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Pilsētu prezentēs
120 uzņēmumi

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

Lielā talka – jau sestdien!
 Sintija Čepanone

Sestdien, 26. aprīlī,
no pulksten 9 līdz 15
vienlaicīgi visā Latvijā
norisināsies Lielā talka.
Jelgavā līdz šīs nedēļas
sākumam pieteikti 58
objekti jeb vietas, kuras
nepieciešams sakopt,
un teju visi talkotāji jau
saņēmuši īpašos Lielās
talkas maisus. Jāuzsver,
ka bez maksas tiks izvesti tikai tie atkritumi,
kas savākti speciālajos
maisos – šogad tie būs
sarkani.
Lielās talkas galvenais koordinators Jelgavā SIA «Zemgales Eko»
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis
stāsta, ka šogad jelgavnieku aktivitāte, piesakoties talkošanai, ir liela
– kopumā pieteiktas jau apmēram
60 talkas vietas – un iedzīvotāji
apņēmušies sakopt gan ceļmalas,
gan atpūtnieku un makšķernieku
iecienītas vietas upju krastos, gan
atsevišķas teritorijas mikrorajonos
un pilsētas centrā. «Lai apzinātu
visas vietas, kurās iecerēts talkot,
un talciniekus nodrošinātu ar
darbam nepieciešamo, tostarp pēc
tam organizētu atkritumu izvešanu, jelgavniekus līdz 26. aprīlim
aicinām reģistrēties Lielās talkas

Izstādei «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014» pieteikušies ap 120 dalībnieku – «Amo Plant» (autobusi), «Signum» (ceļa zīmes), «Jelgavas tipogrāfija», «Evopipes» (plastmasas caurules), «Nakts mēbeles» (mēbeles un matrači), «Fortum Jelgava» (siltumapgāde) un citi.
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, 25. un 26. aprīlī, pēc piecu gadu pārtraukuma Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, atkal notiks
izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014», kuras organizē
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju (JRTA) un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Jelgavas nodaļu. «Šī izstāde
būs īpaša ne tikai ar lielo dalībnieku aktivitāti, bet arī ar
to, ka paralēli notiks izglītojoši semināri un pasākumi
uzņēmējiem,» tā viens no izstādes organizatoriem JRTA
priekšsēdētājs Imants Kanaška.
Izstādei pieteikušies ap 120 dalībnieku – gan dažādi uzņēmumi,
sākot no skolēnu mācību firmām
un beidzot ar lielām ražotnēm,
gan amatnieki un mājražotāji,
gan izglītības iestādes, gan bankas
un apdrošinātāji. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzsver, ka ražošana ir pievienotā
vērtība pilsētai, kas dod ienākumus un ir pilsētas attīstības

virzītājspēks. «Bez ražošanas
izaugsmes pilsētas attīstība ilgtermiņā ir neiespējama. Savukārt
būtiski uzņēmējdarbības stūrakmeņi ir sakārtota infrastruktūra
un profesionāli darbinieki. Aktīva
uzņēmējdarbība pilsētā apliecina,
ka Jelgavā ir labas perspektīvas
attīstīt gan augsto tehnoloģiju
jomas, gan pilsētai tradicionālās
nozares, kurās ir ilgākā laika

periodā koptas tradīcijas un speciālistu potenciāls,» tā viņš.
Organizatori norāda, ka aktivitāte ir liela un izvietojuma plānu
nācies vairākkārt pārstrādāt, lai
visiem interesentiem atrastos vieta. Jāpiebilst, ka pēdējā uzņēmēju
izstādē Jelgavā 2008. gadā bija 85
dalībnieki. Lai motivētu izstādes
dalībniekus, tiks pasniegtas vairākas speciālbalvas. Piemēram, tiks
noteikts ģimenei draudzīgākais
stends, inovatīvākais stends, aktīvākā pārdošanas komanda, ekstravagantākais dalībnieks.
Tāpat šoreiz nopietni domāts par
uzņēmējiem, lai viņiem būtu ne
tikai iespēja iepazīstināt pircējus ar
savu preci un pakalpojumu, bet arī
uzzināt ko jaunu un noderīgu. Uzņēmēji varēs uzzināt par notiekošo
citos Latvijas reģionos, kā arī par
biznesa iespējām Vācijā, Ķīnā, Tuvajos Austrumos un citviet. Tāpat va-
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mājas lapā www.talkas.lv, norādot
organizētās talkas vietu, plānotos
darbus un kontaktinformāciju,»
aicina A.Jankovskis. Pašlaik šajā
mājas lapā Jelgavā reģistrēts ap 30
talkas vietu.
Jelgavā talcinieki aicināti piepildīt kopumā 4500 piecdesmit
litru ietilpības sarkanos Lielās
talkas maisus. «Šonedēļ aktīvi
sazināmies ar individuālo talku
organizētājiem, lai talciniekiem
izsniegtu maisus un darba cimdus.
Tas ir svarīgi tādēļ, ka bez maksas
savākti un atkritumu poligonā
«Brakšķi» tiks nogādāti tikai šajos
speciālajos maisos savāktie atkritumi,» tā viņš.
Kaut arī pašlaik lielākoties visi
talcinieki jau informējuši par savām
aktivitātēm 26. aprīlī, A.Jankovskis
norāda, ka darbs atradīsies arī tiem
iedzīvotājiem, kuri par labu apkārtnes sakopšanai izlems tikai sestdien.
«Šādā gadījumā aicinu sazināties
ar mani pa tālruni 29357119, lai
vienotos par talkas vietu un iespējām saņemt īpašos Lielās talkas
maisus – visticamāk, kāda teritorija,
kuras sakopšanā būs nepieciešama
palīdzīga roka, atradīsies arī tuvāk
talcinieku dzīvesvietai,» norāda
A.Jankovskis, piebilstot, ka informēt par vietām, kuras nepieciešams
sakopt, un pieteikt dalību talkā var
arī pa tālruni 63023511 vai e-pastu
eko@eko.jelgava.lv.

Vecāki patrulēs arī pēcpusdienās

rēs nodibināt kontaktus ar Jelgavas  Ilze Knusle-Jankevica
sadraudzības pilsētu pārstāvjiem un
uzņēmējiem. Pašvaldība informē,
Reaģējot uz pēdējā laika notikumiem, biedrības «Vecāki
ka dalību izstādē apstiprinājuši
Jelgavai» pārstāvji izgāja pilsētas ielās, lai pārliecinātos,
pārstāvji no Šauļiem, Pērnavas,
vai Jelgavā «spaisu» bodīšu darbība ir apsīkusi un bērni
Baranovičiem un Alkamo.
un jaunieši ir drošībā. «Labāk ir situāciju redzēt savām
Izstāde «Uzņēmēju dienas Zemacīm, nevis lasīt par to avīzēs vai portālos vai dzirdēt
galē 2014» notiks 25. un 26. aprīno kaimiņiem,» saka biedrības priekšsēdētājs Kārlis
lī Zemgales Olimpiskajā centrā.
Boldiševics. Pēc apgaitas vecāki secināja, ka nemaz tik
Piektdien tā darbosies no pulksten
brīvi šīs vielas netiek piedāvātas, un nemanīja uz ielām
10 līdz 19, sestdien – no pulksten 10
arī jauniešus, kuri tās lietotu.
Turpinājums 3.lpp.
līdz 16. Apmeklētājiem ieeja izstādē
būs bez maksas. Izstādes laikā tiks
piedāvāta arī plaša kultūras pro
gramma. I.Kanaška norāda, ka pēc
izstādes tiks izvērtēti rezultāti, lai
saprastu, vai šāds pasākums rīkojams arī turpmāk. Viņš spriež, ka
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
Uzņēmēju dienām, līdzīgi kā mums
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
jau ir Smilšu un Ledus skulptūru
pāriem, kas 2014. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
festivāli, ir vieta Jelgavas sabiedrisMūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 29. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
kās dzīves norisēs, tikai jādomā, kā
Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.
tās padarīt vēl interesantākas un
praktiskākas.
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.

Aicina pieteikties Zelta pārus

Pašvaldība bēgļu ģimenei no Ukrainas palīdz ar mājokli
 Sintija Čepanone

taču saspringtā situācija Ukrainā viņiem lika doties bēgļu
Izvērtējot neapskaužamo situāciju, kādā nokļuvis
gaitās. Pirms vairāk nekā mēZigizmunds Vorslavs un viņa sieva Aleksandra,
neša ģimene ieradās Jelgavā
pašvaldība radusi iespēju ģimenei sniegt atbalstu,
– Zigizmunda dzimtajā pilsētā.
nodrošinot pagaidu dzīvesvietu. «Jau divas nedēSākotnēji patvērumu viņi rada
ļas dzīvojam brīnišķīgā mājvietā, un, šķiet, mums
kādā pilsētas draudzē, taču nu
viss pamazām nokārtojas. Esam bezgala pateicīgi
jau divas nedēļas par savām
Jelgavas pašvaldībai, īpaši domes priekšsēdētājam
mājām sauc pašvaldības ierādīto
Rāviņa kungam, par milzīgo pretimnākšanu – jāatdzīvokli Krīzes centrā Pulkveža
zīst, Ukrainā uz ko tādu mēs pat cerēt nevarētu,»
Oskara Kalpaka ielā 9.
saka Z.Vorslavs.
«Izprotot neapskaužamos
apstākļus, kādos nonākusi Vors«Jelgavas Vēstnesis» jau raks- Aleksandru 20 gadus par savām lavu ģimene, pašvaldība meklēja
tīja, ka Z.Vorslavs ar kundzi mājām sauca Krimas pussalu, iespējas, lai ģimenei sniegtu

palīdzību, un pašlaik kā atbalsts
krīzes situācijā viņiem ierādīta
pagaidu mājvieta,» saka Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne. Ņemot vērā, ka
Z.Vorslava kundze Aleksandra
ir Ukrainas pilsone, pašvaldība
konsultējusies Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē par
iespējamiem risinājumiem uzturēšanās atļaujas pagarinājuma
saņemšanai. Tāpat ģimene šajā
ārkārtas situācijā saņēmusi
pārtikas paku un līdzcilvēku
atbalstu.
Turpinājums 3.lpp.

Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
25. aprīlī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Mēs – divpadsmitie –
mirkli pirms nozīmīgas izvēles
«Negribu studēt ķeksīša pēc»

 Krista Umbraško

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2012./2013.
mācību gadā visā Latvijā 12. klasi absolvējuši 16 577 skolēni, no kuriem 62,8 procenti mācības turpina augstskolā
vai koledžā, bet 6,4 procenti – profesionālajās izglītības
iestādēs. Gandrīz trešā daļa jeb 30,8 procenti vidusskolas
absolventu mācības neturpina. Savukārt no visiem 449
pagājušā mācību gada Jelgavas skolu 12. klašu absolventiem šajā gadā izglītību turpina 72 procenti jauniešu.
Arī es esmu 12. klases audzēkne un piederu tiem, kuri
jau skaidri zina, ka mācības augstskolā turpinās. Par
savu mērķi pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas
esmu izvirzījusi mācības Latvijas Universitātes programmā «Komunikācijas zinātne». Jau pamatskolas pēdējās
klasēs sapratu, ka tieši šis virziens mani saista – savam
priekam rakstu dzeju, esmu darbojusies arī skolas avīzē,
rakstījusi «Dienas» pielikumam «Skolas diena». Es savu
izvēli jau esmu izdarījusi, taču zinu, ka daudzi mani
vienaudži vēl šaubās – viņi zina, ka mācības turpinās,
bet nākotnes profesija skaidra nav. Ar kādām domām
izlaidumu gaida Jelgavas vidusskolu 12. klašu skolēni?

«Gadu pēc vidusskolas
esmu nolēmusi strādāt»
Jana Stukone, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12.d klases
skolniece
Hobiji: lasīšana, kulinārija
«Pēc 12. klases es došos uz
Holandi. Lai gan sākumā ideja bija pārcelties uz Angliju,
sapratu, ka tur būs grūtāk
izsisties,» skaidro Jana, kura
pārdomājusi arī citu aizbraucēju pieredzi ārvalstīs. Tieši
Holande ar darba un izglītības
iespējām Janu uzrunāja visvairāk, tāpēc viņa ir pārliecināta,
ka dosies tieši uz turieni. «Kad
iepriekš domāju par savu nākotni, ļoti svārstījos, bet tad,
kad sapratu, ka arī man pazīstami jaunieši dzīvo un mācās
ārvalstīs, nespēju iedomāties
iemeslu, kāpēc gan lai es nepamēģinātu,» teic jelgavniece,
atklājot, ka gadu plāno Holandē strādāt, izveidot iekrājumus
un tikai tad stāties vietējā
augstskolā.
Jana nesen apmeklēja izstādi par studijām ārzemēs, kur
kāda meitene spēja pārliecināt,

Krista Vajeika, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.soc. klases
audzēkne
Hobiji: jāšana un zīmēšana
«Esmu iemācījusies nebaidīties pieļaut kļūdas un teikt «jā»
jaunām, nezināmām lietām,
tomēr vēl neesmu izdarījusi
savu izvēli turpmākās izglītības
jomā,» stāsta 12. klases skolniece Krista, kura ir pārliecināta,
ka vēlas studēt Latvijā, taču nav
izvēlējusies konkrētu universitāti un studiju programmu.
Krista savu neizlēmību skaidro ar to, ka viņa nekad nav vēlējusies darīt lietas, kuras neiet pie
sirds, un uzskata, ka ir jādara
tas, kas patīk, nevis jāiet studēt
ķeksīša pēc, kas bieži vien tiek
novērots jauniešu vidū. «Tas ir
gaužām vienkārši – es neesmu
izlēmusi, kas man patiešām patīk, tāpēc nevēlos sasteigt savu
izvēli, jo negribu vilties sevī,»
tā jauniete.

Reinis Debners, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas 12.m
klases skolnieks
Hobiji: ekstrēmie sporta veidi
un video veidošana

Foto: Ivars Veiliņš

«Nākotnē es vēlētos uzsākt
uzņēmējdarbību un savu, kā arī
savu tuvāko cilvēku dzīvi veidot
stabilu un drošu. Galu galā
– mammai jau apsolītas skaistas
vecumdienas guļbūvē pie ezera,»
smej Krista, kura stāsta, ka
vairumam studiju programmu,
kuras viņa apskatījusi, ir viena

problēma – katrā māca gan to,
ko Krista gribētu studēt, gan vēl
ļoti daudzus priekšmetus, kuri
meiteni pilnīgi neinteresē, un
šis, viņasprāt, ir pats lielākais
trūkums studiju programmas
izvēlē. «Es uzskatu, ka augstākā
Reinis nākotnē redz sevi, veiizglītība jāiegūst tad, kad zini, ko dojot pasūtījuma video. «Es
vēlies mācīties,» spriež Krista.
vēlos strādāt lielos uzņēmumos,
kur varētu nodarboties ar filmu
uzņemšanu un montāžu. Tā es
varētu apvienot savu hobiju ar
darbu,» pārliecināts ir jaunietis,
kurš ļoti gribētu strādāt ar multikopteru – tas ir ar pulti vadāms
helikopters, kuram piestiprināta
kamera, lai varētu uzņemt video
no putna lidojuma. Jāatzīst, ka
Reinim jau ir savs rīcības plāns.
«Pēc skolas absolvēšanas es
plānoju izbaudīt vasaru un jau
rudenī doties uz «LifeStyleTV»
Zviedrijā, kur varēšu praktizēties filmu un sižetu uzņemšanā
diplomu es varēšu parādīt, ka un montāžā.» Viņš skaidro, ka
esmu loģiski domājoša un spēju «LifeStyleTV» ir kanāls Zviedtikt galā ar jebkurām grūtībām,» rijā, kurā Reinim ir dota iespēja
par sevi droša ir Jelgavas Valsts praktizēties, lai varētu pilnveidoģimnāzijas skolniece.
ties pēc vidusskolas beigšanas.
«Es uzskatu, ka augstākā izglītība darbam šajā jomā nav nepieciešama. Domāju, ka, apgūstot
savu izvēlēto jomu Latvijā, es
jāattīstās, tāpēc mani tie aiz- mācītos arī ļoti daudz lieka, kas
rauj,» saka Matīss.
man nav vajadzīgs,» savu nostāju
Pagaidām viņš vēl nespēj izvē- atklāj Reinis, kurš uzskata – vilēties starp studiju programmām ņam nepieciešamas konkrētas
– interesē gan Latvijas Universi- zināšanas un prasmes, kuras ir
tātes ķīmiķi, gan biologi, tomēr iespējams iegūt ārzemēs, jo tieši
vilinošākā šķiet tieši Rīgas Stra- tur šajā profesijā būs lielākas
diņa universitātes Medicīnas izaugsmes iespējas. «Domāju, ka
fakultāte, kurā jaunietis plāno izglītības sistēma Latvijā sniedz
iesniegt dokumentus. «Jā, es labu vidējo izglītību, tomēr ar
uzskatu, ka augstākā izglītība informāciju par studijām šeit neir nepieciešama, jo tā paplašina esmu kārtīgi iepazinies,» atzīst
redzesloku un papildina piere- jelgavnieks. Viņš teic, ka gribēdzi, kas bieži vien palīdz, kad tu pats izvēlēties apgūstamos
jāpieņem kāds svarīgs lēmums,» priekšmetus, lai nevajadzētu
spriež, iespējams, topošais medi- mācīties ko lieku un neintereķis Matīss.
santu. «Pagaidām, kamēr tā nav,
nedomāju, ka studēšu Latvijā,»
pārliecināts Reinis.

«Būšu kādas bankas
darbiniece vai arī Rīgas mērs!»
Annija Matuseviča, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12.m klases
skolniece
Hobiji: tautas dejas
Annija ir pārliecināta par to,
ko darīs pēc vidusskolas. «Mana
prioritāte ir Latvijas Universitātes
Fizikas un matemātikas fakultāte,
kurā vēlos studēt programmā
«Matemātiķis statistiķis»,» neslēpj
jelgavniece, kura dokumentus
iesniegs arī Rīgas Tehniskās universitātes nekustamo īpašumu
programmā. Jauniete vienmēr ir
ka labākā izvēle studijām esot zinājusi, ka vēlas studēt kaut ko
tieši Holande. «Tiesa, es vēl
neesmu izvēlējusies studiju
programmu, kurā vēlos studēt,
bet man vēl ir laiks, lai to izdaMatīss Zuteris, Jelgavas
rītu,» tā jelgavniece, piebilstot,
Valsts
ģimnāzijas 12.d klases
ka pagaidām nevēlas dalīties
ar savu nākotnes profesiju, jo skolnieks
Hobiji: aktīvs dzīvesveids
baidās, ka atklāts sapnis var
(pārgājieni, riteņbraukšana,
arī nepiepildīties.
orientēšanās), teātris, mūzika
«Saprotams, ka pēc vidusskolas mācības turpināšu un
noteikti iegūšu augstāko izglītību,» par sevi pārliecināts
ir Matīss, kurš vēlas mācīties
tepat Latvijā. Jā, vidusskolā
mācoties, esot bijuši arī pārdomu brīži, kad jaunietis nevarējis izlemt – studēt Latvijā vai
ārzemēs, līdz beidzot nonācis
pie secinājuma, ka jāpaliek vien

nopietnu, un tādi tie statistiķi esot.
«Izvēle bija skaidra jau sen. Protams, vecāki palīdzēja un draugi
ieteica, kur labāk,» stāsta Annija,
kura piebilst, ka gala lēmumu
tomēr pieņēmusi pati.
«Nākotnē vēlos strādāt labā
amatā, kurā būtu lielas izaugsmes
iespējas.» Annija uzskata, ka darbā, kurā ir izaugsmes iespējas,
nekad nebūs garlaicīgi. Jauniete
ir pārliecināta, ka var būt gan kādas bankas darbiniece, gan Rīgas
mērs. «Vai augstākā izglītība ir
nepieciešama? Protams! Ar savu

«Interesē gan biologi, gan ķīmiķi, gan mediķi»

«Es būtu ļoti labs boss –
man patīk vadīt un
organizēt»
Lauma Niedrīte, Jelgavas 4. vidusskolas 12.b
klases skolniece
Hobiji: dzeja, radošas
nodarbes, klavierspēle,
dziedāšana, atpūta pie dabas
Dzīve pēc vidusskolas
pagaidām Laumai vēl šķiet
tāla, taču mērķis jaunietei
jau ir: «Es ļoti vēlos studēt
Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), uz ko arī tiecos.»
Viņa apzinās, ka studiju maksa
augstskolā ir ļoti augsta, tāpēc
cer uz budžeta vietu. Lauma
saprot, ka pastāv ļoti liela iespēja budžetā netikt, tāpēc ir
nolēmusi iesniegt dokumentus
ne tikai LKA, bet arī Kultūras
koledžā. «Tikai vēl neesmu izlēmusi, ko tieši studēt – kultūras
teoriju un menedžmentu vai
kultūras socioloģiju un menedžmentu. Tas, ka mācīšos vienā

«Augstākā
izglītība man
pagaidām nav
nepieciešama»

tepat. Matīsam vienmēr ir interesējuši eksaktie priekšmeti
– bioloģija un ķīmija. «Tieši
šajos priekšmetos ir visu laiku

«Pieņemot lēmumu, ieklausos vecāku un
draugu padomos»
no šīm programmām, man jau
ir skaidrs, tā teikt, atpakaļceļa
vairs nav,» atzīst Lauma.
«Domāju, ka es būtu ļoti
labs boss,» smej jauniete un
apgalvo, ka viņai patīk vadīt
un organizēt. Lauma ir spējīga
saliedēt un koordinēt komandu
tā, lai apmierināti būtu visi.
«Pagaidām konkrētu profesiju
es nevaru minēt, jo nevar zināt,
kā tā dzīvīte iegrozīsies,» nosaka
Lauma.

Anna Marija Mamontova,
Jelgavas 5. vidusskolas 12. klases
skolniece
Hobiji: atpūta ar draugiem,
sports
«Man ir ļoti maz brīva laika, jo
gribu labi pabeigt skolu,» neslēpj
Anna Marija. Viņa ir pārliecināta,
ka pēc skolas absolvēšanas iestāsies kādā no Latvijas augstskolām,
tikai vēl nav izlemts, kurā, jo,
viņasprāt, izvēles iespējas ir ļoti
plašas. Anna Marija ir pārliecināta,
ka vēlas studēt matemātiku, jo šis
priekšmets viņai padodas. Meitene
ir ieinteresēta arī statistikā, tāpēc
iespējamā programma, kurā va-

rētu studēt, ir «Matemātiķis statistiķis» Latvijas
Universitātē. Jelgavnieci
studēt tieši šajā nozarē
pamudināja viņas vecāki,
kuru padomos vienmēr
ieklausās. «Protams, arī
mani pašu interesē matemātika. Man ir sapnis un
mērķis, uz kuru es tiecos,»
stāsta Anna Marija.
Viņa nākotnē sevi vēlētos redzēt kā dzīvespriecīgu cilvēku, kurš mīl savu darbu.
«Es labprāt strādātu dinamisku
darbu, kurā bieži būtu arī darba
komandējumi,» atzīst viņa. Runājot
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par izglītību, jauniete ir pārliecināta,
ka nepieciešama augstākā izglītība:
«Visiem sevi cienošiem cilvēkiem tā
ir vajadzīga.»
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Godinās amata meistarus
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad jau otro gadu Jelgavas Pilsētas svētku laikā tiks godināti pilsētas
amata meistari. Latvijas
Amatniecības kamerā
reģistrēto amata meistaru pieteikumi tiks gaidīti
līdz 12. maijam.
Lai apzinātu Jelgavas pilsētā
strādājošos amata meistarus
un godinātu viņu amata prasmes, līdz 12. maijam aicināti
pieteikties Latvijas Amatniecības kamerā reģistrētie amata
meistari, kuri darbojas Jelgavā.
Pieteikumā jānorāda darbības joma, darbības adrese un

jāiesniedz meistara diploma
kopija (pa e-pastu vai personīgi). Pieteikties var pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv, tālruni 63012155, 63012169
vai personīgi Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
(Svētes ielā 33) Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā.
Jāatgādina, ka pagājušajā
gadā šāds pasākums notika
pirmo reizi un tajā tika godināts
31 meistars. Bija pārstāvēti tādi
amati kā juvelieris, fotogrāfs,
krāšņu podnieks, frizieris, florists, maiznieks, mēbeļu galdnieks, keramiķis, dāmu drēbnieks, pavārs, mašīnizšuvējs,
ādas priekšmetu izgatavotājs,
apgleznotājs, audējs.

ziņas

Artim liels paldies
par gudro galvu!
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas 8.m klases
skolnieks Artis Galvanovskis bija vienīgais
Junioru universitātes
dalībnieks no četriem,
kurš sīvā konkurencē
no 18 Latvijas jauniešiem ieguva iespēju
doties uz dabaszinātņu olimpiādi Atēnās.
No tās Artis kopā ar
komandas biedriem
no Rīgas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas, cīnoties ar
komandām no 25 valstīm, pārveda bronzas
medaļu.
Foto: Ivars Veiliņš

Pašvaldība bēgļu ģimenei no
Ukrainas palīdz ar mājokli
No 1.lpp.

Z.Vorslavs ir pateicīgs ikvienam, kas palīdzējis pamazām
nostāties uz kājām un atgūties
pēc pārdzīvotā. «Kopš atbraucām uz Jelgavu, mana sieva visu
laiku raudāja – tik bezcerīga
šķita situācija, tik ļoti neskaidra
mūsu nākotne. Bet tagad viņa
vairs neraud, un arī man pašam
šķiet, ka pamazām mūsu dzīve
sāk nokārtoties. Ap sirdi kļuvis
vieglāk,» saka Zigizmunds,
augstu novērtējot pašvaldības

nodrošināto mājvietu. «Mums
tagad ir brīnišķīgi dzīves apstākļi, viss tiešām ir ļoti labi,»
tā viņš, atklājot, ka drīzumā
plāno uzsākt arī darba gaitas
– tas būs iespējams, pateicoties
izpalīdzīgiem cilvēkiem, kuri
palīdzējuši darba meklējumos.
«Esmu saņēmis pirmo Latvijas  Ritma Gaidamoviča
pensiju, drīz sākšu strādāt un
tad jau iztikšanai nopelnīšu.
Zemgales reģiona
Grūti gan prognozēt, kā dzīvē
Kompetenču attīstības
viss izvērtīsies, bet gribas ticēt,
centra (ZRKAC) Junioru
ka būs labi,» tā viņš.
universitātes audzēk-

nis Artis Galvanovskis,
startējot komandā ar
diviem rīdziniekiem, no
starptautiskās dabaszinātņu olimpiādes Atēnās, Grieķijā, pārvedis
bronzas godalgu. «Šīs
olimpiādes būtiskākā
atšķirība no tradicionālajām bija uzdevumu
pamatīgums – viena
uzdevuma izpildei atvēlētas četras stundas, un
vajadzēja prast teoriju
pielietot praksē,» atzīst
Artis.

Zigizmunds Vorslavs un kundze Aleksandra, pateicoties pašvaldības atbalstam, nu ieguvuši pagaidu mājvietu – viņiem
ierādīts pašvaldības dzīvoklis Krīzes centrā. Kungs neslēpj, ka
uz tādu palīdzību Ukrainā cerēt nevarētu, un ir apņēmības pilns
pēc iespējas ātrāk nostāties uz savām kājām, lai pats nopelnītu
iztiku ģimenei.
Foto: Vineta Zelča

Vecāki patrulēs arī pēcpusdienās
No 1.lpp.

Biedrības «Vecāki Jelgavai»
mērķis nav kādu sodīt. «Mēs
esam acis uz ielas un, ja kaut ko
pamanām, informējam par to
policiju, kas tālāk darīs savu darbu,» norāda K.Boldiševics. Zaļajā
Ceturtdienā vecāki devās apgaitā
pa K.Barona, Vecpilsētas, Pasta
ielu, izstaigāja autoostas rajonu,
Raiņa parku, iekšpagalmus,
kuros, iespējams, pulcējas apreibinošu vielu lietotāji, izklaides
un atpūtas vietas. «Pēc apgaitas
secinājām, ka situācija ir labāka
nekā dzirdēts un laikā no pulksten 20 līdz 23 Jelgavas ielās bija
samērā droši. Mēs arī neredzējām nevienu, kas piedāvātu vai
lietotu šīs aizdomīgās vielas,»
tā viņš. Jāpiebilst, ka viens no
«Vecāki Jelgavai» biedriem ir
policists, kurš zina gan bīstamās pilsētas vietas, gan atpazīst
narkotiku tirgotāju un lietotāju
uzvedību un vajadzības gadījumā
spētu operatīvi reaģēt.
Tiesa, vecāki nolēmuši pārbaudīt vēl kādu versiju: viņi
maija sākumā plāno doties apgaitā pa dienu, lai noskaidrotu,
kas notiek uz ielām pēcpusdienā,
kad stundas jau ir beigušās. «Lai
gan mācību iestāžu teritorijā
smēķēt ir aizliegts un skolas
jau pret to cīnās, jaunieši tāpat

Artis mācās Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 8. matemātikas
klasē un paralēli trīs gadus darbojas ZRKAC Junioru universitātē,
kur talantīgajiem pilsētas skolēniem ir iespēja gūt padziļinātas
zināšanas eksaktajos priekšmetos.

ideja, un esmu patīkami pārsteigts par mūsu
skolēnu – J.Bisenieka
darba un ideju turpinātāju – lielo atsaucību un
izdomu,» saka žūrijas
pārstāvis Jānis Ābele.

Foto: Ivars Veiliņš

Skolā spriež, ka puisis ir gudrs un
talantīgs daudzās jomās, skolu ar
teicamiem rezultātiem pārstāvējis dažādās mācību olimpiādēs.
«Liels paldies Artim par gudro
galvu! Esam patiesi lepni par puiša panākumiem,» tā Tehnoloģiju
vidusskolas direktores vietniece
Guna Stepiņa.
Starptautiskajā olimpiādē piedalījās 50 komandas no 25 valstīm.
Latviju pārstāvēja divas komandas pa trim skolēniem katrā, un
katram no viņiem bija jāpilda
uzdevums konkrētā priekšmetā
– ķīmijā, fizikā vai bioloģijā. Artis
pārstāvēja ķīmiju. Puisis atzīst, ka
ar savu sniegumu ir apmierināts,
lai gan grūtības bijušas tieši tāpēc,
ka bija jaunākais komandas dalībnieks. Lai atrisinātu vienu no
uzdevumiem, vajadzēja zināt, kā
skābe reaģē uz sārmiem, taču tas
Artim skolā vēl nav mācīts. Puisis
nav apjucis un padomu lūdzis vecākam komandas biedram – fiziķim.
«Konkurss notika divas dienas.
Pirmajā dienā man no diviem
olīveļļas paraugiem, izmantojot
dažādas ķīmiskas vielas, vajadzēja

noteikt, kura no tām ir svaiga, kura
– nedaudz pastāvējusi,» stāsta Artis, piebilstot, ka ar eksperimenta
daļu problēmu neesot bijis, vien
liels uztraukums par nenokļūdīšanos aprēķinos. Otrajā dienā
pareizi bija jāsaslēdz destilēšanas
iekārta un no akmens sāls bluķa
jāiegūst tīrs sāls, bez piemaisījumiem. Artis atzīst, ka šis uzdevums
bijis salīdzinoši viegls. «Jāteic gan,
ka līdz šim ilgākais praktiskais
laboratorijas darbs skolā man bijis
40 minūtes, Junioru universitātē
esam strādājuši dažas stundas, bet
te uzdevuma izpildei atvēlētas pat
četras stundas. Pamatīgi, taču laiks
paskrēja ātri,» tā Artis, uzsverot, ka
uzdevumu izpildē ļoti palīdzējušas
tieši Junioru universitātē gūtās
praktiskā darba iemaņas.
Latvijas komandas sasniegumus – arī otra komanda saņēma
bronzas medaļu – augstu vērtē
Junioru universitātes vadītāja
matemātikas doktore Ilze France. «Manuprāt, rezultāts ir labs.
Taču jau šobrīd redzam, ka vairāk
jāakcentē praktiskie darbi reāli
laboratorijā,» spriež I.France.

Par godalgām cīnīsies
32 skolēnu biznesa idejas

atrod, kur to darīt – pāri ielai,
kādā iekšpagalmā. Bet līdz ar
bīstamo vielu izplatību lielāka
uzmanība jāpievērš tam, kas tiek
smēķēts,» tā biedrības pārstāve
 Sintija Čepanone
Sarmīte Vīksna.
Vecāki, komunicējot ar jauNoslēgusies Jāņa Biseniešiem, izmanto dialogu – viņu
nieka fonda organizētā
mērķis nav vērsties pret kādu,
biznesa ideju konkursa
bet gan likt aizdomāties par to,
skolēniem pirmā atlakādu ietekmi atstāj apreibinošo
ses kārta, un jau 30.
vielu lietošana. Vecāki, kuri
aprīlī 32 labākās biznevēlas iesaistīties un arī doties
sa idejas un to prototipi
apgaitās pa pilsētu, aicināti
tiks prezentēti žūrijai
pieteikties pa e-pastu birojs@
konkursa finālā. «Kozrkac.jelgava.lv, norādot savu
pumā konkursam tika
kontaktinformāciju un iespējas
iesniegta 51 biznesa
iesaistīties.

Biedrība «Vecāki Jelgavai» uzskata, ka aktīvu cilvēku, kuri
nebūtu vienaldzīgi, ielās nekad
nevar būt par daudz. Tāpēc, ja
kāds vēlas pievienoties vecāku
kustībai, lūgums rakstīt e-pastu – birojs@zrkac.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Konkurss organizēts ar mērķi
bērnus un jauniešus rosināt
radīt – vispirms ideju un pēc
tam konkrētu produktu vai
pakalpojumu – un motivēt viņus sava biznesa veidošanai un
attīstībai, inovatīva produkta vai
pakalpojuma radīšanai, kas tiktu
īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā. Lai pirmos soļus

uzņēmējdarbībā mudinātu spert
arī jaunāko klašu audzēkņus,
konkursā tika aicināti piedalīties
skolēni, sākot no 5. klases, līdz ar
to arī iesniegto ideju vērtēšana
konkursa pirmajā kārtā pēc
atšķirīgiem kritērijiem noritēja
trijās vecuma grupās: 5. – 7., 8.
– 9. un 10. – 12. klase.
J.Ābele stāsta, ka kopumā konkursam tika iesniegta 51 biznesa
ideja un atsaucīgākie izrādījušies
jaunāko klašu skolēni: 5. – 7. un
8. – 9. klašu grupā iesniegtas
pa 20 idejām katrā, savukārt
vidusskolēni kopumā iesnieguši
11 idejas. «Pirmajā atlases kārtā
žūrija rūpīgi iepazinās ar visām
iesniegtajām idejām, finālam
izvirzot 32, mūsuprāt, labākās
un perspektīvākās – pa 12 jaunāko klašu grupā un astoņas
vidusskolas vecuma grupā. Jau
30. aprīlī šīs biznesa idejas un
reāli to prototipi tiks prezentēti
konkursa finālā. Godalgotas tiks
trīs labākās idejas katrā vecuma
grupā, un to autori saņems naudas balvu,» stāsta J.Ābele.
Jāatzīst, ka konkursā gan individuāli, gan grupās pārstāvētas

četras pilsētas skolas – Jelgavas 3.
un 4. sākumskola, kā arī Spīdolas
ģimnāzija un Valsts ģimnāzija. Žūrijas pārstāvji norāda, ka
atsevišķas idejas, produkti un
pakalpojumi, ar kuriem jaunieši
startējuši J.Bisenieka fonda organizētajā biznesa ideju konkursā,
praktiski pārbaudīti jau skolēnu
mācību uzņēmumos. «Taču visas
skolēnu iesniegtās biznesa idejas
ir tiešām interesantas – varbūt
ne visas varam uzskatīt par inovatīvām, īpaši jaunākajā vecuma
grupā, taču prieks, ka bērniem un
jauniešiem interesē uzņēmējdarbība un viņi ir centušies radīt paši
savu produktu vai pakalpojumu,»
rezumē J.Ābele.
Jāpiebilst, ka konkursa finālā
skolēni žūrijai prezentēs tādas
idejas kā, piemēram, atstarotāji,
apsveikuma kartītes, attīstošas
un izklaidējošas spēles, konfektes,
tējas, našķi putniem, dažādi dekoratīvi elementi, rokdarbi, kā arī
pasākumu scenāriju veidošana.
Skolēnus, kuru radītās idejas
cīnīsies konkursa finālā 30. aprīlī, varēs uzzināt portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.
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Īsi
 Jelgavas Pensionāru biedrība
informē, ka piektdien, 25. aprīlī,
pulksten 11 Jelgavas novada
domes zālē notiks Zemgales Pensionāru apvienības konference.
Biedriem ierašanās obligāta.
 Gatavojoties Jelgavas Pilsētas svētkiem ar saukli «Ieraugi Jelgavu krāsās», kas notiks
maija pēdējā nedēļā, iestāde
«Kultūra» aicina amatniekus
un tirgotājus pieteikties Amatu
dienas gadatirgum 31. maijā.
Tirgotāji pieteikties var līdz 21.
maijam. Pieteikums jāsūta pa faksu 63084676, e-pastu santa.sile@
kultura.jelgava.lv vai pa pastu: JPPI
«Kultūra», K.Barona iela 6, Jelgava,
LV-3001. Papildu informācija par
Amatu dienām un pieteikšanos tām
atrodama nolikumā iestādes mājas
lapā kultura.jelgava.lv.
 Jelgavas Autobusu parka (JAP)
vadība nosaukusi labākos autobusu vadītājus martā, un tie ir Aigars
Putnieks un Nikolajs Šukelovičs.

Pagājušajā mēnesī labākais šoferis
pilsētas maršrutos bijis A.Putnieks.
Kā informē JAP, viņš novērtēts par
marta darba rezultātiem un izciliem
darba sasniegumiem Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos. Savukārt par labāko šoferi reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos jau otro mēnesi pēc kārtas atzīts N.Šukelovičs. Uzņēmums saka
paldies autobusu vadītājiem par
kvalitatīvo un atbildīgo darbu.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina jauniešu vecākus un
pedagogus nebūt vienaldzīgiem
un apmeklēt lekciju diskusiju
ciklu par atkarībām jauniešu
vidū. Pirmā lekcija – «Visu veidu
atkarības pusaudžu vecuma periodā» – notiks pirmdien, 28. aprīlī, pulksten 18 Jelgavas Valsts
ģimnāzijā (Mātera ielā 44). To
vadīs atkarību speciāliste ar vairāk
nekā desmit gadu pieredzi darbā
ar jauniešiem, ģimenēm un profesionāļiem atkarību profilakses
jomā no Rīgas Inga Dreimane. Viņa
atgādina, ka atkarība ir biopsihosociāla slimība, kas nešķiro ne
vecumu, ne dzimumu, ne tautību,
ne arī ienākumu līmeni ģimenē. Tā
sākas ar uzvedības izmaiņām, kuras ignorējot var attīstīties atkarība
kā slimība, veidojot neatgriezeniskas izmaiņas cilvēka uzvedībā un
personībā. Lekcijas skolās paredzētas ne tikai konkrētās izglītības
iestādes audzēkņu vecākiem, bet
jebkuram jelgavniekam, kuram
rūp un interesē sava bērna drošība
un veselība. Dalība – bez maksas.
Nākamā lekcija – «Sintētisko kanabinoīdu jeb «spice» izplatība
pusaudžu vidū» – notiks 8. maijā
pulksten 18 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā (Mātera ielā 30), bet lekcija
«Alkohola lietošana un smēķēšana
kā jauniešu socializēšanās veids»
paredzēta 15. maijā pulksten 18
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
(Meiju ceļā 9).
 Biedrība «Bērnu un jauniešu
rotaļu un attīstības centrs «Oranžais stars»» sagatavojusi dāvanu
Mātes dienā tām māmiņām,
kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Šīm Jelgavas mammām 9.
maijā tiks organizēta ekskursija
uz «Pure Chocolate» šokolādes
muzeju, lai iepazītos ar šokolādes
tapšanas tradīcijām un vērotu saldo
gardumu izgatavošanas procesu.
Organizatori aicina māmiņas
pieteikties pa tālruni 22080338 vai
e-pastu inga.bale@inbox.lv līdz 25.
aprīlim. Izbraukšana no Jelgavas ar
autobusu – 9. maijā pulksten 10 no
«Rimi» stāvlaukuma (pretim «Hesburgeram»), atgriešanās Jelgavā
– ap pulksten 14.30.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Pateicība

«Tagad gulēšana
man ir viegla un ērta»
«Esmu bezgala pateicīga visiem
labajiem cilvēkiem, kuri pat šajā grūtajā laikā atrod veidus un iespējas, kā
palīdzēt līdzcilvēkiem,» paldies Sociālo
lietu pārvaldes darbiniekiem un labvēļiem saka jelgavniece 2. grupas invalīde
Gaļina Sergijenko.
«Izsaku lielu pateicību Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem, Rehabilitācijas nodaļas vadītājai I.Bančukai,
ergoterapeitei I.Kurčai un sociālajai
darbiniecei T.Marčenko – pateicoties
šo speciālistu uzmanībai un gādībai,
izdevās atrast cilvēkus, kuri man
spēja palīdzēt. Jo īpašs paldies par atbalstu arī viņiem – SIA «MCB Būve»,
I.Varudinam, A.Varudinam un IK
«Maksims Galkins»,» tā G.Sergijenko.
Tā kā kundze ir 2. grupas invalīde,
sadarbība ar Sociālo lietu pārvaldi ilgst
jau vairākus gadus, un viņa norāda, ka

speciālisti nekad nav atteikuši atbalstu, tostarp vienmēr parūpējušies par
transportu, lai viņa varētu nokļūt pie
visiem nepieciešamajiem speciālistiem.
«Darbinieki tiešām ir pretimnākoši
un labestīgi, par ko nupat atkal varēju pārliecināties. Man ir ļoti lielas
problēmas ar mugurkaulu, un jau
iepriekš ar pārvaldes gādību saņēmu
ortopēdisko matraci, lai gulēšana man
nesagādātu sāpes. Tiesa, mājās man
bija tikai dīvāns, un matracis tam bija
krietni par lielu, kas radīja neērtības.
Biju bezgala priecīga, marta sākumā
uzzinot, ka labvēļi man sarūpējuši
matracim atbilstošu gultu. Tagad gulēt
man ir krietni ērtāk un vieglāk, un par
to paldies visiem labajiem cilvēkiem,
kas sarūpēja man atbilstošu gultu,»
pateicīga ir G.Sergijenko.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Informāciju par aizgājējiem
publicē, ja tuvinieki neiebilst
Kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs ir
neizpratnē, kādēļ laikraksta rubrikā
«Aizsaulē aizgājuši» vēl aizvien nav
publicēts viņa radinieka vārds un
uzvārds, lai gan cilvēks apglabāts jau
aprīļa sākumā. Lasītājs vēlas saprast,
vai šādas informācijas publicēšana ir
maksas pakalpojums.
Informācija, kas tiek ievietota laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» rubrikā «Aizsaulē aizgājuši», tiek iegūta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» mājas lapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, to apkopojot
nedēļas griezumā – no otrdienas līdz
nākamās nedēļas otrdienai. Savukārt
«Pilsētsaimniecības» mājas lapā, ja vien
reģistrēts miršanas gadījums un tuvinieki
piekrituši šādas ziņas publiskot, informācija tiek aktualizēta katru darba dienu.
«Pilsētsaimniecības» Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Solvita Vaivode stāsta, ka iestādes mājas lapas sadaļā «Aizsaulē aizgājušie» tiek publicēts
tikai to mirušo cilvēku vārds, uzvārds,
dzimšanas gads un izvadīšanas laiks
un vieta, kuru tuvinieki tam piekrituši.
«Visbiežāk, kad ģimeni piemeklējusi šāda

nelaime, tā dodas uz kādu no apbedīšanas firmām. Ja apbedīšana plānota kādā
Jelgavas pilsētas kapsētā, uzņēmums,
kuram uzticēts organizēt bēres, vēršas
«Pilsētsaimniecībā», lai saskaņotu bēru
ceremonijas vietu, dienu un laiku. Ja
bēres tuvinieki organizē paši, tad viņi ir
tie, kuri vēršas «Pilsētsaimniecībā», lai
vienotos par bērēm un nepieciešamajiem
pakalpojumiem. Savukārt pēc tam mūsu
speciālists kopā ar aizgājēja tuvinieku
konkrētā pilsētas kapsētā apseko ģimenes kapavietu vai ierāda jaunu un
nokārto visu nepieciešamo dokumentāciju,» stāsta S.Vaivode. Tuvinieki paši var
izlemt, vai informāciju par aizgājēju un
plānoto izvadīšanas laiku publicēt «Pilsētsaimniecības» mājas lapā. «Ja ģimene
nevēlas, lai šīs ziņas tiktu publiskotas,
tas tiek respektēts, savukārt, ja viņiem
iebildumu nav, tad informācija rubrikā
«Aizsaulē aizgājušie» mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv tiek aktualizēta,»
norāda Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja, uzsverot, ka tas nekādā
gadījumā nav maksas pakalpojums.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Tualete «Rio» centrā
nav aizslēgta

Foto: Vineta Zelča

Inta pēc piedzīvotā tirdzniecības centrā
«Rio» Pērnavas ielā 4 vēlas gūt skaidrību, vai ir kādi normatīvie akti, kas regulē
tualešu pieejamību tirdzniecības centros.
Viņa raksta: «Brīvdienās apmeklēju
tirdzniecības centru «Rio». Pāris stundas
iepirkos, jau taisījos braukt mājās, kad
nolēmu apmeklēt labierīcības. Un te nu
mani sagaidīja nepatīkams pārsteigums
– tualete it kā ir, taču aizslēgta, bet apkārtējo veikalu durvis rotā paziņojums «WC
atslēgas mums nav».» Beigās atslēgu no
centra labierīcībām viņai tomēr izdevies
iegūt kafejnīcā, taču piedzīvotais raisījis
pārdomas. «Vai tiešām mūsu valstī nav
kādi noteikumi, likumi, kuri paredz, ka
tirdzniecības centrā obligāti ir jābūt brīvi
pieejamām labierīcībām, kaut vai par
maksu? Ja ir – kas to kontrolē?» vēlas
noskaidrot Inta.
«Rio» centra saimnieks Agris Bajārs
norāda, ka pašlaik situācija jau ir atrisināta un apmeklētājiem atvērta ir gan
sieviešu, gan vīriešu tualete. «Jā, bija
tāds brīdis, kad tualete bija aizslēgta,
taču tagad tā ir vaļā,» saka A.Bajārs,
gan neatklājot iemeslus, kāpēc un
cik ilgu laiku labierīcības nebija brīvi
pieejamas. Taču viņš akcentē – nekur
nav noteikts, ka tualetei jābūt visiem
pieejamai. «Tā ir mūsu brīva griba,

un mūsu pašu izvēle ir arī nodrošināt
labierīcību pieejamību, turklāt vismaz
šobrīd tās apmeklētāji var izmantot bez
maksas – tualete vienmēr ir atvērta un
uzkopta,» tā viņš.
Arī Veselības inspekcijas pārstāve
Dace Vīksna apstiprina, ka šobrīd valstī
nav normatīvā akta, kas regulētu sanitārās normas sabiedriskajās tualetēs.
«Veselības inspekcija kontrolē higiēnas
prasību ievērošanu iestādēs, uzņēmumos un organizācijās, kas nodrošina
pakalpojumu sniegšanu patērētājiem
un ir paaugstināta riska objekti, jo to
darbības vai to izmantojamo iekārtu
dēļ var izplatīties infekcijas slimības un
rasties risks cilvēku veselībai. Savukārt
par higiēnas prasību ievērošanu sanitārā mezgla telpās sabiedriskā iestādē
atbild konkrētās iestādes, uzņēmuma
īpašnieks vai vadība. Jebkuras iestādes interesēs ir nodrošināt sakārtotus
darba apstākļus saviem darbiniekiem
un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, kas ietver arī
sakārtotas vides nodrošināšanu iestādes sanitārā mezgla telpās,» norāda
D.Vīksna.
Tualešu atbilstību un pieejamību
tirdzniecības centros neuzrauga arī
Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD), akcentējot, ka par apmeklētāju

tualešu uzturēšanu atbilstošā kārtībā
un pieejamību atbildīgs ēkas īpašnieks
vai apsaimniekotājs. Taču PVD pārstāve Anna Joffe atgādina, ka apmeklētāju tualetes tirdzniecības centros ir
publiski pieejamas telpas, un prasības
šādām telpām noteiktas MK noteikumos Nr.567 «Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-08 «Publiskas
ēkas un būves»». Savukārt prasības
ēku sadzīves kanalizācijas projektēšanai noteiktas MK noteikumos Nr.256
«Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 221-98 «Ēku iekšējais ūdensvads
un kanalizācija»».
«Jelgavas Vēstnesis», apmeklējot
«Rio» centru, īsi pirms laikraksta
iznākšanas pārliecinājās, ka tualete
tiešām ir atvērta un pieejama ikvienam
apmeklētājam.
Sagatavoja Sintija Čepanone

3. maijā – salidojums Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā
(Jelgavas 1. ģimnāzija,
Jelgavas 1. vidusskola)!

Programmā:
• pulksten 14 – sākas reģistrācija;
• pulksten 15 – aizlūgums Sv.Annas baznīcā;
• pulksten 17 – svētku koncerts skolā;
• pulksten 20 – balle.
Ieeja – 7 eiro.
Reģistrācija – www.jtv.lv.

Tiek meklēts asistents zēnam (Jelgavā)
Galvenās prasības: iekšējs aicinājums palīdzēt bērnam
ar invaliditāti, izpratne par fizioloģiskajiem procesiem
cilvēka organismā, tajā skaitā par smadzeņu darbību un
nervu sistēmas darbību.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu inga.bale@inbox.lv.
Pieteikumu var rakstīt brīvā formā, norādot informāciju
par pretendentu un aprakstot savas kompetences – izglītību, prasmes un pieredzi darbā ar personām, kurām
ir invaliditāte, kā arī lūdzam pamatot, kāpēc vēlaties kļūt
par asistentu bērnam ar invaliditāti, kādas personiskās
īpašības jums var palīdzēt šajā darbā.
Darbs: vasarā – uz nepilnu slodzi (iepazīšanās), sākot
ar septembri – 8 stundas darbdienās Filozofu ielā 50,
Jelgavā, un saskaņā ar vienošanos citos laikos – pēc
nepieciešamības.
Tālrunis 22080338 (Inga Baļe).

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Paziņojums par izsoles
«Nekustamā īpašuma
Pasta salā 1, Jelgavā,
nomas tiesības» izsludināšanu.
Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas
pakalpojumu sniegšanai.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 30.04.2014. plkst.13.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un pieteikumus iesniegt katru
darba dienu Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
1. stāvā, 131. kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30. Konkursa nolikums pieejams arī
portālā www.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Māra Čaniža, tālrunis 63005508,
e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.
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Iekļūst pamatsacensībās

Mančesterā norisinājās pasaules
kausa posms BMX
riteņbraukšanā.
Jelgavniekam Kristenam Krīgeram
pirmo reizi karjerā
izdevās iekļūt pamatsacensībās pieaugušo konkurencē (kopā 48 dalībnieki).
Pamatsacensībās K.Krīgers un Edžus
Treimanis pārvarēja astotdaļfinālu un
ceturtdaļfinālā startēja vienā braucienā.
E.Treimanis finišēja otrais, bet junioram
K.Krīgeram – 7. vieta, kas nedeva iespēju
cīnīties pusfinālā. Pusfinālā E.Treimanis
bija ceturtais, tādējādi iekļūstot lielajā
finālā un izcīnot 4. vietu.

Izcīna Junioru kausu

Jūrmalā notika Latvijas Junioru
kausa izcīņa mākslas vingrošanā. Jelgavu sacensībās pārstāvēja kluba «Baltic Flower»
treneres Irinas Smelovas audzēkne Karolīna Mizūne (1999.
dz.g.). Pēc četriem vingrojumiem (ar apli, bumbu, lenti
un vālēm) viņa savu tuvāko sekotāju apsteidza par 0,5 ballēm,
izcīnīja 1. vietu un ieguva Junioru
kausu. Grupā startēja 41 dalībniece. Pēc Junioru kausa rezultātiem
tiks komplektēts Latvijas izlases
sastāvs, kas pārstāvēs Latviju Eiropas
čempionātā – tas notiks jūnijā Baku,
Azerbaidžānā.
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sports
Nosargā titulu

Par Jelgavas
čempioniem
basketbolā atkārtoti kļuvusi
komanda «Ķepas», ar 90:66
finālā pieveicot
«Ekskursija.lv». Komandas sastāvs: Matīss
Rozītis, Jānis Gutāns, Dainis Dābols, Edgars
Smirnovs, Oskars Jēkabsons, Māris Masaļ
skis, Juris Brūveris, Valentīns Matusevičs,
Juris Zakenfelds. Treneris – Edgars Krūmiņš.
Komandas vērtīgākais spēlētājs – M.Rozītis.
Trešie – «Armets», kas pagarinājumā ar
86:84 pieveica «Valauto». Mazais zelts
– «Betcon Latvia/Ilmāri», kas ar 79:65 uzvarēja «Rokijus», bet spēlē par mazo bronzu
«Kultūra» ar 84:80 pārspēja «NĪP».

Neveiksme pasaulē

Tam pietuvoties D.Komaram izdevās sacensībās Tartu – lai izpildītu A
normatīvu 100 metros brasā, viņam
pietrūka septiņas sekundes desmitdaļas. Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa norāda,
ka A normatīvs 100 metros brasā Denisa vecuma grupā ir 1:04,74 minūtes,
bet Deniss distanci Tartu nopeldēja
1:05,44 minūtēs. Ar šo rezultātu viņam

pietika, lai uzvarētu sacensībās 1996.
– 1997. gadā dzimušo grupā, kā arī lai Foto: no Peldēšanas
izpildītu B normatīvu. «Augustā Ķīnā skolas arhīva
notiks otrās pasaules jaunatnes olimpiskās spēles, tāpēc ļoti cerējām, ka
Denisam izdosies izpildīt A normatīvu
un nodrošināt dalību tajās,» tā skolas
direktore. Lai kvalificētos jaunatnes
olimpiskajām spēlēm, A normatīvs
jāizpilda līdz 30. jūnijam, un Peldēšanas skolas kolektīvs cer, ka Denisam
tas izdosies. Z.Ozoliņa norāda, ka
olimpisko spēļu dalībniekus paziņos
Starptautiskā Peldēšanas federācija
un cerības tikt uz spēlēm esot arī ar B
normatīvu, tomēr A normatīvs ļautu
justies drošāk un pārliecinošāk.
Jāpiebilst, ka Denisa sniegumu Tartu ietekmēja tas, ka viņš pirms došanās
uz Igauniju vēl piedalījās Latvijas 67. Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis Deniss Komars (centrā)
skolu sporta spēlēs peldēšanā.
ir viens no pretendentiem dalībai otrajā Pasaules jaunatnes olimpiādē.

Kērlinga turnīrs
notiks 12. gadu
pēc kārtas

«Ko tam traktoristam darīt,
ja pretī nāk Helmuts Balderis?»

 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar Ķīnā norisināsies
otrā Pasaules jaunatnes
olimpiāde. Viens no potenciālajiem olimpiādes dalībniekiem ir peldētājs Deniss
Komars, kuram ir daži mēneši laika, lai izpildītu nepieciešamo A normatīvu.

Nedēļas nogalē, 25. un 26.
aprīlī, Jelgavas Ledus hallē
notiks starptautisks kērlinga
turnīrs «Jelgavas kauss 2014».
Organizatori norāda, ka šis
būs jau 12. gads pēc kārtas,
kad notiek šis turnīrs, tādējādi «Jelgavas kauss» kļūs par
ilgāko nepārtraukti notiekošo
kērlinga turnīru Latvijā.
«Jelgavas kausā» piedalīsies 16 komandas no sešām valstīm – Latvijas, Krievijas,
Igaunijas, Šveices, Kanādas un Skotijas
–, kas tiks sadalītas divās grupās. Katra
grupa pēc schenkel sistēmas izspēlēs trīs
spēļu kārtas 25. aprīlī no pulksten 8 līdz
22.30. Pēc šo spēļu rezultātiem komandas
tiks sadalītas zelta (1. – 8. vieta) un sudraba (9. – 16. vieta) grupā, tās izspēlēs vēl
divas spēļu kārtas 26. aprīlī no pulksten
9 līdz 19. «Zelta un sudraba grupā tiks
noskaidrotas un apbalvotas katras grupas
trīs spēcīgākās komandas. Komanda,
kura iegūs 1. vietu zelta grupā, kļūs arī
par ceļojošā Jelgavas kausa ieguvēju uz
gadu,» stāsta organizators Raivis Bušmanis. Viņš piebilst, ka pagājušajā gadā uzvarēja komanda «Medved» no Krievijas,
kura šogad gan turnīrā nepiedalīsies.
Jelgavu kērlinga turnīrā pārstāvēs trīs
komandas: «Made» Elēnas Kāpostiņas
vadībā, Jelgavas Kērlinga kluba komanda
«Team Gray» Skotijas speciālista Braiena
Greja vadībā, kura šī gada Latvijas kēlinga čempionātā vīriešu konkurencē ieguva
2. vietu, komanda «Predator» «Jelgavas
kausa» dibinātāja un organizatora Bruno
Bārzdaiņa vadībā. Jāpiebilst, ka jelgavnieks Arvis Bušmanis būs skips komandai
«Fantastic4Real», kurā apvienojušies
kērlingisti no vairākām pilsētām.
Ieeja skatītājiem uz visām spēlēm ir
bez maksas.

No 29. aprīļa līdz 4. maijam Latvijā notiks 2014. gada pasaules
kausa izcīņas sacensības hokejā
amatieru, sieviešu un veterānu
komandām «Dzintara kauss».
Latvijā ieradīsies 59 komandas
no 11 valstīm, ieskaitot Latviju.
Spēles notiks astoņās ledus
hallēs, tostarp Jelgavā.
Turnīra dalībnieki sacentīsies 11 vecuma
grupās un divās meistarības apakšgrupās.
Jelgavā kausa izcīņas spēles notiks no
30. aprīļa līdz 3. maijam, un dienā tiks
aizvadītas vairākas spēles. «Jelgava par
sacensību vietu tika izraudzīta starp
tādiem konkurentiem kā Valmiera, Ventspils, Liepāja un Daugavpils, un vislielākie
nopelni te ir Sporta servisa centram, kā
arī nevainojamai ledus halles «Zemgale»
līdzšinējo sacensību organizēšanai,» stāsta
sacensību direktors Normunds Kupcis. Tā
kā viena spēle ilgst nepilnas divas stundas,
komandām ir arī brīvais laiks, un viesiem
tiks piedāvātas ekskursijas pa Jelgavu un
citas laika pavadīšanas iespējas.

Turnīrā piedalīsies 16 Latvijas komandas – no Rīgas, Valmieras un Ogres.
Jelgavas komandas turnīrā nepiedalās,
un Zemgales reģiona galvenais hokeja
tiesnesis Visvaldis Danenbergs spriež,
ka tas ir likumsakarīgi. «Jelgavā jau ar
hokeju neslimo, lai gan šogad ap Latvijas
čempionāta Virslīgas komandu un spēlēm
bija ažiotāža. Jā, pie mums notiek Zemgales Amatieru hokeja līgas spēles, kur
piedalās amatieru komandas. It kā jau tās
varētu startēt arī «Dzintara kausā», bet, ja
tā padomā, līmenis ir ļoti atšķirīgs. Pretī
iznāks tādi spēlētāji kā, piemēram, mūsu
Helmuts Balderis, un ko tad tas traktorists
darīs? Viņam pretinieks trīsreiz apkārt
apskries, bet viņš nepaspēs ne paskatīties
– mūsējiem jau tas ir tikai hobijs,» spriež
V.Danenbergs.
«Dzintara kausā» piedalīsies 18 Krievijas
komandas, 16 Latvijas komandas, 10 Zviedrijas komandas, 7 Somijas komandas, 2
Kanādas komandas un pa vienai komandai
no ASV, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas,
Norvēģijas un Slovēnijas.
Jelgavā spēles notiks četras dienas. «Turnīra mērķis ir popularizēt hokeju. Kad pie
mums notika pasaules čempionāts stājho-

kejā, kur cilvēki ar amputētām rokām un
kājām rādīja brīnumus un kas tiešām bija
apbrīnas vērts, pat tad skatītāju bija maz.
Tāpēc nezinu, vai tagad interese būs lielāka,» tā V.Danenbergs. Pateicoties Jelgavas
pašvaldības un vietējo uzņēmēju atbalstam,
ieeja uz spēlēm būs bez maksas.
Sacensību direktors stāsta, ka Jelgavā
spēlēs visvecākā hokeja komanda pasaulē, kura regulāri trenējas un piedalās
sacensībās, – «Oslo boilers». Seši no šīs
komandas dalībniekiem jau nosvinējuši 70
gadu jubileju, visvecākajam ir 75 gadi. Vēl,
piemēram, Krievijas komandas «Lekotti»
sastāvā ir nesen pat KHL līgas klubos
spēlējoši hokejisti.
Turnīrs apzināti tiek rīkots Latvijā
laikā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Plānots, ka kopumā Latvijā
ieradīsies pusotrs tūkstotis sportistu un
viesu. Turnīra laikā, 30. aprīlī, iecerēts rīkot
Eiropas valstu Hokeja veterānu asociācijas
dibināšanas kongresu, kuras galvenais
uzdevums būs censties veidot koordinētu
veterānu hokeja sistēmu Eiropā – līdzīgi kā
to sekmīgi dara Kanādā.
Informācija par turnīru pieejama mājas
lapā www.dzintaracupriga.com.

Maija stafetes atgriežas Lielajā ielā
 Ilze Knusle-Jankevica

Stafetēs piedalās Jelgavas pilsētas un
novadu mācību iestāžu audzēkņi, kas tiek
1. maijā Jelgavā notiks jau
dalīti trīs grupās: 6. – 7. klases meitenes
tradicionālās Maija stafetes,
un zēni (2000. – 2001. g.dz.), 8. – 9. klases
un šogad pēc ielas rekonsmeitenes un zēni (1998. – 1999. g.dz.), 10.
trukcijas pabeigšanas tās at– 12. klases jaunietes un jaunieši (1994.
kal atgriezīsies Lielajā ielā.
– 1997. g.dz.). Pagājušajā gadā Maija staStafetēs piedalās gan skolu
fetēs trīs no sešām disciplīnām uzvarēja
komandas, gan citi interesenJelgavas 5. vidusskolas skolēni.
ti, kuriem dalība jāpiesaka līdz
Vispārējā grupā var startēt visi, kas
30. aprīlim.
vēlas. Komandā – astoņi dalībnieki. Interesentiem, kas vēlas startēt vispārējā
Sacensības notiks 1. maijā, sākums grupā, jāpiesakās līdz 30. aprīļa pulksten
– pulksten 11, bet pulcēšanās Hercoga 12 pa tālruni 63085300 vai e-pastu alona.
Jēkaba laukumā – jau no pulksten 10. fomenko@sports.jelgava.lv. Ja interese

Sporta pasākumi

Neveiksmīgs starts pasaules junioru čempio 27. aprīlī pulksten 10 – Latvijas lakrosa
nātā bokserim Artjomam Haņevičam – viņš
čempionāta spēles (ZOC).
pirmajā cīņā ar 0:3 zaudēja horvātam Lukam
 27. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas čemPlantičam un no tālākās dalības izstājās.
pionāts akvatlonā (baseinā un pilsētā).
«Artjoma tēvs, bijušais bokseris un boksa
 28. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas skolētiesnesis, stāstīja, ka cīņa bijusi līdzīga, bet
nu spartakiāde vieglatlētikā (ZOC).
Artjoms nav varējis pāriet no aizsardzības
 1. un 2. maijā pulksten 9 – Latvijas
uzbrukumā. Līdz ar to viņš ringā nenostrāuniversiāde volejbolā (ZOC).
dāja kā pirmais numurs, un horvāts uzspie 1. maijā pulksten 14 – futbols: FK «Jelda viņam savu stilu,» tā Artjoma treneris
gava» – FK «Daugava» (Rīga) (ZOC).
Aleksandrs Knohs, kurš pats gan audzēkņa
www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
cīņu nav redzējis. A.Haņevičs startēja svara
www.jelgavasvestnesis.lv
kategorijā līdz 75 kilogramiem, un tajā bija
sadaļā «Pasākumi»
pieteikts 41 dalībnieks. Čempionāta medaļnieki ieguva iespēju piedalīties Pasaules
jaunatnes olimpiādē. «Vēl pastāv iespēja, ka Piedāvā darbu
Artjomu uzaicinās piedalīties, izvērtējot viņa SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us) šulīdzšinējos nopelnus,» tā A.Knohs.
vējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes darbam

A normatīvs nodrošinātu dalību
Pasaules jaunatnes olimpiādē
 Ilze Knusle-Jankevica
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būs maza, komandas varēs pieteikties arī
sacensību dienā pirms stafešu sākuma.
Stafešu laikā tiks slēgta satiksme Lielās
ielas posmā no Hercoga Jēkaba laukuma
līdz Pētera ielai, kā arī slēgts būs Lielās
ielas krustojums ar Pasta, Mātera un
Pētera ielu. Sporta servisa centrs lēš, ka
sacensības ilgs apmēram stundu.
Skrējiens notiks astoņos posmos: Uzvaras iela–Katoļu iela; Katoļu iela–Pasta
iela; Pasta iela–Mātera iela; Mātera
iela–Pētera iela; Pētera iela–Mātera iela;
Mātera iela–Pasta iela; Pasta iela–Katoļu
iela; Katoļu iela–Uzvaras iela. Kopējais
distances garums ir ap 1500 metru.

Jelgavā. Pieteikties pa tālruni 29777831.

Nepieciešama palīdze, kopēja, kompanjone kundzei gados. Jāpalīdz apdarīt
mājas darbus, pagatavot ēst un apkopties.
Dzīvošana uz vietas. Sīkāka informācija pa
tālruni 26771100 (Santa Brohūzena).
SIA «Anru motors», lielākais un draudzīgākais autoserviss Jelgavā, sakarā ar jaudas
palielināšanu aicina darbā: auto atslēdzniekus(-ces), auto metinātājus(-as), auto
krāsotājus(-as). Tālrunis 29553492.
Laukstrādniekam(-cei). Tālrunis 29660598
(Kārlis Ausmanis). Zvanīt pēc pulksten 20.

Meklē darbu
Šoferis ar pieredzi – ir B, C, D kategorija ar
95. kodu. Tālrunis 26181631.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas. T.26782868
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi. T.26816035
Mazlietotas veļasmašīnas, ledusskapjus,
saldētavas no Anglijas, garantija 1 gads, līzings. Lietotus velosipēdus. Veikals Uzvaras
12, «Tonuss». T.29141057
Zemi mazdārziņu raj. – ne dārgi. T.27802318
Ziemas vasarnīcu T.29558600

Pērk
1istabas dzīvokli Pārlielupē. T.25995242
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

Dažādi
Televizoru remonts. T.26735343, 63027193.
Zāģē malku. T.27001280
Attīrām aizaugušas platības. Pērkam zarus un lapu
koku cirsmas. Sniedzam šķeldošanas pakalpojumus. Tālr.27869100, 26620351 www.tpauto.lv
Meistars. Kvalitatīvs dzīvokļu remonts. Zvaniet – konsultēšu. Tel.28861525, Jānis.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
SIA «Kreatīvs» visi apbedīšanas piederumi:
zārki, krusti, urnas, kapu pieminekļi, apmales,
soliņi, futlāri. Visai produkcijai ražotāju cenas.
Kārniņi, «Rigoldi». Tel.29537176, 29140295.
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.

Aizsaulē aizgājuši
ZIEDONIS PUĶE (1951. g.)
SKAIDRĪTE GROSA (1938. g.)
PĒTERIS LEKŪNS (1934. g.)
EMMA RĀMUTE (1918. g.)
ĀRIJA SEGLIŅA (1929. g.)
ANDREJS HERBSTS (1929. g.).
Izvadīšana 24.04. plkst.10.30 Meža kapsētā.
INĀRA STRADIŅA (1936. g.).
Izvadīšana 24.04. plkst.15 no Meža kapsētas
Sēru nama.
MAIGA VALERTE (1944. g.).
Izvadīšana 25.04. plkst.14 no Meža kapsētas
Sēru nama.
ANATOLIJS PAĻČEHS (1942. g.).
Izvadīšana 25.04. plkst.16 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1803.sērija.
9.35 «Radīti mūzikai».*
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
11.50 «Ielas garumā».*
12.20 «Citāds ordenis». Dokumentāla filma.
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Mēness un ezers». Mākslas filma.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1803.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 83.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
23.45 «“De facto”».*
0.25 «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma. 2013.g. 3.sērija. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 9.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 20.sērija.
7.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 16.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
12.00 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 20.sērija.
13.05 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.35 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.10 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Francija.
16.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17.sērija.
16.55 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 2. un 3.sērija.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Cara dārgumus meklējot». Dokumentāla filma.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 1.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.20 «Eleonora, atriebēja maskā». Vēsturiska piedzīvojumu filma.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma. 3.sērija.
11.55 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 105.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 24.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.15 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 19.sērija.
1.05 «Dzīvīte 2».
1.25 «LNT ziņu “Top 10”».
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.30 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 108.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 52.sērija.
8.25 «Kobra 11». Seriāls. 1.sērija.
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Firma». Seriāls. 4.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 JAUNUMS! «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 768. un 769.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 53. un 54.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 769.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 16.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 19.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
0.55 «Kobra 11». Seriāls. 1.sērija.
2.40 «Kobra 7». Seriāls. 108.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 769.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 29. aprīlis
LTV1
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1804.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 83.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 9». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Gada balva literatūrā».* Pasniegšanas ceremonija.
14.25 «Viss notiek!»*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1804.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 84.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Žurnālisti krustugunīs». Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.25 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 10.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.45 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17.sērija.
11.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 2. un 3.sērija.
12.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21.sērija.
13.10 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
14.10 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».*
Daiļslidošana. Komandu sacensības.
16.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 18.sērija.
16.55 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 4. un 5.sērija.
18.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 37.sērija.
21.00 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.40 «Lilīhammera 2». Seriāls. 8.sērija.
0.30 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 8. un 9.sērija.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 24.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Vasara kalnos». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 19.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 25.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestība aizsegā». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 38.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
2.05 «900 sekundes».
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 53. un 54.sērija.
8.55 «Kobra 11». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 19.sērija.
11.00 «Firma». Seriāls. 5.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 769. un 770.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 55. un 56.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 770.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 12.sērija.
0.35 «Kobra 11». Seriāls. 2.sērija.
1.30 «Kobra 8». Seriāls. 1.sērija.
2.30 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 770.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. aprīlis
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1805.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 84.sērija.
10.00 JAUNUMS! «Ar balsu vairākumu». Spēle.

tv programma
11.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15 «Četras istabas».*
11.55 «Mana ģimene 9». Seriāls. 3.sērija.
12.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1805.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 85.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Žurnālisti krustugunīs». Dokumentāla filma.
1.30 «Ielas garumā».*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 1.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 22.sērija.
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 18.sērija.
11.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 4. un 5.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 22.sērija.
13.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.05 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».*
Daiļslidošana. Izvēles programma pāru slidojumos.
16.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19.sērija.
16.55 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 6. un 7.sērija.
18.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 37.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.30 «Spots».
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 4.sērija.
23.50 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.35 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 10.sērija.
1.05 «SeMS. Laboratorija».*
1.35 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 25.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestība aizsegā». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 26.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 108.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 8.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
23.05 «Nāves klusums». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
0.55 «Dzīvīte 2».
1.15 «900 sekundes».
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
4.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 55. un 56.sērija.
8.55 «Kobra 11». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
11.00 «Firma». Seriāls. 6.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 770. un 771.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 57. un 58.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 771.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi»
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
0.30 «Kobra 11». Seriāls. 3.sērija.
1.25 «Kobra 8». Seriāls. 2.sērija.
2.20 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 771.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 1. maijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Oda Eiropai».*

Ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis
7.15 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1806.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 85.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.35 «Mana ģimene 9». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.20 «“De facto”».* (ar subt.).
13.00 «Province».* (ar subt.).
13.30 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.00 «Zebra».*
14.15 «Dzintariņam – 60. TDA “Dzintariņš” 60 gadu jubilejas koncerts».*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 57. un 58.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 JAUNUMS! «Rīga 2014. Starptautiskais komponistu
konkurss “Windstream 2014”».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.05 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.05 «10 gadi kopā ar savējiem». Svētku koncerts.
0.50 «100 g kultūras. Diskusija».*
1.35 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 2.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23.sērija.
7.10 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.34 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19.sērija.
11.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 6. un 7.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23.sērija.
13.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.05 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».*
Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
16.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 20.sērija.
16.55 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 8. un 9.sērija.
18.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.25 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 38.sērija.
19.55 TIEŠRAIDE. «Slovākijas kausa 2014 izcīņa hokejā». Latvija – Slovākija.
22.20 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.50 «Motociklisti».
23.20 «Dzimtas detektīvs».* Sējānu dzimta (ar subt.).
0.20 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».* 1.sērija.
0.50 «Autosporta programma nr.1».*
1.20 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
1.50 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 26.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 7.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.15 «Hanibāla dārgumu meklētāji». Piedzīvojumu filma ģimenei.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «K.Forda. Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.05 «Galileo».
12.35 «Alvins un burunduki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
14.35 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Melnais bruņinieks». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Zem diviem karogiem». Dokumentāla filma.
22.15 «R.Paula un G.Rača koncerts “Nekur nav tik labi kā mājās”».
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «Melnais bruņinieks». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
2.40 «Vasara kalnos». Vācijas melodrāma. 2011.g.
4.10 «Degpunktā».
4.35 «Šodien novados».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 11.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 57. un 58.sērija.
8.55 «Gulbju princese: ļaunās burves noslēpums». Animācijas filma.
10.15 «Labākais no mistera Bīna». Lielbritānijas komēdija. 1995.g.
11.30 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas filma visai ģimenei.
13.20 «Pīters Pens». Piedzīvojumu filma ģimenei.
15.25 «Peles medības». ASV komēdija.
17.25 «Zūdošās robežas». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 772.sērija.
21.00 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
0.15 «Džastins Bībers. “Never Say Never”». Dokumentāla filma.
2.15 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
3.10 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas filma visai ģimenei.
4.35 «TV3 ziņas».

Piektdiena, 2. maijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīga 2014. Starptautiskais komponistu konkurss
“Windstream 2014”».*
8.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Melusinas noslēpums». Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 59. un 60.sērija..
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
0.50 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.20 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2.sērija.
2.15 «J.S.Bahs. Jāņa pasija». Koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.
4.15 «Manas tautas dziesmas».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 3.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 24.sērija.
7.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 20.sērija.
11.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 8. un 9.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 24.sērija.
13.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.35 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.05 «Slovākijas kausa 2014 izcīņa hokejā».* Latvija – Slovākija.
16.00 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1.sērija.
16.50 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 10. un 11.sērija.
17.55 TIEŠRAIDE. «Slovākijas kausa 2014 izcīņa hokejā». Latvija – Norvēģija.
20.20 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
20.50 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
21.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 9.sērija.
22.40 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
23.10 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
0.05 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
0.35 «Ātruma cilts».*
1.05 «Motociklisti».*
1.35 «Spots».*
2.05 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
2.35 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 1. un 2.sērija.
3.35 «“SeMS” piedāvā... Gvena Stefāni».*
4.00 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 38.sērija.
4.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «Šahiste». Francijas un Vācijas drāma. 2009.g.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Tēva sirds». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.55 «Galileo».
12.25 «Alvins un burunduki. Turpīkstinājums». ASV komēdija.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Galējie līdzekļi». ASV drāma. 2010.g.
16.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
17.45 «4.maija svētki. Dienasgrāmata».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 46.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 110.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.55 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 2.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «K.Forda. Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
2.45 «Šahiste». Francijas un Vācijas drāma. 2009.g.
4.20 «Degpunktā».
4.45 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Labākais no mistera Bīna». Lielbritānijas komēdija. 1995.g.
8.10 «Filmiņa par sivēnu». ASV animācijas filma. 2003.g.
9.35 «Peles medības». ASV komēdija.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. «Draugu ķildas». ASV komēdija. 2012.g.
13.30 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
16.50 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija. 1973.g.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija.
23.00 «Sadedzināt pēc izlasīšanas». ASV komēdija. 2008.g.
0.55 «Pīters Pens». Piedzīvojumu filma ģimenei.
2.50 «Draugu ķildas». ASV komēdija. 2012.g.
4.25 «TV3 ziņas».

Sestdiena, 3. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Man pietiek tikai ar Latviju».
Imanta Ziedoņa “Kurzemīte” pēc 45 gadiem.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE. «Eskils un Trinidade». Ģimenes filma.
13.55 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
14.25 «Laiks pirms apbalvojuma “Laiks Ziedonim”».
14.40 «Es un skola».
15.10 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 TIEŠRAIDE. «Apbalvojuma “Laiks Ziedonim”
cildināšanas ceremonija».
23.10 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Latvijas komiska drāma.
0.35 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.15 «Atsaukšanās 2013. LNSO koncertprogramma, veltīta
I.Ziedoņa 80. jubilejai».*
3.40 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
3.50 «Dzimtas detektīvs». Tontegodes dzimta (ar subt.).
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Saldie 80”. Labākās “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 1.sērija.
13.15 «Motociklisti».*
13.45 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu.
Futbola apskats». 7. un 8.sērija.
14.45 «Slovākijas kausa 2014 izcīņa hokejā».* Latvija – Norvēģija.
16.45 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība». Romantiska filma.
19.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.00 «Spots».*
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
21.30 «“1000 jūdzes” Ķīnā». 2.sērija.
22.00 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.50 «Tilts». Detektīvseriāls. 8.sērija.
0.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 9.sērija.
1.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 9.sērija.
2.35 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 3. un 4.sērija.
3.35 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
3.50 «Zuši». Dokumentāla filma.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 2.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 14. – 16.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Zem diviem karogiem». Dokumentāla filma.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 10.sērija.
12.55 «Lielās mammas māja». ASV un Vācijas komēdija. 2000.g.
14.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.30 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 8.sērija.
17.45 «4.maija svētki. Dienasgrāmata».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
23.40 «Savvaļā». ASV piedzīvojumu drāma. 2007.g.
2.25 «Briklberija». Animācijas seriāls.
2.50 «LNT brokastis».
4.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 8.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 13.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»

9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
15.00 «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
17.05 «Mans lielais, resnais melis». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Korelaina». ASV animācijas filma. 2009.g.
21.35 «Klikt!» ASV komēdija. 2006.g.
23.50 «Zūdošās robežas». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
0.30 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
2.50 «Mans lielais, resnais melis». ASV ģimenes komēdija.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 4. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
10.00 «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dok.filma.
12.00 «Saeimas svinīgā sēde».
12.30 «Atjaunotāji». Dokumentāla filma.
13.30 «Vertikāle».
14.00 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mana koka stāsts». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Radīti mūzikai».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Elpojiet dziļi». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
22.40 «Andrea Bočelli koncerts Portofīno». (ar subt.).
0.15 «10 gadi kopā ar savējiem».* Svētku koncerts.
3.00 «Gada balva literatūrā».* Pasniegšanas ceremonija.
4.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.15 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.05 «Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure». LTV dok.filma.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 TV PIRMIZRĀDE. «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dok.seriāls.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 9.sērija.

_ _

NORAS BUMBIERES FONDS PIEDAVA KONCERTU

Senas
Dziesmas
Jauno

profesionālās ievirzes izglītības programmā

«Vizuāli plastiskā māksla» 30V –
uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.

Līdz 6. jūnijam iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas
veidlapas (www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā
Mazajā ceļā 2, līdzi ņemot pretendenta personu
apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību vai pasi).

JELGAVAS
_
KULTURAS
_
NAMA

ZVAIGZNU
_

mirdzuma

Zorzs Siksna
Viktors
Lapcenoks
>

uzņemam bērnus no 8 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 7 gadi;

pl. 16.00

>

«Vizuāli plastiskā māksla» 20V –

_

1.MAIJA

>

profesionālās ievirzes izglītības programmā

5.00 «Kobra 8». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.00 TIEŠRAIDE. «Brīvības svētki».
11.10 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.50 TIEŠRAIDE. «Brīvības svētki».
14.00 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
14.55 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
17.00 TIEŠRAIDE. «Brīvības svētki».
17.10 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija.
19.00 «Brīvības svētki. Vakara speciālizlaidums».
19.15 «Nekā personīga».
20.10 «Izklausies redzēts». Fināls.
23.30 «Areče, amerikāņu sapnis». ASV muzikāla komēdija. 2006.g.
1.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
3.25 «Kobra 8». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 1.sērija.

Iespējams mācīties no pulksten 9 līdz 20.40 sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē,
arī sestdienās, tālmācībā vai eksternātā, pēc individuālā plāna.
Ir māmiņu istaba, psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs.
Dokumentus pieņem darba dienās no pulksten 9 līdz 17 skolas kancelejā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā «Uzņemšana».

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:

TV3

uzņem skolēnus 1. – 12. klasē jebkurā vecumā 2014./2015. m.g. mācībām latviešu un krievu valodā:
• pamatizglītības (arī korekcijas, ar mācīšanās grūtībām, mazākumtautību) programmās;
• vispārējās vidējās izglītības programmā latviešu valodā un mazākumtautību.

Jelgavā, Institūta ielā 4,

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

5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «R.Paula un G.Rača koncerts “Nekur nav tik labi kā mājās”».
13.40 «4.maija svētki. Speciālizlaidums».
14.00 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
15.35 «Trakie Ginesa rekordi».
16.05 «4.maija svētki. Speciālizlaidums».
16.35 «Dzintara dziesmas 2».
17.45 «4.maija svētki. Dienasgrāmata».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Laiks sapņot». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «4.maija svētki. Koncerts».
23.10 «Randiņfilma». ASV komēdija. 2006.g.
0.40 «Galējie līdzekļi». ASV drāma. 2010.g.
2.35 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA

Jelgavas 1. internātpamatskola

• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

LNT

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897; vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv

Sieviešu pavasara apģērbu,
apavu un aksesuāru andele

27. aprīlī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – jauni un lietoti apģērbi, apavi,
aksesuāri un greznumlietas sievietēm.
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 24. aprīlim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

14.10 «Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība». Romantiska filma.
15.50 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
16.20 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma. (ar subt.).
18.00 «Lielais cirks 11». 6.daļa.
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Vanags». Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļs uz Rio».
22.10 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
22.40 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 7. un 8.sērija.
23.40 «Sporta balva “Laureus 2014”». (ar subt.).
1.25 «Jauniešu koru koncerts».*
3.20 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
3.50 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
4.10 «Slovākijas kausa 2014 izcīņa hokejā».* Latvija – Norvēģija.

Berezina
Bindere
Niks Matvejevs
Muktupavels
Ira Krauja Duduma
BILETES IEPRIEKSPARDOSANA : “BILESU PARADIZE” KASES, KONCERTA NORISES VIETA
Bilesu cenas: 7- 14 Eur. (5 - 10 Ls)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas tehnikums aicina apgūt neformālās izglītības programmas
Programmas nosaukums*	Izglītības programmas
stundu skaits
Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B)
120
Svešvaloda (krievu valoda) – bez priekšzināšanām
120
Svešvaloda (krievu valoda) – ar priekšzināšanām
120
Svešvaloda (angļu valoda) – ar priekšzināšanām
120
Datorprasmes (bez priekšzināšanām datora lietošanas pamatos)
120
Datorprasmes (ar priekšzināšanām datora lietošanas pamatos)
120
Grafiskās datorprogrammas («CorelDraw», «PhotoShop»)
120
Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība
120
Grāmatvedības pamati
120
Praktiskā lietvedība
60
Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
120
Nodokļi uzņēmējdarbībā
60
Franšīzes vadīšana
80
Biznesa plāna izstrāde
120
Klientu attiecību pārvaldība
80
*Nodarbinātības valsts aģentūra sedz neformālās izglītības programmu izmaksas atbilstoši preventīvā bezdarba
samazināšanas pasākumu «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām» noteikumiem.
Kontaktinformācija: 63025628, 27767715, info@jelgavastehnikums.lv
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014. gada 27. marta lēmumu Nr.4/3

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 27. MARTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14-6
«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA»

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 46. pantu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
2. panta 8.1 daļu un Pārejas noteikumu 63. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:
2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;
2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
3. Saistošie noteikumi piemērojami no 2014. gada 1. janvāra.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 3. aprīlī.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
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Pieteikšanās līdz 25. aprīlim pa tālruni 63012163, 29543600

vai e – pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava
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Vāc zaļas, zilas, dzeltenas
un tumši sarkanas pogas!
 Ritma Gaidamoviča

Gatavojoties Sarmas ielas svētkiem, kas notiks 29. maijā,
Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) rosina jelgavniekus
iesaistīties akcijā «Pa pogai
no katra», palīdzot savākt pēc
iespējas vairāk dažāda lieluma
zaļas, zilas, dzeltenas un tumši
sarkanas pogas. Tās tiks izmantotas Latvijas kartes veidošanai.
Jelgavnieki pogas var iesniegt
līdz 16. maijam SIP Sarmas
ielā 4.
Sarmas ielas svētku tēma šogad ir «Sarmas ielas pasakas», un to laikā iecerēts
izveidot 140 x 110 centimetrus lielu Latvijas
karti no pogām, tādējādi bērnus iepazīstinot
ar vēsturiskajiem novadiem – Zemgali,
Latgali, Vidzemi un Kurzemi. Lai svētki
notiktu, kā iecerēts, organizatori to radīšanā aicina iesaistīties arī jelgavniekus. Proti,
pilsētnieki lūgti organizatoriem nogādāt

Arī šopavasar jelgavniekiem
aktivitātes piedāvā LLU studenti, aicinot piedalīties fakultāšu
svētkos. Šonedēļ pilsētu pierībina Tehniskās fakultātes (TF)
studenti jeb mehi. Šodien, 24.
aprīlī, būs nakts autoorientēšanās, rīt, 25. aprīlī, auto sporta
kompleksā «Rullītis» notiks
fotomedības, mini dragreiss,
bet sestdien, 26. aprīlī, – ātruma
aplis, drifts, auto izdzīvošanas
sacensības un pirmais auto
skaistumkonkurss.
Mehu dienas Jelgavā tiek svinētas jau
divdesmito reizi, un šogad to sauklis ir
«Mehu gars, nebeidzams cīņas spars». Jau
šodien svētkus atklās ar nakts autoorientēšanās sacensībām pa pilsētu un tuvāko apkārtni. Sākums – pulksten 20 pie Zemgales
Olimpiskā centra, finišs – pulksten 2. Bet
piektdien, 25. aprīlī, pilsētniekus pulksten
9 modinās mehu gājiens cauri pilsētai, kam
no pulksten 12 sekos dažādas tehniskas aktivitātes «Rullītī». Notiks fotomedības, veiklības brauciens un paraugdemonstrējumi,
pulksten 16 – mini dragreiss, bet pulksten

21 arī jelgavnieki aicināti uz kino Lauku
inženieru fakultātes zālē. Organizatori
filmas nosaukumu patur noslēpumā, taču
tā nebūšot romantiskā filma vai drāma,
bet gan, kā jau mehiem pieklājas, saistīta
ar tehniku un asām izjūtām. Ieeja uz kino
– bez maksas.
Savukārt sestdien, 26. aprīlī, pulksten 11
«Rullītī» notiks pirmais auto skaistumkonkurss Jelgavā. «Organizējot Mehu dienu aktivitātes, parasti uzsvaru liekam uz ātrumu,
asām izjūtām, taču ir auto īpašnieki, kuri
saudzē savu auto. Tāpat nav noslēpums,
ka ir puiši, kuri, pucējot savu auto, pavada
vairāk laika nekā ar saviem draugiem.
Tāpēc šogad rīkojam auto skaistumkonkursu, kur varēs izlielīties gan ar auto jaudu,
gan izskatu, gan audio sistēmu,» tā Mehu
dienu organizatore Maija Bārzdaine. Līdz
ar skaistumkonkursu starts tiks dots arī
ātruma aplim, vēlāk driftam, bet pulksten
17 gaidāma apmeklētākā aktivitāte – auto
izdzīvošanas sacensības. Tāpat auto sporta
kompleksā «Rullītis» piektdien un sestdien
no pulksten 10 skatītājiem būs iespēja
piedalīties TF institūtu aktivitātēs, lai pārbaudītu veiklību, zināšanas un izveicību dažādos uzdevumos. Vairāk par pieteikšanos
sacensībām un citu informāciju var atrast
svētku mājas lapā mehudienas.lv.

Pasākumi pilsētā
 25. aprīlī no pulksten 10 līdz 19 un 26. aprīlī no pulksten 10 līdz 16 – izstāde
«Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014» (Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24).
 25. aprīlī pulksten 19 – klasisko ģitāristu koncerts (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā
Dobeles ielā 68).
 25. aprīlī pulksten 19 – mūziķa, komponista, kultūras darbinieka Rūdolfa Šteina
piemiņas sarīkojums. Piedāvā Jelgavas Latviešu biedrība. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 26. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 17 – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba vokālistu akustiskais koncerts
(Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 27. aprīlī pulksten 16 – «Jundas» muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan!» 20 gadu
jubilejas koncerts. Biļetes nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2, koncerta dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 2 (Ls 1,41) (kultūras namā).
 27. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktā kora «Skali» un meiteņu
kora «Skaliņi» pavasara koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera
ielā 44).
 28. aprīlī pulksten 18 – bezmaksas seminārs vecākiem «Kā palīdzēt bērnam profesijas izvēlē?». Vecāki pieteikties aicināti līdz 25. aprīlim pa tālruni 63012163, 29543600
vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33).
 29. aprīlī pulksten 18 – pasākumu ciklā «Iedvesmas telpa» viesosies finansiste, gardēde
un dzīves garšas pazinēja Ilze Jurkāne. Ieejas kartes cena – € 2. Tās var saņemt ZRKAC
Svētes ielā 33 (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 29. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Karlo Goldoni «Divu kungu
kalps». Komēdija 2 daļās. Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16;
2,46; 2,11) (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 13 – Černobiļas AES katastrofas 28. gadadienas atceres pasākums.
Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes aktu zālē).
 30. aprīlī pulksten 19 – grupas «Sestā jūdze» lielkoncerts. Biļešu cena – € 8; 7; 6
(Ls 5,62; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 16 – koncerts «Senas dziesmas jauno zvaigžņu mirdzumā». Piedāvā
Noras Bumbieres fonds. Piedalās: S.Tīna, E.Balceris, Ž.Siksna, V.Lapčenoks S.Berezina,
K.Bindere, N.Matvejevs, Z.Muktupāvels, I.Krauja-Dūduma. Pavadošā grupa – «F.O.D.C».
Biļešu cena – € 15; 12; 8,50; 7 (Ls 10,54; 8,43; 5,97; 4,92) (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis

Jelgavai būs vikingu liellaiva

pogas, lai svētku laikā no tām izveidotu
Latvijas karti.
«Akcijas laikā ceram savākt pēc iespējas
vairāk pogu, lai sanāktu skaista un liela
Latvijas karte,» tā organizatori, gan uzsverot: ja formai un pogu lielumam nav nozīmes, tad ļoti būtiska ir to krāsa. Iesniegt
var tikai zilas, dzeltenas, zaļas vai tumši
sarkanas pogas. Katra krāsa simbolizēs
savu novadu: zaļā – Zemgali, zilā – Latgali, dzeltenā – Vidzemi, tumši sarkanā
– Kurzemi. Kartē pogas tiks pielīmētas, un
tā vēlāk tiks saglabāta SIP. «Jāpiebilst, ka
kartes veidošana būs jauna Sarmas ielas
svētku tradīcija. Šogad veidosim Latvijas
karti no pogām, nākamgad jaunā kartē
iezīmēsim Zemgales novadus, bet tālāk jau
no pogām veidosim Jelgavas karti,» stāsta
SIP speciāliste Sintija Ciša, piebilstot, ka
šobrīd pārvaldē jau nogādātas vairāk nekā
400 pogas.
Pogas līdz 16. maijam jānogādā SIP Sarmas ielā 4. Trīs čaklākie pogu vācēji (vērtēšana notiks pēc pogu skaita) varēs nobaudīt  Ritma Gaidamoviča
picu picērijā «Picu darbnīca» Jelgavā.

«Rullītī» sestdien –
pirmais auto skaistumkonkurss
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

Nākamnedēļ dosim startu jaunajai tūrisma sezonai, kurā
uzsvars likts uz aktīvo atpūtu
un garšu baudīšanu. Šosezon
Jelgavas ūdeņos parādīsies īsta
vikingu liellaiva, ir izstrādāti
desmit jauni velomaršruti un
darbu sāks Dorotejas mīlestības
vēstuļu darbnīca. Jelgavnieki ieskandināt jauno tūrisma sezonu
gaidīti 3. maijā no pulksten 12,
kopīgi ieslēdzot strūklakas pie
torņa un Jāņa Čakstes bulvārī.
Piedāvājumā arī trīs ekskursijas
– veloekskursija, izpētot Ozolnieku novada ciemus, ekskursija ar autobusu, baudot mākslu
un lutinot garšas kārpiņas, un
ekspedīcija kājām pa vietām,
kas minētas Jāņa Joņeva romānā «Jelgava 94».

Izvērtējot pagājušās sezonas rezultātus,
arī šovasar Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) akcentu liek uz ekskursijām,
aktīvo atpūtu un gastronomisko tūrismu.
Jau šobrīd JRTC mājas lapā un tornī
pieejamas desmit jaunas velomaršrutu
kartes, kas velomīļiem palīdz izvēlēties
maršrutu, reizē iepazīstot tuvāko apkārtni. Tāpat JRTC sola, ka nedēļas nogalēs
notiks dažādas izzinošas ekskursijas. «Lai
gan dažkārt šķiet, ka ekskursiju ir mazliet
par daudz, dalībnieku skaits pārliecina, ka
tās ir vajadzīgas, jo, apmeklējot daudzas
vietas, dzirdam, ka tās ir vēl neizpētītas un
nezināmas mūsu ekskursantiem,» atzīst
JRTC vadītāja Anda Iljina.

vikingu laivā «Nameisis». Tā uz klāja
uzņems līdz 20 cilvēkiem un vedīs stundu
garā ceļojumā apkārt Pasta un Pils salai.
1. maijā laivas saimnieks nolēmis doties
ekspedīcijā pa Daugavu, savu ceļu sākot
Krievijā, un pēc mēneša cer nonākt atpakaļ Latvijā. Protams, iestājoties siltākam
laikam, vizināšanos Lielupes ūdeņos sāks
arī kuģītis «Frīda» un laiva «Mītava». Tāpat kā citviet Latvijā, arī Jelgavā turpinās
attīstīt gastronomisko tūrismu. Līdz ar
tūrisma sezonas atklāšanu pilsētā sāksies jauna garšas akcija «Atklāj pašmāju
garšas noslēpumus!», kuras laikā sešos
ēdināšanas uzņēmumos aicinās nobaudīt
ēdienus, kas pagatavoti no mūsu apkārtnē
audzētiem vai mājražotāju pagatavotiem
sezonas produktiem. Piemēram, bistro
«Silva» ēdienkarti papildinās brieža gaļas gulašs, «Hercoga» – stirnas pelmeņi
baraviku buljonā, «Zemnieka cienasta»
ēdienkarti – Svētes rudzu miltu groziņi
ar putota krējuma, kazas siera krēmu un
rabarberu pieskārienu.

Uzraksti vēstuli no pils!

Jelgavas pils līdzās karstās šokolādes
baudīšanai kopā ar hercogieni šogad piedāvā arī Dorotejas vēstuļu rakstīšanas darbnīcu. Tajā Kurzemes un Zemgales princese
Doroteja ļaus viesiem iejusties 19. gadsimta
atmosfērā, izzinot kaligrāfijas noslēpumus
un sagatavojot kādam pārsteigumu, nosūtot Jelgavas pilī sveču gaismā ar roku
rakstītu un ar lakas zīmogu apzīmogotu
personīgu vēstuli. Vēstuli var rakstīt arī
Dorotejai, kura visiem atbildēs personīgi
un sniegs padomus dažādu mīlas jautājumu
risināšanā. Programmas cena – trīs eiro no
personas. To izmēģināt varēs jau 3. maijā
no pulksten 14 līdz 17 Jelgavas pilī. Citā
Vizināšanās ar vikingu laivu,
laikā lūgums pieteikties vismaz trīs dienas
garšas baudījums
iepriekš pa tālruni 63005617 vai e-pastu
Kā lielāko šā gada jaunumu var minēt muzejs@llu.lv.
to, ka jau jūlijā gan jelgavnieki, gan pilsētas
Tāpat tūrisma dzīves organizatori strādā
viesi pa Lielupi un Driksu varēs vizināties pie pilsētas suvenīru klāsta papildināšanas.

Jau drīzumā pārdošanā nonāks divas puzles
ar Jelgavas skatiem – vienā no tām atainots
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, bet otrā
– Jelgavas pils. A.Iljina piebilst, ka puzles
būs divu izmēru – lielāko varēs salikt no 408
gabaliņiem, bet mazāko – no 96.

Uz ekskursiju – 90. gadu stilā

Atklājot tūrisma sezonu, 3. maijā jelgavnieki var doties kādā no trim centra
piedāvātajām jaunākajām ekskursijām.
Velomīļiem pulksten 14.30 būs ekskursija
«Četri ciemi Ozolnieku novadā». Maršrutā
iekļauti Ozolnieki, Brankas, Tetele un Āne.
Ekskursijas dalībnieki varēs uzzināt, kā
šie ciemi vēsturiski veidojušies un kas tur
notiek pašlaik. Mākslu un garšu baudīt interesenti gaidīti pulksten 14, ar autobusu
dodoties ekskursijā «Vēsture, māksla un
garša Jelgavas novadā». Maršrutā iekļauta
Lielvircavas muiža ar atjaunoto interjeru
un gleznu izstādi, senā Lielvircavas baznīca un Mālkalnu siera degustācija. Pavisam
interesanta un savdabīga pulksten 15 solās
būt ekskursija kājām tepat pa pilsētu «Jelgava 94 + 20», kas veidota, pamatojoties
uz J.Joņeva romānu «Jelgava 94». Tā paredzēta kā pastaiga ar stāstiem par Jelgavu
pirms 20 gadiem, iepazīstot grāmatas varoņus, apmeklējot romānā minētās vietas.
Organizatori sola arī kādu pārsteigumu.
Ekskursijas dalībnieki rosināti ģērbties un
veidot frizūras 90. gadu stilā. Dalība visās
ekskursijās – bez maksas.
Jāpiebilst, ka 3. maijā pulksten 12 tiks
ieslēgtas pilsētas strūklakas – Driksas
promenādē, «Jelgavas students» un strūkl
aka «Trīsvienība» pie torņa. Pasākumā
piedalīsies arī «Jundas» dejotāji, Studentu
teātris, grupa «Tirkizband» un popgrupa
«Noslēpums». Pie torņa no pulksten 12 līdz
14 notiks arī vietējo produktu degustācija,
viktorīna, pārbaudot zināšanas par Jelgavu,
un tiks sveikti jaunie gidi, kuri pabeiguši
kursus Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā.

«Lai skan» svin divdesmit!
 Ritma Gaidamoviča

Svētki šonedēļ ir muzikālajai
studijai un popgrupām «Lai
skan». Dziedātāji, atzīmējot
20 gadu jubileju, svētdien, 27.
aprīlī, pulksten 16 Jelgavas kultūras namā ielūdz uz koncertu.
«Laiskaņu» vadītāja Inta Šveicere stāsta, ka koncerts veidots
kā atmiņu mozaīka ar šodienas
«piesitienu»: uz skatuves kāps
arī bijušie dziedātāji – 1995.
gada meiteņu grupa un puišu
grupa, kas jau trīs gadus savu
dzīvi īsti ar mūziku vairs nesaista, bet svētkos satiksies.
«Lai skan» vadītāja I.Šveicere stāsta,
ka jau vairākus mēnešus dienas paiet,
pārskatot 20 gadu laikā iekrātās fotogrāfiju
kaudzes un skatoties video. «Esmu pāršķirstījusi tūkstošiem fotogrāfiju, stundām
skatījusies videoierakstus… Jubileju gaidu
ar lielu prieku,» atzīst I.Šveicere, jo šie
divdesmit gadi esot bijuši bagāti. Laiks, kad

izdevies piepildīt vairākus sapņus. «Man
sen bija vēlme izveidot popkori, un 2006.
gadā to arī realizēju. Gan pašos dziedātājos,
gan klausītājos tas izraisīja lielu sajūsmu.
Man bija sapnis, lai kādi no maniem
audzēkņiem nodzied «Nightingale sang
in Berkeley square» no «The Manhattan
Transfer» a capella repertuāra, un pirms
trim gadiem manējie ar to iekaroja žūrijas
simpātijas Ņujorkā…» prieku pauž vadītāja, piebilstot, ka kopīgi piedzīvotas arī
neskaitāmas nometnes, ceļojumi, koncerti
un konkursi.
Šobrīd muzikālajā studijā «Lai skan»
dzied 85 pilsētas bērni un jaunieši no trīs
līdz 19 gadu vecumam. «Es vienmēr īpaši
priecājos par sava kolektīva ilgdziedātājiem. Ir tādi, kuri pie manis dzied jau 15
gadus, 4. klases skolnieces, kuras dzied
jau septiņus un astoņus gadus. Šobrīd gan
mana vecākā dziedātāja ir jaunāka par
«Lai skan» – viņai ir 19 gadi,» tā vadītāja.
Taujāta, ko «laiskaņi» sagatavojuši
jubilejas koncertam, vadītāja atklāj, ka
kopā ar skatītājiem draudzīgi pāršķirstīs
atmiņu albumu. Būs ļauts ieskatīties gan

vecajās bildēs un video, gan dzirdēt dziesmas, kas dziedātas šajos divdesmit gados.
Galvenokārt, protams, pašu dziesmas,
kuras komponējis Guntis Šveicers, taču
būšot arī jaunas latviešu komponistu
dziesmas. «Koncertā mums būs arī īpašie
viesi – 1995. gada «Lai skan» meiteņu grupa. Dāmas, kuras tagad jau strādā bankā,
Valsts ieņēmumu dienestā, Saeimā, medicīnā un ainavu arhitektūrā, bija vienas no
«laiskaņu» aizsācējām. Otrs pārsteigums
– popularitāti iemantojusī «Lai skan» puišu grupa, kas dziedāt beidza pirms trim
gadiem. Šie puiši pie manis dziedāja ilgus
gadus, bet šodien tikai viens profesionāli
pievērsies mūzikai, taču koncertā viņi
kāps uz skatuves kopā,» tā I.Šveicere,
spriežot, ka skatītājiem, kuri īsti nepazīst «Lai skan», jubilejas koncerts ir īstā
vieta un laiks, lai to iepazītu, savukārt
tie, kuri ar kolektīvu jau ir uz «tu», varēs
kopā gremdēties brīnišķīgās atmiņās.
«Manuprāt, tā būs aizraujoša pusotra
stunda kopā ar fantastiskiem bērniem
un jauniešiem, baudot labu mūziku,» tā
vadītāja.

