Sieviete (60) – uz nepilnu darbadienu.
Tālrunis 26448306.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus, mūrīšus, krāsnis, plītis. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē papilddarbu Jelgavā. Varu
aprūpēt vecu vai slimu cilvēku, strādāt par
auklīti vai citu darbu. Tālrunis 20075498.
Celtnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29674324.

Piedāvā darbu
K.Ausmanis piedāvā darbu strādniekam(-cei)
lauksaimniecībā. Tālrunis 29660598 (zvanīt
vakaros).

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Pārdod
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
100 Ls/t. T.29907466
1-ist. dzīvokli, Jelgavas centrā. T.29512246.
Liet. mēbeles no Vācijas. Jauns pievedums,
plašs sortiments – dīvāni, galdi, sekcijas,
lampas. T. 20371016.

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Autoevakuācija. T.27883668.
Ūdens skaitītāju nomaiņa no Ls 10. Akti,
sertifikāti, plombas. T.25929297
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā. T.26547957
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Astrai
Vanagai, pavadot tēvu mūžības ceļā.
Ieejas maksa:
2,00 Ls pieaugušajiem; 1,50 Ls skolēniem.

Ieejas maksā iekļauts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa skatu
laukuma apmeklējums.
Pieteikšanās un informācija

www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv, 63005445

Diennakts taksometra
pakalpojumi.
Tālrunis

277 58 557

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AUSMA JEZDOVSKA (dz. 1932. g.)
JEVGĒNIJA PUŠKINA (dz. 1946. g.)
MARIJA KRAVECA (dz. 1929. g.)
EDĪTE BĒRZIŅA (dz. 1934. g.). Izvadīšana
18.04. plkst.11 no Zanderu kapsētas Sēru
nama.
NIKOLAJS PALIJS (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ĒRIKS JĀNIS LAMBERTS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 18.04. plkst.16 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

22. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 46.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1601.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1601.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Dzejnieces Ārijas Elksnes likteņstāsts». Videofilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «De facto».*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2». Krievijas seriāls. 5.sērija.
10.30 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 62.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Euro Hockey Challenge. Latvija – Baltkrievija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 63.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.*
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 8.sērija.
20.55 «Piedzīvojums dabā 2». 4.sērija.
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
23.30 «Vašingtones kundzes skolas gaitas». Traģikom. 2009.g.

LNT
5.00 «Aģents Čaks 4». 21.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pagātnes pēdās». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Latvijas faili». Latvijas dokumentālu filmu cikls.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis!»*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 51.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Laimīgs un vesels».
1.00 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 16. un 17.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 20.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 12.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 11.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 58.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 10.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.
9.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
10.05 «Garšu ekspresis».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 2.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
13.05 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 59.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 144.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 623. un 624.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20. sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.

19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 624.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 23.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 254.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». Šausmu seriāls. 6.sērija.
1.50 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 20.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 144.sērija.

23. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 47.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1602.sērija.
9.25 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 123.sērija.
11.10 «Spēle bez noteikumiem» (ar subt.). Spriedzes f. 2010.g.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
14.15 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Viss notiek!»*
15.10 «Aculiecinieks».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 11.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1602.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 108.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20 JAUNUMS! «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «Kopā» (ar subt.).*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 63.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Euro Hockey Challenge. Latvija – Baltkrievija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 64.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Par cilvēkiem un bruņrupučiem». Dok. f.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «SeMS. Laboratorija».*
23.30 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
0.15  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 50.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestība aiz horizonta». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Svētās liekules». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 54.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 52.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Klarisas noslēpums». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 18.sērija.
1.05 «Terjeri». ASV seriāls. 11.sērija.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 21.sērija.
5.45 «Melu teorija 3». 13.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 12.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 59.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 11.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.
9.00 «Kobra 12». 10.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 23.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 3.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.

tv programma
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 60.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 145.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 624. un 625.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 625.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 18.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 15.sērija.
24.00 «CSI Ņujorka 8». Seriāls. 177. un 178.sērija.
1.55 «Kobra 12». Seriāls. 10.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 145.sērija.

24. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 48.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1603.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 108.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 124.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1603.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 109.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.50 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 64.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Olimp. atl. tur. hokejā. Latvija – Itālija. 8.02.2009.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 65.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. f. 6.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 76.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 51.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Klarisas noslēpums». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 55.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 52.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 33.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 53.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 47.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 16.sērija.
22.10 «Sarkanās gaismas». Trilleris. 2012.g.
0.30 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 19.sērija.
1.25 «Terjeri». ASV seriāls. 12.sērija.
2.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 22.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 1.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 13.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 60.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 12.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
9.00 «Kobra 12». 11.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 15.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 4.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 61.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 146.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 625. un 626.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 626.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 17.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 7.sērija.
1.30 «Kobra 12». Seriāls. 11.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 146.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 4.sērija.

25. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 49.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1604.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 109.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 125.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). „Ilža” no Ilžas krastiem.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 64.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1604.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 110.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 TV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 9.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 65.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija. 17.04.2009.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 66.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju f. 7.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 14.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Virzība uz pašpietiekamību». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 52.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Novice Megana». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 56.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 53.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 34.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 54.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Mentālists 4». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 4.sērija.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 20.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 13.sērija.
2.05 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 1.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 2.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 14.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 61.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 13.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.
9.00 «Kobra 15». 1.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 35.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 62.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 147.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 626. un 627.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 627.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Meklēšanā». Spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.15 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 6.sērija.
2.10 «Kobra 15». Seriāls. 1.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 147.sērija.

26. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 50.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 110.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 126.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Minox leģenda». Dokumentāla filma.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.35 «Aculiecinieks».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 65.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 27. un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok. f.
19.30 «Kā darbojas Visums». Dok. f. 4.sērija Zvaigznes.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 11». Detektīvser. 5.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 9.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.34 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 66.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija –
Baltkrievija. 29.04.2010.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 67.(noslēguma) sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 8.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 6.daļa.
20.28 «Dziesmusvetki.tv»
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 2.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 35. un 36.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 53.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vieta, kur sirdij atgriezties». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 57.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 54.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 35.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 55.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Visskaistākā un vispievilcīgākā» (ar subt.). Kom. 1985.g.
22.50 «Vadot lidojumus». Romantiska komēdija. 1999.g.
1.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 21.sērija.
2.05 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 2.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 3.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 15.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 62.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 14.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.
9.00 «Kobra 15». 2.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 6.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 6.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 63.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 148. un 149.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo». 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
22.50 «Nevainīgs 40 gadu vecumā». Komēdija. 2005.g.
1.05 «Sarkanais pūķis». Krimināldrāma. 2002.g.

27. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. f. 29. un 30.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 68.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 11.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 25.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 TV jaunatklāšanas raidījums TE!*
12.30 «Nimas piedzīvojumu sala». Piedz. kom. 2008.g.
14.20 «Čikāgas piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā!» Dok. f.
15.30 «Ziemeļu puse».*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Kā darbojas Visums» (ar subt.). Dok. f. 4.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.
23.10 Nakts ziņas.
23.20  «Leons, atkailināts» (ar subt.). Biogr. drāma. 2010.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «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 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.*
13.29 «Dziesmusvetki.tv»
13.30 «Sporta balva Laureus 2013» (ar subt.).
15.20 «Mīļais ronēns» (ar subt.). Rom. kom. 2006.g.
16.55 «Lielais cirks 9». 6.daļa.
17.55  «Virzība uz pašpietiekamību». Dokumentāla filma.
19.00 «Piedzīvojums dabā 2». 4.sērija.*
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 2.sērija.
19.59 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
21.45  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 5.sērija.
22.40 «Šķīstība». ASV trilleris. 2011.g.
0.18 «Dziesmusvetki.tv»
0.20 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 54.sērija.
5.50 «Vilfreds». 6.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 79.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.00 «Lielā talka 2013».
9.10 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser.
9.25 «Esi gardēdis!»
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 TIEŠRAIDE! «Lielā talka 2013».
11.00 «Māju sajūta».*
12.00 «Herijas likums 2». 3.sērija.
13.00 TIEŠRAIDE! «Lielā talka 2013».
13.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Ser. 66.sērija.
14.30 «Marmaduks». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
16.15 «Visskaistākā un vispievilcīgākā». Kom. 1985.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Lielā talka 2013».
19.00 «Ginesa pasaules rekordi». 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Latvijas faili». Latvijas dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Puaro». Lielbritānijas detektīvseriāls. 1.sērija.
0.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
2.30 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 3.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 4.sērija.
6.30 «Tikko precējušies» (ar subt.). 27.sērija.
6.55 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 48.sērija.

7.20 «Naskais Andželo». Anim. ser. 53. – 55.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 6.sērija.
8.15 «Bakugani 3». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
17.00 «Neparastā pievilcība». ASV komēdija. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Ignalina. Starp Černobiļu un Visaginu». Dok. f.
20.10 «Trīs spēkavīri un Šamahanas valdniece». Anim. f. 2010.g.
21.30 «Stilīgā māmiņa». ASV komiska drāma. 2004.g.
0.05 «Treneris Kārters». ASV sporta drāma. 2005.g.
2.40 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 3.sērija.
3.20 «Norakstītais 3». Seriāls. 4.sērija.
4.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.25 «Bakugani 3». Seriāls. 5.sērija.

28. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. f. 31. un 32.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 69.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 26.sērija.
10.00 «Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 12.sēr.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Jurija Saime un psihoterapeits.
18.50  «No Amsterdamas ar mīlestību». Drāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts» (ar subt.).
21.45  «Drēzdene» (ar subt.). Drāma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
1.00 Nakts ziņas.
1.10  «Midsomeras slepkavības 11». 5.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «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 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.29 «Dziesmusvetki.tv»
13.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 9.sērija.
14.30 «Šķīstība». ASV trilleris. 2011.g.
16.15 «SeMS. Laboratorija».
16.50  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 14.sērija.
17.20 «Mīļais ronēns» (ar subt.). Rom. komēdija. 2006.g.
18.59 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Avārija». Spraiga sižeta filma. 2010.g.
21.15 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.
22.05  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
24.00 «Dziesmusvetki.tv»
0.05  «Zvērinātie». Drāma. 2011.g. 5.sērija.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 66.sērija.
5.50 «Vilfreds». 7.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 80.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Puaro». 1.sērija.
12.05 «Precamies!?! 2».*
16.00 «Dzīves krustcelēs 2». 8.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 12.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.
23.05 «Zvērinātie». ASV drāma. 2003.g.
1.35 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 22.sērija.
2.25 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 4.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 5.sērija.
6.35 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 20.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 49.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 56. – 58.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 7.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.05 «Zvaigznes ceļo».*
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.25 «Trīs spēkavīri un Šamahanas valdniece». Anim. f. 2010.g.
16.55 «Mājas saimniece». ASV komēdija. 1992.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.50 «Merkūrijs briesmās». ASV trilleris. 1998.g.
1.55 «Brīvības rakstnieki». Biogrāfiska krimināldrāma. 2007.g.
3.55 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 4.sērija.

TV programma

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka
20. aprīlī pie t/c «Valdeka» notiks lauku labumu, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus. Tālrunis informācijai
– 29392345 (LMT) (Ilze).
Viens no modernākajiem plastmasas cauruļu
ražotājiem Eiropā un pasaulē – SIA «EVOPIPES» –,
paplašinot savu darbību, aicina pievienoties mūsu
komandai jaunus darbiniekus!
Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi cauruļu ražotnē;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• darbu maiņās;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas.
Darbavieta – Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Gaidīsim jūsu CV uz e-pasta adresi: info@evopipes.lv
ar norādi «Darbs «EVOPIPES»».

A/S «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas
būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un
iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai «K-rauta» veikalā
Jelgavā
noliktavas darbinieku(-ci).
Darba pienākumi:
• pieņemt noliktavā preces saskaņā ar pavaddokumentiem;
• izvietot preces paredzētajās vietās un uzturēt kārtību
noliktavā;
• veikt preču komplektēšanu un izdošanu klientiem;
• nodrošināt preču piegādi.
Prasības:
• vismaz 2 gadu pieredze noliktavas darbā;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
CV ar norādi «Noliktavas darbinieks Jelgavā» lūdzam sūtīt
uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.lv.
Atbildi sniegsim tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
darba pārrunām.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju ielā 8

aicina vecākus uz Vecāku dienu
trešdien, 24. aprīlī:
pulksten 10 – tikšanās ar skolas vadību,
atbalsta personālu;
no pulksten 11 līdz 13 – stundu apmeklējumi;
pulksten 13.05 – pasākums zālē;
pulksten 14 – Skolas padomes sanāksme.
Lūdzam pieteikties pa tālruni 63021897.
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 18. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 – Jaunumu diena bibliotēkā. Pulksten 17 – ekskursija
«Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. aprīlī pulksten 18 – koncerts «Vārds jaunajiem Jelgavas mūziķiem». Piedalās M.Bruce
(kokle), K.Taimiņš (trompete), A.Meldere (klarnete), S.Zihs (akordeons), D.Ozoliņa (vijole),
U.Sedola (alts) un M.Kārkliņa (klavieres) kopā ar kamerorķestri (Mūzikas vidusskolā).
 19. aprīlī pulksten 20 – «Prāta vētra» un «Laima» dāvina koncertfilmas «Vēl viena
klusā daba» seansu 100 Latvijas pilsētās un novados. Ieeja – bez maksas. Bezmaksas
ieejas kartes var izdrukāt portālā ekase.lv (kultūras namā).
 20. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rotaļlietas no cimdiņiem un zeķītēm».
Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – Ls 3 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. aprīlī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts
«Uz pirkstgaliem ziedos». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 21. aprīlī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Mārtiņš Zīverts «Minhauzena
precības». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 23. aprīlī pulksten 10 – seminārs iedzīvotājiem par fiziskās personas maksātnespējas
procesu (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 24. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu deju kolektīvu skate, gatavojoties Jelgavas
Pilsētas svētkiem. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 25. aprīlī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Sporta tūrisms – hokejs vieno!».
Vietu rezervēšana pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis

Uz Dziesmu un deju svētkiem dosies
vairāk nekā 300 mūsu dejotāju

Izstādes
 19. aprīlī pulksten 15 – Mākslas dienas 2013. Jelgavas mākslinieku darbu izstādes
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 29. aprīlim – Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes izstāde «Vecticībnieku
garīgais un kultūras mantojums un laikmetīgums» (Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. aprīlim – foto vecmeistara Roberta Kalniņa piemiņas izstāde (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 9. maijam – Jelgavas gleznošanas studijas dalībnieces Tatjanas Iļjinas darbu izstāde
(Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz 26. maijam – izstāde «Latvijas Keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

«Putriķi» atkal pārsteidz –
šoreiz izcep 65 kūkas
 Ritma Gaidamoviča

Foto: no LLU arhīva

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) studenti jeb «putriķi»
īstenojuši kārtējo izaicinājumu.
Jaunieši fakultātes svētkos
izcepuši 65 kūkas – medus, siera, biskvīta, mājas «Cielaviņu»,
burkānu kūku –, ar ko cienāja
arī jelgavniekus. Šoreiz – 65
kūkas un viena svecīte.
Kūku cepšanā piedalījās 50 studenti un
arī pasniedzēji. PTF Studentu pašpārvaldes
vadītājs Edgars Kapteinis stāsta, ka kūku
cepšanā izmantoti 17 kilogrami miltu,
15 kilogrami cukura, aptuveni 190 olas,
septiņi litri saldā krējuma, četri kilogrami
maskarpones siera, 20 paciņas «Selgas»
cepumu, trīs kilogrami medus, 13 bundžas
iebiezinātā piena, saldētas ogas, ievārījums
un citas saldas sastāvdaļas.
Kūkas nolemts cept svētku reizei – PTF
šogad svin 65. dzimšanas dienu.
«Studentiem iepriekš bija jāiesūta savas
toršu un kūku receptes. Mēs tās izskatījām,
un studenti ķērās pie darba. Divas dienas
viņi cepa kūkas, ko paši iecienījuši, ņēma
talkā no vecmāmiņām mantotās un internetā atrastās receptes,» stāsta Edgars.

Katra kūka svēra vidēji vienu kilogramu, izņemot torti, ko pagatavoja PTF pasniedzēji.
Tā bija apmēram piecus kilogramus smaga
un ar īpašu dekorējumu – cukurvati.
Ceptas tika siera, medus kūkas, mājas
«Cielaviņa», putna piena, burkānu, ķiršu
ruma kūka, dažādas biskvīta kūkas, apelsīnu, banānu, šokolādes un riekstu kūkas.
Jau līdz šim «putriķi» savos svētkos ir
pārsteiguši ar dažādiem rekordiem: 2010.
gada pavasarī pils pagalmā tika izveidota
garākā studentu sviestmaize – 102 metri,
2011. gadā – «uzbūvēta» 470 kilogramus
smaga kūka «Skudru pūznis», bet pērn
izcepta 20,9 kvadrātmetrus liela pica.

Mehi piedāvā nakts auto
orientēšanos, dragreisu un driftu
 Ritma Gaidamoviča

Ar devīzi «Lai nav runa gara,
mehi iet un dara» rīt, 19., un
sestdien, 20. aprīlī, pilsētā un
auto sporta kompleksā «Rullītis» notiks vieni no tehniskākajiem LLU fakultāšu svētkiem
– «Mehu dienas 2013». Tajos
arī jelgavniekiem būs iespēja
piedalīties dažādās aktivitātēs
– nakts auto orientēšanās sacensībās, mini dragreisā, driftā,
izdzīvošanas sacensībās –, kā
arī vērot brīvdabas kino.
Organizatori gan ziņo, ka svētki neoficiāli jau sāksies šovakar, 18. aprīlī, pulksten
20 ar nakts auto orientēšanos. Finišs paredzēts naktī pulksten 2.
Taču oficiāli Mehu dienas tiks atklātas rīt pulksten 9 ar mehu gājienu no 5.
dienesta viesnīcas Mātera ielā līdz Tehniskajai fakultātei (TF) J.Čakstes bulvārī.
Autovadītājiem rīta pusē jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem. Bet pēc gājiena
visi tehnikas cienītāji gaidīti «Rullītī», kur

visas dienas garumā notiks veiklības pārbaudījumi un uzdevumi: «Foto medības»,
«CSDD eksāmens», «Mini dragreiss».
Diena noslēgsies ar brīvdabas kino pulksten 21, kad būs iespēja noskatīties filmu
«Ātrs un bez žēlastības» («The Fast and
the Furious»).
Bet sestdien, 20. aprīlī, pulksten 10
viss sāksies ar ātruma apli, kam sekos
veiklības brauciens, drifts un izdzīvošanas
sacensības – aktivitāte, ko skatītāji ir visvairāk iemīļojuši. Ar precīziem aktivitāšu
laikiem, reģistrācijas kārtību, dalības un
ieejas maksu iespējams iepazīties mājas
lapā www.mehiem.lv. Jāpiebilst gan, ka līdz
18. aprīlim šajā mājas lapā sacensībām var
pieteikties bez maksas.
Mehu dienu laikā «Rullītī» varēs arī
iepazīties ar mācību un studiju iespējām
inženierzinātņu jomā. Piektdien un sestdien no pulksten 12 «Rullītī» būs iespēja
piedalīties TF institūtu aktivitātēs, lai
pārbaudītu savu veiklību, zināšanas un
izveicību uzdevumos. Organizatori ir padomājuši arī par mazākajiem skatītājiem
– bērniem, kuri varēs piedalīties atrakcijās
un radošajā darbnīcā.

Labāko rezultātu jauniešu konkurencē pilsētas deju skatē uzrādīja bērnu un jauniešu
centra «Junda» deju kolektīvs «Jundari» ar vadītāju Madlēnu Bratkus. Vadītāja lēš, ka
uz svētkiem dosies 23 dejotāji.
 Ritma Gaidamoviča

Kultūras namā aizvadīta Jelgavas pilsētas jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvu skate,
kurā novērtēta jelgavnieku gatavība piedalīties Dziesmu un
deju svētkos. Skatē piedalījās
seši jauniešu un pieci vidējās
paaudzes deju kolektīvi, visi
saņemot «zaļo gaismu» uz
vasarā gaidāmajiem svētkiem.
Labākais rezultāts jeb augstākā
pakāpe piešķirta bērnu un jauniešu centra «Junda» jauniešu
deju kolektīvam «Jundari» un
LLU vidējās paaudzes deju kolektīvam «Kalve Zelta smiltis».
Līdz ar to mūsu dejotājiem
skates ir aiz muguras – svētkos
mūsu pilsētu pārstāvēs 16 deju
kolektīvi ar vairāk nekā 300
dejotājiem.
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skatē
startēja trīs C grupas kolektīvi – Spīdolas
ģimnāzijas jaunieši, BJC «Junda» «Jundari» un jauniešu deju kolektīvs «Zemgaļi», B2
grupā – LLU «Skalbe», bet B1 grupā – «Liel
upes» jaunieši un «Mazais Diždancis».
Vidējās paaudzes deju kolektīvu D grupā
– «Kalve Zelta smiltis», «Laipa», «Ritums»,
E grupā – «Zemgaļi» un «Rota». Augstāko

pakāpi pēc žūrijas vērtējuma izpelnījās divi
kolektīvi – «Jundari» (47,6 punkti no 50) un
«Kalve Zelta smiltis» (55,4 punkti no 60).
Dziesmu un deju svētku virsvadītāja
horeogrāfe Taiga Ludborža atzīst, ka
jelgavnieki sevi parādījuši labi un dejotāji
apliecinājuši, ka grib dejot svētkos. «Jūs,
jelgavnieki, bijāt īpaši ar savu raibumu.
Gandrīz kā latviešu tautas tērpi. Cits – ģeniāli dārgs, cits – tāds smuks lauķītis. Taču
kopumā jūsu sniegums bija labs – atšķirībā
no citām pilsētām un novadiem jūs uz svētkiem brauksiet visi,» tā T.Ludborža.
Ar mūsu dejotāju uzstāšanos ir apmierināts arī Jelgavas tautas deju kolektīvu virsvadītājs Rolands Juraševskis. «Sniegums
patiešām bija labs, vēl jo vairāk, ja zina, cik
grubuļainu ceļu līdz skatei gājām. Malači!
Prieks par to, ka kolektīvi bija ņēmuši vērā
visus manus aizrādījumus, tiekoties koncertā pirms skates. Taču pats galvenais ir tas,
ka var redzēt: šie dejotāji grib dejot. Ja acīs
ir mirdzums un sirdī vēlme dejot, žūrijas
pamanītās kļūdiņas ir tīrais sīkums, jo skatītāji svētkos jau redz dejotāju dzīvesprieku
– tas ir svarīgi,» atzīst R.Juraševskis.
Jāuzsver, ka «Jundari» ar savu rezultātu
pašlaik ierindojušies republikā 2. vietā C
grupā, kurā ir vislielākais dalībnieku skaits.
«Biju pārliecināta, ka mani dejotāji nodejos
labi, jo pie repertuāra cītīgi strādājām divu
gadu garumā, taču pārdzīvoju, jo skate dod
lieku uztraukumu. Esmu vienīgā vadītāja,

Foto: Ivars Veiliņš

kura līdz ar dejotājiem dzīvoja kulisēs, jo
domāju, ka tā varu uzņemties viņu bailes.
Dejotājiem izmisuma acīs nebija, un, manuprāt, radījām skatītājiem prieku,» atzīst
«Jundaru» vadītāja Madlēna Bratkus,
lepojoties ar savējiem.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka iepriekš notika arī jauniešu deju ansambļu un
kolektīvu jeb A grupas skate, kurā startēja
mūsu «Lielupe», «Kalve», «Diždancis» un
«Jaunība», kā arī «Lielupes» vidējās paaudzes dejotāji, piedaloties Rīgas reģiona skatē, kur ieguva 57,3 punktus D grupā. Visi
kolektīvi saņēma apstiprinājumu piedalīties
svētkos. Līdz ar to ir zināms, ka uz svētkiem
no Jelgavas brauks 16 deju kolektīvi. Visi
kolektīvi dejos lieluzvedumā «Tēvu laipa»,
kam kopā ar ģenerālmēģinājumiem nedēļas
laikā notiks pieci koncerti. Trīs A grupas kolektīvi – «Diždancis», «Kalve» un «Lielupe»
– piedalīsies arī fināla konkursā koncertā,
sacenšoties par labākā kolektīva titulu.
Taču pašlaik vēl nav skaidri zināms,
kuri no mūsu kolektīviem izcīnīs iespēju
piedalīties arī noslēguma koncertā «Līgo»
Mežaparka lielajā estrādē.
Visi mūsu dejotāji jau sākuši kārtot Dziesmu un deju svētku dalībnieku kartes.
Pavisam drīz par nokļūšanu uz svētkiem
cīnīsies arī mūsu dziedātāji koru skatē,
kas notiks 21. aprīlī pulksten 16 Jelgavas
Valsts ģimnāzijā. Jelgavas kori uzstāsies
pulksten 18.30.

Jelgavai ir savs kuģis!
 Ritma Gaidamoviča

Brēmenē ūdenī veiksmīgi nolaists Jūras spēku flotiles patruļkuģis P-08 «Jelgava», kura
krustmāte ir Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja
vietniece Inta Englande. Svinīgā
kuģa nodošanas ceremonija
Latvijā, Liepājā, paredzēta jūlijā,
taču interesenti to aplūkot un
uz tā uzkāpt varēs novembrī
Rīgas pasažieru ostā.
Patruļkuģi «Jelgava» Vācijā būvēja pusotru gadu. Jūras spēku flotiles komandieris
Jūras spēku kapteinis Rimants Štrimaitis
stāsta, ka nolaišanas un vārda došanas
svinīgā ceremonija izdevusies veiksmīga.
Jaunais kuģis ir 25 metru garš, 13 metrus,
plats un ar iegrimi 2,7 metri. Vārds «Jelgava» rotā kuģa bortu un arī kuģa zvanu. «Ir
speciāli noteikumi, kad šo zvaniņu lieto, piemēram, miglā vai komandai paziņojot, cik
ir pulkstenis, attiecīgi tik reizes to noskandinot,» stāsta R.Štrimaitis. Jāpiebilst gan,
ka svētku dienā karoga mastā bija uzvilkts
arī Jelgavas karogs, taču tā nebūs ikdienā.
«Jelgavas karogu uz patruļkuģa drīkstēsim
pacelt tikai svētkos un parādēs, bet jūrā
saskaņā ar noteikumiem tas ir stingri aizliegts,» stāsta komandieris, piebilstot, ka
veiksmīgi uzticētos pienākumus izpildījusi
arī kuģa krustmāte I.Englande.
Atbilstoši protokolam kuģa krustmātei

Foto: no Jelgavas pašvaldības arhīva

uz svinīgo kuģa nolaišanas un vārda došanas ceremoniju bija jāierodas cepurē,
taču tā nedrīkstēja būt zaļa. Tieši krustmāte bija pirmā persona, kura saskaņā
ar tradīcijām uzkāpa uz klāja un aplūkoja
jauno kuģi. «Man bija tā iespēja pirmajai
pasēdēt kapteiņa krēslā, iepazīties ar kuģa
aprīkojumu, darba un atpūtas telpām,»
stāsta I.Englande. Viņa kuģa komandai
vēlējusi: «Latviju sargāt, par mieru un
drošību gādāt, jūru un cilvēkus mīlēt!»
Pēc tam I.Englandes uzdevums bija sasist
šampanieša pudeli tā, lai pudeles kakliņš
paliktu kopā ar korķi. «Šāds rituāls tiek
veikts, lai kuģi pavada veiksme,» piebilst
I.Englande. Korķis īpašā noformējumā
pašlaik atrodas pie kuģa krustmātes, kurai svinīgajā kuģa nodošanas ceremonijā
Liepājā tas būs jānodod jaunajam kuģa

Patruļkuģis «Jelgava» ir 25 metrus
garš, 13 metrus plats, un Jelgavas
vārds rotā gan tā bortu, gan zvanu.
Kuģa krustmāte ir pašvaldības ie
stādes «Kultūra» vadītāja vietniece
Inta Englande.
kapteinim Ritvaram Ozolam.
R.Štrimaitis lēš, ka kuģis Latvijā varētu
ierasties jūnija beigās vai jūlijā, bet 10. jūlijā
plānota tā svinīgā pieņemšana. Taču darbu
kuģis varētu sākt tikai rudenī. «Paies laiks,
līdz mēs apmācīsim jaunā kuģa komandu
strādāt uz tā. Visticamāk, darbu tas reāli varēs sākt tikai novembrī, uz valsts svētkiem,
Rīgā,» tā R.Štrimaitis.
Taujāts, vai arī cilvēki kādu reizi varēs
tikt uz klāja un aplūkot kuģi, kas nes Jelgavas vārdu, viņš apstiprina, ka jā. «Novembrī
parasti Rīgas pasažieru ostā rīkojam Atvērto
durvju dienas, kad ļaujam cilvēkiem aplūkot
patruļkuģa klāju,» tā komandieris.
Jāpiebilst, ka divkorpusu patruļkuģis
«Jelgava» tiks izmantots ne tikai militārām
vajadzībām, bet arī civiliem mērķiem – cilvēku meklēšanai un glābšanai jūrā.

