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Zatlers: kokrūpniecības
pievienotā vērtība – inovācijas

Valsts prezidents Valdis Zatlers viesojās masīvkoka ražotnē
«Eibe-L», kas pērn saņēma «Zelta čiekuru» par inovatīvu uzņēmējdarbību. Pēc tam prezidents atzina – Latvijas kokrūpniecības
uzņēmēji ir apliecinājuši, ka, ieviešot inovācijas, arī šā brīža
sarežģītajā ekonomiskajā situācijā ir iespējams sekmīgi strādāt
Foto: Ivars Veiliņš
eksporta tirgū.
 Ilze Knusle-Jankevica

koki aug arī tajās teritorijās, kuras
zemes īpašnieki neapstrādā un
Iepazīstoties ar vienu no nozīmīgākajām rūpniecības
atstājuši novārtā. Tāpēc viens no
nozarēm valstī – mežsaimniecību un kokrūpniecību –,
būtiskākajiem jautājumiem ir,
otrdien Valsts prezidents Valdis Zatlers viesojās Jelgavā.
kā sakārtot nozari tā, lai tā būtu
Viņš apmeklēja divus uzņēmumus, kas ir vieni no inovailgtspējīga,» situāciju raksturoja
tīvākajiem ne tikai mūsu pilsētā, bet visā Latvijā – Meža
Latvijas Meža īpašnieku biedrības
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu
valdes priekšsēdētājs Arnis Muiž(MEKA) un kokapstrādes uzņēmumu «Eibe-L».
nieks. Statistikas dati liecina, ka šobrīd meži aizņem vairāk nekā pusi
Valsts prezidents MEKA iepa- zentācijām. «Latvijā klimatiskie Latvijas teritorijas, arī koksnes
zinās gan ar paša institūta darbu, apstākļi un augsne ir piemēroti, apjomi ik gadu aug, tāpēc būtiski
gan arī ar nozares pārstāvju pre- lai augtu mežs, tāpēc mūsu valstī ir nozares politiku izveidot tādu,
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No 1. maija mainīts pilsētas
autobusu kustības grafiks
 Sintija Čepanone

Sākot ar 1. maiju, Jelgavas pilsētas sabiedriskais
transports kursēs pēc
jauna kustības saraksta.
Izmaiņas ieviestas visos
maršrutos, izņemot 11.
un 26. – šo autobusu
atiešanas laiki netiks
mainīti.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) komercdirektore Viktorija
Ļubļinska norāda, ka izmaiņas ieviestas, lai pilsētas autobusu atiešanas laiku iespēju robežās saskaņotu
ar dzelzceļa satiksmi. «Gada sākumā Latvijas Dzelzceļš ieviesa izmaiņas vilcienu kustības sarakstā,
tādējādi pasažieriem, kuri izmanto
arī pilsētas autobusus, radās neērtības, saskaņojot vilciena kustības
grafiku ar autobusu atiešanas laiku
no Jelgavas stacijas, Cukurfabrikas un Ozolnieku stacijas,» stāsta
V.Ļubļinska, piebilstot, ka vilcienu
satiksmei piesaistīti vidēji 10 – 12
procenti pasažieru, kas pārvietojas
arī ar pilsētas autobusiem. Tieši šī
iemesla dēļ izmaiņas vairāk skar
autobusus rīta un vakara stundās,
proti, rīta reisi pielāgoti vilcieniem,
kas kursē uz Rīgu, savukārt pēc

pulksten 17 – vilcieniem, kas no
Rīgas kursē uz Jelgavu.
JAP komercdirektore informē,
ka jau šajās dienās uzņēmums
sācis nomainīt autobusu kustības
sarakstus pieturās. «Kopumā saraksti jānomaina vairāk nekā 400
autobusu pieturās, un tas ir laikietilpīgs process, taču ceram, ka līdz
maija sākumam visās pieturās jau
būs pieejams jaunais, pašreizējai
situācijai atbilstošais grafiks,» tā
V.Ļubļinska.
Viņa atgādina, ka ar jauno pilsētas autobusu kustības sarakstu
iespējams iepazīties JAP mājas
lapā: www.jap.lv, no kuras aktuālo
maršrutu arī iespējams ērti izdrukāt. Jau pašlaik šādas izdrukas
pieejamas arī sabiedriskajā transportā – konkrētā autobusā iespējams saņemt tā autobusa kustības
grafiku, kurā maršrutā tas kursē.
«Pasažieriem, kuriem nav pieejams
internets, vēl aizvien JAP piedāvā
iespēju autobusu kustības grafiku
noteiktā maršrutā saņemt pa
pastu, taču vispirms uzņēmumam
ir jādara zināma adrese, uz kuru
pieprasīto maršruta izdruku sūtīt,»
tā V.Ļubļinska.
Jaunais pilsētas autobusu saraksts tiks publicēts arī nākamajā
«Jelgavas Vēstneša» numurā.

Tikai retais no jauna
vēlas iekopt mazdārziņu

 Sintija Čepanone
lai nozare būtu ilgtspējīga.
Uzsākot diskusiju, V.Zatlers noLīdz šīs nedēļas vidum Jelgavas pašvaldībā saņemti 113
rādīja – sabiedrībā pastāv mīts, ka
iesniegumi, kuros iedzīvotāji pauž vēlmi nomāt zemesLatvijā visi meži ir izcirsti. «Es pat
gabalu sakņu dārza ierīkošanai. Tiesa gan – par to, ka
zinu, kā šis mīts ir radies. Ja brauc
aizvien vairāk jelgavnieku, ekonomiskās situācijas spiesti,
ar automašīnu, visas ceļmalas ir
nepieciešamo nolēmuši izaudzēt mazdārziņos, spriest
izcirstas, tāpēc rodas priekšstats,
pāragri, jo līdz šim vairumā iesniegumu lūgts pagarināt
ka visi meži ir izcirsti. Bet, ja lido
sakņu dārza nomas līgumu.
(Turpinājums 3.lpp.)
ar helihopteru, paveras pavisam
cita aina,» tā prezidents, uzsverot
– lai kliedētu mītus, sabiedrībai ir
jāstāsta par nākotnes plāniem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Stādu dienās auto novietošanai ierīko speciālu laukumu
 Ritma Gaidamoviča

«Stādu dienās 2010»,
1. un 2. maijā, autovadītājiem jārēķinās
ar transporta kustības ierobežojumiem
Jelgavas pils teritorijā.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics
informē, ka visi, kuri uz pasākumu dosies ar auto, mašīnas
aicināti novietot vai nu speciāli izveidotajā autostāvvietā
pļavā iepretim Jelgavas pilij
(iebraukšana no Vecā ceļa),
vai arī izmantot stāvvietas
pilsētā. «Pie pils brīvdienās
piebraukt nevarēs. Taču pirmo reizi esam nākuši pretim
lielo stādu audzētājiem, iedodot viņiem caurlaides. Tās
varēs izsniegt pircējiem, kuri
iegādājas ko apjomīgu. Caurlaides atļaus iebraukt ar auto
pils teritorijā, lai iekrautu
savu pirkumu,» tā I.Pirvics.

MANA LATVIJA – GAISMAS STARS!
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
20. gadadienas pasākumi Jelgavā
4.maijā
9:30 * Ziedu nolikšana pie Latvijas Pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa
10:00 * Ekumēniskais dievkalpojums Jelgavas Sv. Annas Katedrālē
10:30 * Skrējiens „Skriesim kopā!”, pilsētas un novada skolu jauniešu Maija
stafete (starts Hercoga Jēkaba laukumā)
12:30 * Svētku koncerts „Ikviens ir Latvija!” Uzvaras parkā
14:30 * Atceres brīdis pie Lāčplēša pieminekļa fragmenta
15:00 * Izstādes atklāšana un svinīgais pasākums „4. maijs – diena, kas
mainīja Latvijas vēsturi ” Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejā
Visos pasākumos ieeja bez maksas

Pasākumus organizē Jelgavas pilsētas dome, JPPA „Kultūra”, Jelgavas Ģ. Eliasa VM muzejs,
Jelgavas pilsētas Izglītības pārvalde, Sporta servisa centrs
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viedokļi

Pirms 20 gadiem 4. maijā ar 138 balsīm «par» tika pieņemta deklarācija «Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu». Tas bija ceļa sākums mūsu valsts neatkarības atgūšanai – brīdis, kad latvieši aizturēja elpu,
gaidot deputātu balsojuma rezultātu. Tolaik atklāti
ar savu balsi pateikt «Es esmu par brīvu Latviju» bija
liela uzdrīkstēšanās un drosme, jo neviens nevarēja
būt drošs, kā situācija attīstīsies. To 138 cilvēku vidū,
kuri ar pārliecību balsoja par Latvijas neatkarību, toreiz
bija arī vairāki jelgavnieki. Kādas ir viņu sajūtas tagad
– pēc 20 gadiem?
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Vēstures nerrs
ar savu lomu

Imants Geidāns, Kosmetoloģijas koledžas direktors:
«Tajā brīdī, kad kā Augstākās
padomes deputāts pirms 20 gadiem 4. maijā balsoju par Latvijas
neatkarības atjaunošanu, es jutos
kā varonis, varonis caur un caur
– līdz pat kaulu smadzenēm. Tā
brīža emocijas un sajūtas pat grūti
aprakstīt... Taču tikai šodien es
apzinos, ka biju nevis varonis, bet
gan vēstures nerrs, kuram bija jānospēlē sava loma. Tobrīd mēs visi
dzīvojām ilūzijā, ka mūsu spēkos
ir izcīnīt brīvību Latvijai – es biju
viens no dibinātājiem gan Tautas
frontei, gan LNNK kustībai. Un
tas bija tik pašsaprotami, jo mēs
visi bijām salasījušies latviešu
pasakas un teikas, mūsu dvēseles
bija atvērtas visam godīgajam, patiesajam. Tomēr tikai pēc gadiem
sapratām, ka tas viss bija māns,
jo patiesībā mūsu tautas likteni
izlēmām nevis mēs, bet gan tie
ekonomiskie spēki, kas valda pār
pasauli. Šo procesu plānoja nevis
Latvijā, bet ārpus tās, un mērķis
bija viens: gūt peļņu uz Latvijas
pašu sirdīs izlolota neatkarība... rēķina. Mēs bijām tikai tie nerri,
Ar šodienas acīm skatoties?
Savu lēmumu noteikti nemainītu. Un par ko gan tur varētu
šaubīties? Latvija ir neatkarīga,
un tas ir pats galvenais! Paši
vien esam vainīgi, ka šobrīd neiet tā, kā gribētos. Tie ir sapņi,
kas tobrīd lika mums cerēt, ka
jau pēc trīs gadiem Latvija kļūs
varena, bet dzīvē tā nenotiek.
Andris Tomašūns, vēsturTā gribēšana ļoti bieži ir lielāka nieks:
par varēšanu. Taču šodienas
«Šķiet, ka no šīs vēsturiskās dienebūšanas nekādi nevar mainīt nas visvairāk atmiņā palicis balsu
manas domas tik nopietnā jau- skaitīšanas brīdis – deputāti savu
tājumā kā Latvijas neatkarība. nostāju bija pauduši, un tagad visi
Mēs vienkārši nebijām gatavi tik gaidīja rezultātu... Gan mēs, gan
straujai sistēmas maiņai.
tie iedzīvotāji, kuri lielā skaitā
Pirms laika kādā starptautiskā bija sapulcējušies pie Augstākās
konferencē sanāca tāda neformā- padomes ēkas, gan visa tauta. No
la saruna ar lietuviešiem. Nav vienas puses, bija pārliecība, ka
noslēpums, ka daudzās jomās mums būs vairākums un deklaLietuvai sekmējas labāk nekā rācija «Par Latvijas Republikas
Latvijai, tāpēc arī es uzdevu it neatkarības atjaunošanu» tiks
kā vienkāršu jautājumu: «Kā- pieņemta, taču, no otras puses,
pēc Lietuvai ceļi labāki un arī pārliecība vēl nav rezultāts. Zinācitās jomās rādītāji augstāki? jām, ka interfrontieši balsojumā
Mums taču bija viens starta un nepiedalīsies, zinājām arī, kāds ir
atskaites punkts!» Zināt, ko man mūsu aptuvenais atbalstītāju loks.
atbildēja lietuvietis? Viņš sacīja: Taču jāsaprot vēl kas – šobrīd,
«Jūs, latvieši, esat godīgāki. Mēs iespējams, daudziem to ir grūti
ar desām uz Maskavu braucām izprast, taču tobrīd cilvēki baidījās.
un ātri vien dabūjām naudu no Latvijā vēl atradās Krievijas armiPadomju Savienības savu ceļu ja, darbojās Stūra māja... Un šādā
remontam. Tāpēc arī mums jau situācijā atklātā balsojumā ar savu
no sākta gala tie ceļi ir labākā parakstu apliecināt, ka esi par
stāvoklī.» Pēc kāda laika citā Latvijas neatkarības atjaunošanu,
starptautiskā konferencē es jau bija liela izšķiršanās. Es pārstāvēcitam lietuviešu kolēģim jautāju: ju Tautas fronti, un mūsu mērķis
«Zinu, ka jūs ar tām desām uz bija skaidri definēts: Latvijas neatMaskavu braucāt un tāpēc vēl karības atjaunošana. No šīs dienas
padomju laikos jums ceļi bija pozīcijām skatoties, jāatzīst, ka
labāki par mūsējiem, bet kā ir Tautas frontes izvēlētais ceļš bija
tagad? Jūs taču joprojām esat pareizs, jo mēs nolēmām rīkoties
solīti priekšā mums!» Un lietu- oficiāli – ar balsojumu iegūt varu
vietis man atbildēja: «Kā bijām un tad to īstenot, nevis iet pagrīpieraduši braukt uz Maskavu, des ceļu. Neapšaubāmi, tāds kā
tā tagad to pašu ceļu mērojam tautas mandāts pirms balsojuma
uz Eiropu...» Lūk, tā lietuvieši ir Augstākajā padomē bija Latvijas
pielāgojušies sistēmai...»
pašvaldību sapulce Daugavas

«Jau trīs balsis
pirms manis pietika»
Voldemārs Strīķis, LLU
pasniedzējs:
«4. maija rītā mēs, Tautas
frontes deputāti, devāmies uz
Brāļu kapiem, kur pie «Mātes
Latvijas» nolikām ziedus. Kad
atgriezāmies pie Augstākās
padomes ēkas, tur jau bija sastājušies virsnieki, kuri pauda
savu nostāju pret balsojumu par
Latvijas neatkarību. Atceros,
ka kopā ar tā laika «Vecauces»
saimniecības direktoru Ludvigu
Teteri devāmies aprunāties ar
virsniekiem. Uzrunāju kādu
Baltkrievijas virsnieku, kuram
jautāju, kāpēc viņš atrodas šeit,
vai viņš neizprot, ka Baltkrievija
tāpat kā Latvija var būt brīva un
par savu brīvību ir jācīnās? Viņš
minstinājās man atbildēt – bija
skaidrs, ka virsniekiem dota
pavēle šeit stāvēt, taču viņu pašu
domas nevienu neinteresēja.
Savukārt no sēdes man visspilgtāk atmiņā palikusi Rubika
runa – viņš tik kaismīgi runāja
par nodevību, par to, ka agri vai
vēlu Latvija tik un tā būs sociālistiska valsts. Ziniet, jau tobrīd
viņa runu uztvērām ar smīnu, jo
mums bija pārliecība, ka balsojums būs pozitīvs. Patiesībā viņa
teiktais izklausījās kā no vecajām
sociālisma grāmatām – šķita, ka
cilvēks nemaz nav spējīgs augt
un mainīties.
Pēcpusdienā, kad notika balsojums, protams, vissvarīgākais
brīdis bija balsu skaitīšana. Man
bija jābalso vienam no pēdējiem,
jo biju ievēlēts no Ventspils rajona Ugāles vēlēšanu apgabala.
Emocijas gan zālē, gan ārpusē
pie Augstākās padomes, kur
bija pulcējušies daudzi latvieši,
kļuva arvien skaļākas. Tā nu
sanāca, ka jau trīs balsis pirms
manis bija skaidrs – deputāti nobalsojuši par deklarāciju. Tāpēc
emocijas kļuva vēl spilgtākas,
un patiesībā daudzi zālē sēdošie
nemaz nepamanīja to brīdi, kad
balsoju es. Vēlāk man nāca klāt
un jautāja: «Kā tu nobalsoji?
Tu biji par vai pret?» Protams,
ka «par» – vai tad kāds varēja
iedomāties citādāk? Tā tiešām
bija mūsu – latviešu – diena! To
kopības sajūtu pēc balsojuma ir
ļoti grūti attēlot. Kad iznācām
no Augstākās padomes, cilvēki
nāca mums klāt, sveica – tur bija
pulcējušies arī daudzi mani bijušie studenti, kuri vēlējās mani
apsveikt. Taču es kā deputāts
nejutos ar kaut ko pārāks par
citiem: tā taču bija mūsu kopīga
uzvara, kopīgs nopelns – mūsu

kurus veiksmīgi, mums pašiem neapzinoties, izmantoja. Šodien mēs
to ļoti skaidri redzam – kur Latvija
ir nonākusi un kas tajā valda. Ne
jau latvieši – banku sfēra, ietekmīgākais bizness pieder ārzemniekiem, kuri šeit mērķtiecīgi īsteno
savu stratēģiju. Jebkuram šādam
procesam pamatā ir vienīgi ekonomiskās intereses. Kā jūs domājat,
kāpēc veido partijas, baznīcas?
Varas un interešu realizēšanai.
Protams, tas nav nekāds Latvijas
fenomens, tā notiek visā pasaulē
– varenie dala ietekmes sfēras,
un daļa sabiedrības to pat nesa-

Pilsētnieks vērtē

Ja jums būtu iespēja
uzsākt uzņēmējdarbību, kādu jomu
izvēlētos?

prot. Tā pati Eiropas Savienība
– nemaz nav tālu vēsturē jāmeklē,
lai redzētu, ka šāds projekts jau
sekmīgi tika īstenots tolaik, kad
pastāvēja varenā Austroungārijas
monarhija. Tā sabruka, bet vieta
jau nekad nepaliek tukša... Tāpat šī
pasaules krīze – arī tā ir tikai sfēru
pārdale... Mēs, protams, varam
cīnīties ar sekām, mēģināt kaut
ko ietekmēt, bet jāsaprot, ka tā ir
spēle, kurā mums teikšanas nav.
Un arī 4. maija notikumi – ja nebūtu noticis tā, būtu noticis citādi,
bet rezultāts sanāktu ļoti līdzīgs.
Mēs vienkārši dzīvojam tādā pasaules sistēmā. Kad es to sapratu,
distancējos no politikas. Aizgāju
pilnībā, audzināju savus bērnus,
kļuvu par darba ņēmēju, šobrīd
vadu Kosmetoloģijas koledžu, kurā
sagatavojam skaistumkopšanas
speciālistus kosmetoloģijā... Lai
gan, protams, pilnībā no politikas
distancēties nav iespējams – tā
ietekmē ikvienu no mums. Arī es
kā apzinīgs pilsonis piedalos vēlēšanās, bet ne jau tāpēc, ka manos
spēkos būtu ko mainīt, bet tāpēc,
ka valstī ir tāda kārtība...»

Atbalstīja arī karavīri, kuri
padomju varu jau bija izbaudījuši
visā tās krāšņumā

stadionā 21. aprīlī, kur vairāk
nekā 8000 deputātu nobalsoja par
neatkarības atjaunošanu. Tie bija
pašvaldību deputāti, kas jau bija
nodemonstrējuši savu nostāju.
Es atceros, kā pats, pirms kļuvu
par deputātu, devos aģitēt dažādus Jelgavas kolektīvus. Tolaik
indivīdi balsoja par atsevišķiem
izvirzītiem kandidātiem. Savās
tikšanās reizēs ar potenciālajiem
vēlētājiem es atklāti uzsvēru, ka
iestājos par demokratizāciju un
to, ka vienas partijas varai Latvijā
ir jābeidzas. To sadzirdēja ne tikai
latvieši, bet arī krievu tautības
cilvēki. Piemēram, manā vēlēšanu
apgabalā bija arī karaspēka daļa,
un tur gados jauni cilvēki bija
gatavi atbalstīt šādas idejas, jo
padomju varu jau bija izbaudījuši
visā tās krāšņumā.
Katrā ziņā tas bija skaists laiks,
un mans būtiskākais ieguvums ir

tas, ka es varēju tajā ne tikai dzīvot, bet arī piedalīties. Es domāju,
ka mūsu izvirzītie mērķi un rīcība
tolaik bija pareiza. Ir pagājis laiks,
izaugusi jauna paaudze un sliktāk
nav kļuvis. Kā jebkurā sabiedrībā, ir indivīdi, kas nav spējuši
pielāgoties, taču es nedomāju, ka
mēs varētu runāt par to, ka valsts
nav attīstījusies. Arī to krīzi, kas
šobrīd mums jāpārdzīvo, es nespēju nosaukt par krīzi. Krīze bija
tolaik – valsts kasē naudas nebija
vispār, valsts saņēma nelielu dāvinājumu no ārzemēm, kas tika
izlietots akmeņogļu iegādei... Es
kā skolotājs nezināju, vai saņemšu
mēnešalgu vai ne, jo valstij nebija
naudas. Lūk, tolaik tiešām bija
krīze, bet šobrīd tās ir vienkārši
neizdarības.
Ko man nozīmē 4. maijs? Tā
ir svētku diena. Katru gadu šajā
dienā dodos uz Rīgu, lai piedalītos
svinīgajā Saeimas sēdē, kas šoreiz,
jubilejas gadā, notiks Nacionālajā
operā. Pēc tam ir pieņemšana pie
Saeimas priekšsēdētāja, bet diena
noslēdzas klubiņā, kur satiekas
bijušie Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības
deklarācijas atjaunošanu. Jā,
mums ir izveidots savs klubiņš,
kas katru gadu sanāk kopā, dalās
viedokļos un atmiņās.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš un no
I.Geidāna personīgā arhīva
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Savu viedokli paud –
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Agita, studente:
– Šajos laikos
es diez vai
uzsāktu uzņēmējdarbību,
taču uzskatu,
ka izdzīvot
varētu tikai
mazie uzņēmumi. Ja tiešām būtu
laba iespēja, noteikti izvēlētos
lauksaimniecību, jo pati esmu no
laukiem. Konkrētas idejas gan
nav, bet domāju, ka varētu audzēt
graudaugus vai izveidot mazu uzņēmumu kādā sociālajā jomā – tieši
to pašlaik studēju.
Einārs, lielveikala darbinieks:
– Pagaidām es
vēl neuzsāktu
uzņēmējdarbību, pat ja būtu
šāda iespēja,
jo, manuprāt,
vēl nav pietiekami sakārtota likumdošana un nodokļi ir neadekvāti,
bankas nenāk pretī. Gribētu gan
to kādreiz uzsākt celtniecības jomā,
jo ar to var gūt labu peļņu, bet līdz
tam vēl jāuzkrāj pieredze.
Anita, pašvaldības darbiniece:
– Tas ir liels
risks. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību,
jābūt finansiālam pamatam
un labai idejai. Esmu par to jau
interesējusies, bijusi biznesa inkubatora semināros, kur stāstīja arī par
ES atbalstu, bet, lai to gūtu, jābūt
apjomīgam projektam. Ja būtu laba
iespēja, uzsāktu mazu rokdarbu
ražošanu, taču diemžēl pašlaik pēc
tā nav pieprasījuma.
Toms, skolnieks:
– Pašlaik uzsākt uzņēmējdarbību būtu
visai sarežģīti,
bet, ja rastos
iespēja, gribētu izmēģināt
spēkus galdniecībā, jo interesanta
ideja man jau ir – veidot sava dizaina gultas. Uzņēmumu gribētu
veidot nelielu un, protams, tepat
Jelgavā.
Antra, finansiste:
– Par darba apjomu sūdzēties
nevaru, tāpēc
pašlaik man
tas nav aktuāli, bet, ja būtu
laiks, gribētu
darboties kultūras jomā. Kādreiz jau
tajā darbojos, turklāt arī mana māte
un krustmāte tajā darbojas, tāpēc
šajā jomā sevi varu iedomāties.
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Tikai retais no jauna
vēlas iekopt mazdārziņu
(No 1.lpp.)
«Pašlaik pašvaldība par sakņu
dārza nomas līguma slēgšanu saņēmusi 113 jelgavnieku iesniegumus,
taču tikai 12 ir tādi, kuri mazdārziņu no pašvaldības vēlas nomāt pirmo reizi. Pārējie vienkārši pagarina
nomas līgumu par sakņu dārzu,
ko iepriekš paši iekopuši,» stāsta
pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka.
Viņa piebilst, ka saņemts arī viens
iesniegums par ganību uzturēšanu
– citus gadus šādu pieprasījumu
bija vairāk.
S.Beļaka norāda, ka par vēlamo
zemesgabala platību iespējams
vienoties, taču lielākoties cilvēki
izvēlas no pašvaldības nomāt 600
– 1000 kvadrātmetrus lielu sakņu
dārzu. «Protams, cilvēku interese
par iespēju lietošanā iegūt mazdārziņu ir samērā liela, taču ne visi,
kuri šādu iespēju apsver, to arī realizē, noslēdzot līgumu,» situāciju
raksturo Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja, norādot – tieši tādēļ
nevar runāt par izteiktu tendenci,
ka būtiski augtu noslēgto līgumu
daudzums un palielinātos iznomājamo platību apjoms. Jāpiebilst, ka
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2009.
gadā ar iedzīvotājiem bija noslēgusi

Gatavojoties Eiropas dienai, kas tiek atzīmēta 9.
maijā, «Europe Direct»
informācijas centrs Jelgavā rīko akciju «Atrodi
Eiropas atslēgu!». Tās
laikā ikviens, kurš būs
atradis kādu no īpašajām pilsētā izvietotajām
atslēgām, to varēs iemainīt pret balvu.
«Europe Direct» informācijas
centra vadītāja Vita Kindereviča
stāsta, ka akcija ilgs no 5. līdz 7.
maijam. Šajās dienās vairākās publiskās vietās Jelgavā tiks izvietotas
20 atslēgas ar piekariņu, uz kura
attēlots centra logotips un norādīts,
kā rīkoties, atrodot atslēgu. Ikviens, kurš
būs atradis atslēgu, akcijas
noslēguma
dienā
varēs to
apmainīt
pret
dāvaniņu.
«Atslēdzot īpašo Eiropas lādi,
būs iespēja saņemt suvenīrus ar
«Europe Direct» simboliku. Tās
būs auduma somas, blociņi, pild-

spalvas, lineāli, atslēgu lentas,»
atklāj V.Kindereviča un piebilst,
ka centrs plāno arī citus pārsteigumus. «Iespējams, būs iespēja
uzgriezt «laimes ratu» un, atbildot
uz jautājumu par Eiropu, saņemt
papildu balvu.»
Atslēgas būs izvietotas dažādās
publiskās vietās, piemēram, bibliotēkās, izglītības iestādēs, kultūras
centros un kafejnīcās. Atradumu
iespējams iemainīt pret dāvaniņu
piektdien, 7. maijā, no pulksten 12
līdz 15 «Europe Direct» informācijas centrā Pasta ielā 37, novada
pašvaldības ēkas 1. stāvā.
V.Kindereviča piebilst, ka «Europe Direct» informācijas centrs rīkos
arī citus Eiropas dienai veltītus
pasākumus.
Viens no
tiem notiks
6. maijā
pulksten 10,
kad «Europe Direct»
informācijas
centrs kopā ar LLU Sociālo zinātņu fakultāti Jelgavas pils pagalmā
Eiropas «laimes ratu» prezentēs
plašākai sabiedrībai un kopīgi
stādīs rozes pils pagalmā.

4. maijā – ikgadējā stafete
 Ilze Knusle-Jankevica
Šogad tradicionālā stafete pa
pilsētas ielām notiks 4. maijā.
Par godu Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 20.
gadadienai, šogad pirms mūsu
stafetes notiks arī «Nordea» Rīgas
maratona iesildīšanās veselības
skrējiens «Skriesim kopā!», kurā
var piedalīties ikviens. Interesenti
aicināti pulcēties Hercoga Jēkaba
laukumā no pulksten 10.
Sporta servisa centra projektu
vadītāja Guna Trukšāne stāsta,
ka šogad stafešu skrējiens «Maija
stafetes» skolu komandām un
jebkurai interesentu grupai tiek
organizēts sadarbībā ar Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolu
un Jelgavas novada Sporta centru. «Ceram, ka tādējādi izdosies
piesaistīt vēl vairāk dalībnieku,»
atzīst G.Trukšāne.
Pavasara iesildīšanās skrējiens
ar startu un finišu Hercoga Jēkaba
laukumā sāksies pulksten 10.30.
Tajā aicināts piedalīties ikviens
iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma,

Pasta un Raiņa ielas
krustojums kļūst
drošāks

141 sakņu dārzu nomas līgumu par
kopējo platību 18,6 hektāri, 2008.
gadā – 128 līgumus par 21,17 hektāriem, bet 2007. gadā – 142 par
kopumā 18,4 hektāriem.
2010. gadā līgumu par sakņu dārza nomu slēdz uz sešiem
mēnešiem – laika periodam no
1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Nomas līguma laiks ir noteikts
uz dārziņu izmantošanas sezonu,
lai nomniekam samazinātu nomas maksas apmēru. Nākamajā
gadā, ja iedzīvotājs vēlas turpināt
apstrādāt iekopto dārziņu, līgums
jāpārslēdz.
Nomas maksu 2010. gadā nosaka 1,5 procentu apmērā no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Piemēram, 600 kvadrātmetrus liela
sakņu dārza noma uz 6 mēnešiem
(ar PVN) ir 5,45 lati.
Lai pagarinātu nomas līgumu
vai pieteiktos sakņu dārza nomai,
iedzīvotājam jāuzraksta iesniegums pašvaldībai. To var izdarīt,
vēršoties pašvaldības Informācijas
aģentūrā (Lielā iela 11, tālrunis
63005522). Pēc tam dārziņa pieprasītājs kopā ar Īpašuma konversijas
pārvaldes speciālistu vienojas par Šajās dienās nomainīti luksofori Pasta un Raiņa ielas krustojumā. Tie bija vecākie pilsētā, tāpēc nereti tieši šajā krustojumā notika satiksmes negadījumi. Līdz ar luksoforu nomaiņu tur
iznomājamo platību.
uzlabota satiksmes drošība.
Foto: Ivars Veiliņš

Aicina meklēt Eiropas atslēgas
 Ilze Knusle-Jankevica
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fiziskās sagatavotības un skriešanas pieredzes. Dalība pasākumā
ir bez maksas, skrējienam nav arī
iepriekš jāpiereģistrējas.
Pusstundu vēlāk, pulksten
10.45, tiks dots starts skolu stafešu komandām. Stafešu skrējieni
notiks trijās skolas vecuma grupās
un vispārējā grupā, kurā varēs
startēt visi, kas vēlas (iepriekš
piesakot komandu astoņu cilvēku
sastāvā). Uzvarētājas komandas
tiks apbalvotas ar diplomiem, kausiem un balvām, bet to dalībnieki
saņems īpaši sarūpētas medaļas.
Atgādinām, ka pērn trešo gadu pēc
kārtas stafetē triumfēja Jelgavas 5.
vidusskolas audzēkņi.
Tā kā stafete jau vairāk nekā
desmit gadus notiek pa vienu un to
pašu maršrutu, pērn Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis
pauda gatavību, sākot ar šo gadu,
reģistrēt rekordus pa vecuma
grupām. «Jā, tas paliek spēkā – reģistrēsim katras komandas laiku,
lai turpmāk varētu redzēt, kāds ir
rekords katrā vecuma grupā,» tā
direktors.

 Sintija Čepanone

Lai uzlabotu satiksmes
drošību par «melno
punktu» dēvētajā Pasta un Raiņa ielas krustojumā, šajās dienās
tur tiek nomainīti visi
četri luksofori. «Līdz ar
to gan autobraucēji,
gan gājēji to šķērsot
varēs drošāk,» uzsver
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns.
Lēmums šajā krustojumā
nomainīt luksoforus pieņemts,
izvērtējot apstākli, ka Pasta un
Raiņa ielas krustojumā tie ir vecākie pilsētā un tiem nav iespējams izmainīt signāla režīmus,

turklāt šis krustojums ir viens
no bīstamākajiem, par ko liecina biežais avāriju skaits, kurās
cietuši gan gājēji un velobraucēji, gan bojātas automašīnas.
«Salīdzinot ar luksoforu darbību
citos krustojumos pilsētā, Pasta un Raiņa ielas krustojumā
dzeltenais signāls deg pārāk ilgi
un vienlaicīgi visos virzienos,
līdz ar to autovadītāji to cenšas
šķērsot pie dzeltenās gaismas,
radot bīstamas situācijas. Taču
šajā krustojumā izmainīt luksoforu darbības režīmu nebija
iespējams, līdz ar to nolemts tos
nomainīt,» stāsta A.Baļčūns.
Tiesa gan – pašlaik uzstādītie
luksofori šajā krustojumā būs
tikai uz laiku, taču to darbība
būs līdzīga kā citur pilsētā, jo
būs iespējams regulēt signālu
degšanas ilgumu. «Domājot par

satiksmes drošību šajā krustojumā, izšķīrāmies savu laiku
jau nokalpojušos luksoforus
aizstāt ar jaunākiem. Tiesa
gan – tie būs lietoti, taču labā
stāvoklī un satiksmes kustību
regulēs līdz laikam, kamēr tiks
uzsākta Raiņa ielas rekonstrukcija,» tā «Pilsētsaimniecības»
direktors, piebilstot, ka Pasta
un Raiņa ielas krustojumā
uzstādīti luksofori, kurus ielas
rekonstrukcijas gaitā demontēja Satiksmes ielas un Dobeles
šosejas krustojumā.
Jāpiebilst, ka sagatavošanās
darbi luksoforu nomaiņai sākti
jau pagājušajā nedēļā, nodrošinot, ka nupat uzstādītie luksofori varēs sākt darboties bez
aizķeršanās un neradīs liekas
neērtības satiksmes dalībniekiem.

Zatlers: kokrūpniecības
pievienotā vērtība – inovācijas
(No 1.lpp.)
Jelgavas mērs Andris Rāviņš
norādīja – ja valstī ir tik daudz
mežu, jādomā, kā panākt, lai tajos augtu augstvērtīga koksne.
Piemēram, Skandināvijā īpašnieki, kuri savu zemi apmežo,
ik gadu saņem dividendes. Zemkopības ministrijas pārstāvis
informēja, ka Latvijā kopš 2007.
gada ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts tieši apmežošanai, tomēr šobrīd finansējums
ir izsmelts un būtu jādomā, kur
rast papildu līdzekļus.
Valsts prezidents uzsvēra, ka
tieši nepārtraukta ražošanas
procesa uzlabošana, sekošana
jaunākajām tehnoloģiskajām
inovācijām un radošums koksnes produktu ražošanā ļauj
šai nozarei būt tik nozīmīgai
Latvijas ekonomikā. «Mežs
dod ražu, un šīs bagātības ir
pareizi jānovāc un pēc iespējas veiksmīgāk jāizmanto,» tā
V.Zatlers. Arī Kokrūpniecības
federācijas prezidents Juris Biķis norāda, ka nopietni jādomā
par tehnoloģiju un produktu
attīstību, jo Latvijā visvājākais
posms ir tieši tālākapstrāde
– produkta ceļš pie pircēja. Lai
gan šobrīd mežsaimniecība
un kokapstrāde nodrošina 18

– 20 procentus no visa Latvijas
eksporta apjoma, J.Biķis uzskata, ka jākļūst inovatīvākiem
un jāspēj pielāgoties pasaules
pirktspējai un pieprasījumam.
Abi Jelgavas uzņēmumi, kuros
viesojās prezidents, ir vieni no
inovatīvākajiem valstī.
MEKA tika izveidots pirms
pieciem gadiem, ieguldot miljonu eiro. Institūta valdes loceklis
Andrejs Domkins stāsta, ka tā
galvenais uzdevums ir pārbaudīt un testēt produktus, tehnoloģijas un, sasaistot ražošanu
ar zinātni, nodrošināt nozares
attīstību, ieviešot inovācijas un
veidojot sabiedrisko domu. «Pie
mums pētījumus pasūta galvenokārt ražošanas uzņēmumi,
kuri vēlas pārbaudīt produktu
atbilstību standartiem. Tas
ir būtiski, lai spētu ielauzties
citu valstu tirgos,» skaidro
A.Domkins, piebilstot, ka arī
šobrīd institūtā tiek testēti
dažādi izejmateriāli, ko plānots
ražot Ventspilī. Šoreiz tiek
pētītas ražošanas tehnoloģijas,
lai gala produktu padarītu pēc
iespējas vieglāku, kas būtiski
samazinātu tā transportēšanas
izmaksas.
Savukārt «Eibe-L» ražo masīvkoka mēbeles un pagājušajā

gadā saņēma prestižo nozares
apbalvojumu «Zelta čiekurs»
nominācijā «Par inovatīvu uzņēmējdarbību». Šis ir viens no
nedaudziem mēbeļu uzņēmumiem Latvijā, kurš 2009. gadā
ieguva FSC sertifikātu, kas
apliecina uzņēmuma augsto vadības sistēmas organizāciju un
materiālu piegāžu ķēžu caurskatāmību. Uzņēmuma vadītājs
Rūdis Lūsiņš iepazīstināja prezidentu ar ražošanas procesu
un pastāstīja, ka te nodarbināti
150 strādājošie, visa saražotā
produkcija tiek eksportēta,
turklāt uzņēmumam nav parādsaistību un kredītu. Jāpiebilst,
ka «Eibe-L» ir viens no retajiem
uzņēmumiem, kurš pagājušo
gadu noslēdza ar peļņu.
Prezidents otrdien apmeklēja
arī uzņēmumus «Amber wood»,
«Bolderaja Ltd» un «Latvijas
finieris», kā arī iepazinās ar
mežizstrādes procesu.
Pēc vizītes V.Zatlers uzsvēra:
«Mežkopība dod labumu ilgtermiņā, un mežs ir mūsu kopīgā
dabas bagātība, bet tas, vai šī
dabas bagātība nesīs mums
zināmu daļu no labklājības, ir
atkarīgs no tā, cik meistarīgi
un gudri šī bagātība tiks apsaimniekota.»

Īsi
 Jelgavas Valsts ģimnāzija rīt,
30. aprīlī, organizē skolēnu mācību firmu gadatirgu «Pavasaris
pie «Silvas»», kas notiks Driksas
ielā pie kafejnīcas «Silva». Pasākuma
un tirgus atklāšana – pulksten 13,
pēc tam – Valsts ģimnāzijas kora
«Skali» un deju kolektīva «Dālderis»
koncerts. Bet līdz pat pulksten 17
tur paredzēta skolēnu mācību firmu
tirgošanās, kurā jaunieši no dažādām
skolām piedāvās savus ražojumus.
Būs arī vairākas radošās darbnīcas
mazākajiem jelgavniekiem, kurās
varēs darboties šķīvju apgleznošanā, bundžu gāšanā, zīmēšanā uz
asfalta, dejās. No pulksten 14 līdz
14.30 – Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkņu veidoto tērpu un frizūru
prezentācija.
 Šodien, 29. aprīlī, no pulksten
14.30 līdz 18 Raiņa parkā notiks
«Eiropas Imunoloģijas dienas
2010» informatīvs pasākums. Tajā
interesentiem būs iespēja uzklausīt
ārstu skaidrojumus, kas ir imunitāte,
kas to novājina un kā to stiprināt.
Būs arī iespēja piedalīties atraktīvās
spēlēs kopā ar imūnās sistēmas tēliem un vērot kustību spēli «Imūnās
šūnas un funkcijas». Protams, būs
arī pārsteigumi un gardas dāvanas
no «Actimel». Pasākumu rīko Latvijas Imunologu asociācija ar jogurta
dzēriena «Actimel» atbalstu.
 Šonedēļ notikusi 10. Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku koru konkursa 2. kārtas skate. Tajā piedalījās desmit pilsētas
skolu kori. Diriģenti ar bērnu sniegumu ir apmierināti un tic, ka jūlijā
dosies uz svētkiem. 4. vidusskolas direktora vietniece un dziesmu un deju
svētku Jelgavas koordinatore Inese
Bandeniece stāsta, ka žūrija ļoti atzinīgi izteikusies par mūsu koristiem.
Ne velti mūsu koriem ir deviņas 1.
pakāpes – «Spīguņiem», «Spīgo» 5.
– 9. klašu korim, «Spīgmeitiņām»,
Valsts ģimnāzijas un 4. pamatskolas
apvienotajam, 3. pamatskolas korim, «Spīgo» vidusskolas meitenēm,
1. ģimnāzijas korim, «Skaliem»
un «Spīganai» – un tikai viena 2.
pakāpe Spīdolas ģimnāzijas korim,
ar kuru diriģents sācis strādāt tikai
februārī, taču arī viņu rezultāts nav
slikts. «Žūrijas locekļi atzina, ka skate
viņiem bija kā svētki un baudījuši
skaistu koncertu,» tā I.Bandeniece.
Tas, kuri kolektīvi tiks uz svētkiem,
taps zināms maija beigās, kad skates
būs notikušas visā Latvijā.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Atvērto durvju diena
29. aprīlī pulksten14.
2010./2011. mācību gadā
uzņemsim skolēnus
trīs 7. klasēs un trīs 10. klasēs, un
uz brīvajām vietām 8. – 12. klasēs
humanitārā un sociālā,
komerczinību un vispārizglītojošajā
virzienā.
Informācija: 63029212,
www.jsg.lv

PPII «Pūčuks»
gaida bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecumam. Papildus ikdienas
nodarbībām ir bezmaksas tautiskās dejas. Tiek uzņemti bērni,
kuri dzimuši 2004./2005. gadā
sagatavošanai skolai. Mācības
notiks katru dienu no pulksten
9 līdz 13. Maksa – 25 Ls/mēnesī.
Vasaras mēnešos bērni vecumā
no 3 līdz 11 gadiem tiks mīļi
gaidīti
«Pūčuka vasaras darbnīcā».
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.pucuks.lv.
Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes
centrs
aicina darbā sociālo darbinieku
darbam ar bērniem.
Vēlama pieredze.
Adrese: Zirgu iela 47a,
Jelgava, LV – 3001.
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Atkritumu kļūst mazāk –
var pievērsties labiekārtošanai
 Sintija Čepanone

Lielajā talkā, 24. aprīlī, arī jelgavnieki, spītējot mākoņainajam laikam, pieteica «cīņu»
atkritumiem gan savas dzīvesvietas apkārtnē, gan tālākos
pilsētas nostūros, tādējādi
sniedzot savu artavu sakoptākas vides veidošanā. Kopīgā
talkošana sestdien vienoja
ap 2000 iedzīvotāju, taču SIA
«Zemgales Eko» valdes locekle
un Lielās talkas koordinatore
Jelgavā Zane Ķince teic, ka kopumā talcinieku ir krietni vairāk
– daudzi sakopšanas darbos
iesaistījušies vēl pirms Lielās
talkas, bet vairākiem kopīga
vai individuāla strādāšana vēl
priekšā, jo Jelgavā Spodrības
mēneša aktivitātes noslēgsies
tikai 15. maijā.
«2008. gadā Lielā talka Jelgavā pulcēja
ap 1000 cilvēku, gadu vēlāk – jau 1800,
taču šogad kopīgs darbs vienoja jau 2130
talciniekus, kuri rosījās gan pašu izraudzītos objektos, gan «Zemgales Eko» apzinātajos,» prieku par to, ka cilvēku, kuriem
rūp sakārtota vide un saistoša šķiet «zaļā»
domāšana, katru gadu kļūst vairāk, pauž
Z.Ķince.
Viņa akcentē, ka šogad talcinieki bija
aicināti īpašu uzmanību pievērst savas
tuvākās apkārtnes sakopšanai un labiekārtošanai. «Pavisam noteikti

var teikt, ka šogad vietu, kuras nepiecie- kurš pats ar savu zāģi palīdzēja tikt galā
šams pamatīgi sakopt, kļuvis mazāk nekā ar plūdu laikā ledus aizlauztajiem kokiem
iepriekšējos gados, tāpēc lielāku uzmanību Pasta salā, arī Mihailam Reinvaldam par
var pievērst teritorijas labiekārtošanai, paveikto Grēbnera parkā, studentiem un
taču diemžēl arī šogad esam fiksējuši ne skolēniem, kuri bija vieni no aktīvākajiem
vienu vien nelegālo izgāztuvi. Posta darbus talciniekiem,» tā Z.Ķince. Savukārt Jelgapastrādājuši arī plūdi, upju krastos izska- vas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
lojot dažādas drazas,» Z.Ķince stāsta, ka vērtē, ka lielā atsaucība, sakopjot savu
kopumā sakopšanai bija pieteikti 89 objek- pilsētu visa Spodrības mēneša laikā, apti, kuros iedzīvotāji talkoja ne tikai Lielajā liecina, ka jelgavnieki grib dzīvot sakoptā
talkā, bet visas nedēļas garumā. «Jelgavas vidē un ar savu ikdienas darbu to veicina.
Vēstneša» uzrunātie
Jāpiebilst, ka arī šotalcinieki ir vienis- Spodrības mēneša laikā
gad talkā piedalījās
prātis, ka Lielā talka lielie atkritumu konteineri būs: pašvaldības iestāžu
ir lielisks iemesls, lai • 5. un 6. maijā – 1. līnijā;
kolektīvi un vairāki
pārvarētu kūtrumu • 11. maijā – Bauskas ielā;
gādāja par tām teun kaut pāris stundas • 12. maijā – Vēja ceļā;
ritorijām, kurās talpavadītu svaigā gaisā, • 13. maijā – Kārniņu ceļā pie Veselības kots jau iepriekšējos
ne tikai sakopjot savu ielas.
gadus un par kurām
apkārtni un Jelgavu,
viņi uzņēmušies tādu
bet tādējādi skaistāku veidojot arī Latviju. kā šefību. Bet pašvaldības administrācija
Tieši tāpēc daudziem kopīga talkošana strādāja «Lediņos», kur darba rokas bija
kļuvusi par tradīciju, bet citi talkā vienotas nepieciešamas, lai tiktu galā ar pērnajām
idejas vārdā piedalījās pirmo reizi. «Šogad lapām, būvgružiem, atjaunotu invenmums jābeidz skola, tāpēc gribas kaut ko tāru un paveiktu citus labiekārtošanas
lielu darīt. Tik vērienīgi iepriekš neesmu darbus.
talkojusi, un šogad savā ziņā kompensēju
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz
to, ko pagājušajos gados neizdarīju,» teic 1. maisi un cimdi talciniekiem tika iedoti jau
ģimnāzijas 12. klases skolniece Gita Meln pirms Lielās talkas dienas, un kopumā
ace, kura kopā ar skolasbiedriem iesaistījās «Zemgales Eko» izdalīja ap 2000 cimdu
Lielajā talkā. «Mums ir vienots mērķis pāru, 5000 baltos maisus, kas paredzēti ne– tīrāka pilsēta, un strādājot gūstam labu šķirotajiem atkritumiem, un ap piecsimts
mācību – nepiesārņot vidi,» tā Gita.
120 – 150 litru ietilpības melnos maisus,
Z.Ķince teic paldies ikvienam, kurš nāca kuros tika lasītas PET pudeles, plastmasa
ar savu iniciatīvu pilsētu darīt skaistāku. un plēve. Taču atkritumu maisus varēja
«Īpašu paldies gribu teikt SIA «Aleja D», saņemt arī «Rimi» un «Supernetto»
kas saviem spēkiem katru veikalos.
gadu labiekārto kādu vietu
«Pašlaik turpilsētā, Dainim Mapinās Lielās taltīsam,
kas atkritumu

Lielās talkas diena ar krāsu pindzelēm rokās aizritēja «Vēja zirdziņa» mazajiem
dejotājiem, kuri par «sakopšanas» objektu bija izraudzījušies transformatoru ēku
daudzdzīvokļu māju pagalmā Lielajā ielā 10. Un kopumā ap 30 dejotāju kopā ar
vecākiem vizuāli nepievilcīgo ēku «atdzīvināja» ar krāsām, zīmējot viļņus. «Lielajā
talkā mēs piedalāmies katru gadu, un šoreiz gribējās izpausties vēl radošāk, tāpēc,
konsultējoties ar pilsētas galveno mākslinieku Georgu Svikuli, radās šī doma,» stāsta
mamma Gunta Upeniece, zīmējuma ideju pamatojot ar četru stihiju apvienošanu:
«Zeme mums ir zem kājām, uguns jeb elektrība ir tur iekšā, ūdens – lietutiņš, kas
laiku pa laikam uzlīst, bet vēju un gaisu pārstāv «Vēja zirdziņa» dejotāji.» Jāpiebilst,
ka šie darbi bija saskaņoti ar a/s «Sadales tīkli», kas kolektīvam arī nodrošināja
krāsas darbam.
Foto: Ivars Veiliņš
izvešana, tāpēc precīzs savākto atkritumu
daudzums vēl nav zināms, taču Z.Ķince
lēš, ka jau pašlaik izvestas vairāk nekā
30 tonnas nešķiroto atkritumu un ap 500
maisu sašķiroto, kas nogādāti atkritumu
šķirošanas līnijā, kur tiks sapresēti. «Iespējams, ikdienā daudzi cilvēki nemaz neaizdomājas, ka, šķirojot atkritumus, mēs
ietaupām ievērojamus līdzekļus,
jo tādējādi samazinās to atkritumu daudzums,

Uz apkārtnes sakopšanas talku bija sasparojušies arī 4. līnijas 3. mājas iedzīvotāji. Viņi atzīst,
ka kopīga strādāšana organizēta pirmo reizi un
«Jācer, ka mūsu no priedes klucīšiem veidotais
tas ir mājas vecākā Edgara Jegorova nopelns.
celiņš būs gluds kā virtuves galda virsma un ola no tā
«Parasti ar kaimiņiem sanāk satikties kāpņu telnost neripos,» darbojoties ar līmeņrādi, teic LLU Meža fakultātes
pā, pārmīt pāris vārdu, un viss, taču talkā mēs cits
Kokapstrādes katedras darbinieki un studenti, kuri Lielo talku jau tradicionāli
citu iepazīstam tuvāk. Dažs kaimiņš pat redzēts
veltīja savas teritorijas labiekārtošanai Dobeles ielā. Pagājušajā gadā pašu spēkiem
nebija!» tā talcinieki, no drazām tīrot netālo
tapis apzaļumošanas projekts un sākta tā īstenošana, bet šogad process turpinās.
grāvi, zāģējot zarus un vācot pērnās lapas. Tī«Plāni mums ir grandiozi – ceram, ka jau nākamgad vietā, kur pašlaik ir zāliens, būs
rīšanas darbi iecerēti arī kāpņu telpās. 4. līnijas
dīķītis ar tiltiņu, vairāki jauni celiņi. Lai pašiem patīkami un citiem prieks!» vīziju
3 iedzīvotāja Rita Grava vērtē, ka visi strādā
ieskicē Kristaps Zīverts.
cītīgi – kā nu ne, ja pašiem vien ikdienā šajā vidē
jādzīvo. Nu pa logu pavērsies daudz patīkamāks
skats. «Kaut neesmu jaunākā talciniece, cenšos pārējiem turēt līdzi,» nesot zarus, apņēmīgi teic Ritas
kundze. Savukārt dienas noslēgumā talcinieki cepa
desas, atskatījās uz Lielajā talkā paveikto un kala
jaunus plānus, kā kopīgiem spēkiem panākt, lai
vide kļūtu vēl tīkamāka.
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kas jāapglabā atkritumu poligonā,» tā
Z.Ķince.
Jāpiebilst, ka Spodrības mēneša un Meža
dienu aktivitātes pilsētā turpinās. «Vēl aizvien jelgavnieki ir Lielās talkas noskaņās
– cilvēki mūs turpina informēt par vietām,
kuras vēl nepieciešams uzkopt, uzietajām
nelegālajām izgāztuvēm, un jau tuvākajās
dienās tās vāksim un ar īpašām zīmēm
iedzīvotājiem atgādināsim, ka tur atkritumus mest nedrīkst,» tā Z.Ķince, atgādinot,
ka maijā vairākās vietās pilsētā tiks izvietoti arī lielie atkritumu konteineri.

Pēc kārtīgas strādāšanas visi talcinieki bija aicināti
tikties pie kultūras nama, kur īpaši tika uzteikti tie,
kuri Lielajā talkā paveikuši īpašu darbu. Paldies par
paveikto Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš teica arī Mihailam Reinvaldam, kurš viens
pats pievārēja teju pusi Grēbnera parka, kopumā
savācot vairākus desmitus maisu atkritumu.

«Tradīcijas nedrīkst lauzt!» ar šādu pārliecību uz Šūmaņu
mežu devās pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
darbinieki, kuri jau astoto sezonu rūpējas par meža atjaunošanu. Lielās talkas laikā mežs papildināts ar 6000
bērzu konteinerstādiem, un mežzinis Pēteris Vēveris lēš,
ka pēc gadiem trim šie bērziņi būs sasnieguši jau metra
augstumu. Meža stādīšanas talkā piedalījās arī sešus
gadus vecā Nastja, kura bija liels palīgs tētim. «Stādīt
kociņus nemaz nav tik grūti – nepagāja ne stundiņa,
kad jau iemācījos, kā to pareizi darīt!» tā meitene.
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Petrovam spožs starts

Piekāpjas rīdziniekiem

Notiks kērlinga turnīrs

Amerikānim – vārti

Uzvar ASV

Latvijas čempionātā brīvajā cīņā junioriem
spoži nostartējis jelgavnieks Ņikita Petrovs
– viņš kļuva par Latvijas čempionu. Treneris
Boļeslavs Matusevičs stāsta, ka Ņ.Petrovs
svara kategorijā līdz 84 kg nostartējis ļoti
labi, pretiniekus vinnējis «tīri» un, tā teikt,
visas cīņas bijušas vienos vārtos. 2. vieta
Artūram Švalkovskim (līdz 60 kg, «Milons») un LLU/«Herkuless» sportistēm Aijai
Meistarei (līdz 48 kg), Annai Kudumai (līdz
63 kg) un Ievai Sebrei (līdz 67 kg). Bronza
Jānim Kogutičam (līdz 96 kg, «Milons»).
Komandu kopvērtējumā «Milons» ieņēma
4. vietu, sieviešu komandai – 2. vieta.
Nu sportisti gatavojas startam Baltijas
sacensībās 14. – 15. maijā, jo tur izšķirsies,
kuri sportisti jūnija beigās varēs doties uz
Eiropas junioru čempionātu Bulgārijā.

Jelgavas
l a k r o sa klubs
«Mītava»
aizvadījis
otro spēli
šā gada
Latvijas čempionātā. Šoreiz mūsējie
ar 2:13 piekāpās lakrosistiem no Rīgas. Jāatgādina, ka sezonu «Mītava»
atklāja ar uzvaru pār «Valmieras puikām» (6:2). Nākamās Latvijas lakrosa
čempionāta spēles noritēs 16. maijā
Jelgavā, Daugavas stadionā, bet nedēļas nogalē vairāki Jelgavas komandas spēlētāji aizvadīs treniņnometni,
un pēc tās kļūs zināms, kuri jūlijā
dosies uz pasaules čempionātu.

Nedēļas nogalē jau septīto reizi notiks
starptautisks kērlinga turnīrs «Jelgavas
kauss 2010». Tajā piedalīsies ap 80 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas un Krievijas. Spēles notiks
30. aprīlī un 1. maijā Ozo ledus hallē.
Pirmajā dienā komandas spēlēs divās
apakšgrupās, bet pēc rezultātiem tiks
sadalītas Zelta un Sudraba grupās, kas
savā starpā spēlēs otrajā dienā. Zelta grupā tiks apbalvotas pirmās trīs komandas,
un pirmā vieta savā īpašumā uz gadu saņems izaicinājuma kausu jeb «Challange
cup», kas dos iespēju citiem kērlingistiem
izaicināt šo komandu aizstāvēt savu titulu.
Arī Sudraba grupā tiks apbalvotas pirmās
trīs vietas. Apbalvošana 1. maijā pulksten
20 bārā «Quattro» Jelgavā, Driksas ielā.

Amerikāņu pussargs Natans Veiss guvis
savus pirmos vārtus FK «Jelgava» sastāvā.
LMT virslīgas spēles FK «Jelgava» – FC
«Jūrmala V.V.» 58. minūtē N.Veiss pēc
centrējuma no labās malas guva vārtus
ar galvu. Mačs noslēdzās ar mūsējo
zaudējumu 1:2, bet FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzskata,
ka spēles rezultāts ir taisnīgs – pirmajā
puslaikā dažiem spēlētājiem pietrūkusi
motivācija, bet otrajā nav izmantotas visas izdevības.
Nākamā spēle
– Ozolnieku
stadionā 2.
maijā pulksten
18 pret JFK
«Olimps».

Latvijas stājhokeja izlase, kuras sastāvā
spēlē arī trīs jelgavnieki – Vjačeslavs
Matvejevs, Vilnis Strazdiņš un Haralds
Pumpišs –, pasaules čempionātu iesākusi
ar uzvaru. Latvijas komanda ar 6:5 pieveica ASV izlasi, atspēlējoties no zaudējuma
1:4. Šis ir trešais pasaules čempionāts
stājhokejā, kurā piedalās Latvijas izlase.
Šogad komandas mērķis ir cīnīties par
godalgotām vietām – spēlētāji ir apņēmības pilni iegūt zeltu, bet treneri norāda
– sasniegums būs arī bronzas medaļa, jo,
iespējams, pirmajās vietās būs Kanāda un
ASV. Jāatgādina, ka 2008. gadā pasaules
čempionātā Latvijas izlase ieguva trešo
vietu, savukārt 2009. gadā Latvijas izlase
kļuva par Eiropas čempionāta bronzas
laureātiem.

Jelgavā – starptautisks sieviešu
hokeja turnīrs
 Ilze Knusle-Jankevica

Turnīrā Jelgavā piedalīsies spēcīgākās
Latvijas komandas: «Laima», kurā agrāk
Lai popularizētu sieviešu hospēlēja arī jelgavnieces L.Andriševska
keju Jelgavā un arī pārbaudītu
un Eva Dinsberga, un «Sāga» – tas ir
savus spēkus, mūsu meiteņu
komandas «Ice Girls» jaunais nosaukums.
komanda «Zemgale/JLSS» no
Ciemos atbrauks Tallinas komanda «Blue
30. aprīļa līdz 2. maijam rīko
Whales», kura Igaunijas čempionātā nepiestarptautisku turnīru «Agrodalījās, un Īrijas valstsvienība – tās sastāvā
firma Tervete Ice Hockey Cup».
spēlēs gan čehiete, gan poliete, gan latviete
Tajā piedalīsies komandas no
Jana Gerkena. «Tas mums, īpaši jaunajām
Latvijas, Igaunijas un Īrijas.
meitenēm, būs nopietns izaicinājums,»
Spēles notiks Jelgavas Ledus
norāda mūsu komandas vārtsardze, piehallē.
bilstot, ka komandas mērķis šajā turnīrā
ir uzvarēt. Vissīvākā un principiālākā cīņa
«Zemgale/JLSS» vārtsardze Lolita varētu būt ar «Laimu», jo šī komanda vēl
Andriševska stāsta, ka šī būs lieliska nesen «Zemgale/JLSS» hokejistes pārspēiespēja parādīt pilsētja Igaunijas čempioTurnīra kalendārs
niekiem, ko meitenes
nātā. «Pirmajā spēlē
30. aprīlis
prot, tāpat izaicinā- 11.30 «Zemgale/JLSS» – «Ireland all stars» «Laimai» zaudējām,
jums ir stāties pretī 14.30 «Zemgale/JLSS» – «Sāga»
bet otrajā nospēlējām
citām komandām, 16.15 «Laima» – «Ireland all stars»
neizšķirtu pa nullēm.
tostarp spēcīgākajām 18.00 «Tournamentall all stars» – JLSS 95/96 Tas norāda, ka varam
Latvijas hokejistēm, 1. maijs
cīnīties un, iespējams,
bet galvenais mērķis 10.30 «Blue Whales» – «Laima»
arī uzvarēt,» teic
tomēr ir popularizēt 12.15 «Sāga» – «Ireland all stars»
L.Andriševska.
14.30 «Skills challenge» (veiklības konkurss)
sieviešu hokeju gan 16.15 «Blue Whales» – «Ireland all stars»
Jāpiebilst, ka turJelgavā, gan Latvijā. 12.15 «Laima» – «Zemgale/JLSS»
nīra laikā piedomāts
«Kad sākām startēt 12.15 «Blue Whales» – «Sāga»
arī pie šova, jo visu
Igaunijas atklātajā 2. maijs
komandu spožāko
čempionātā, interese 10.45 «Sāga» – «Laima»
spēlētāju apvienotā
par šo sporta veidu 12.30 «Zemgale/JLSS» – «Blue Whales»
komanda «Tourna15.45 spēle par bronzas medaļu
pieauga un komandai 17.30 spēle par zelta medaļu
ment all stars» spēlēs
pievienojās astoņas 19.00 apbalvošanas ceremonija
pret JLSS 95/96 puišu
jaunas dalībnieces,»
komandu. Savukārt
stāsta L.Andriševska. Jāatgādina, ka 1. maijā pulksten 14.30 notiks veiklības
Jelgavas sieviešu hokeja komanda tika konkurss, kurā meitenes sacentīsies inizveidota pagājušā gada nogalē. Nu tai ir dividuāli, piemēram, slidošanas ātrumā,
arī jauns treneris – Renārs Princis, kurš ripas kontrolē, metienu precizitātē un
agrāk trenēja «Ice Girls».
tamlīdzīgi.

Džudisti startēs Eiropas kausa etapā
 Ilze Knusle-Jankevica

Kamēr daļa džudistu pārbauda spēkus vietējās sacensībās Jelgavā un Saldū, labākie
sportisti nedēļas nogalē
brauks uz Kauņu, lai piedalītos Eiropas kausa etapā un
krātu reitinga punktus. Ja
kāds no sportistiem izcīnīs
tiesības startēt Eiropas čempionātā, lielāks reitinga punktu skaits dos priekšrocības
pretinieku izlozē.
Pagājušajā sestdienā Jelgavas džudisti sacentās par godalgām sacensībās
Saldū un tepat Jelgavā. Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS) treneris Kims Usačevs informē, ka Saldū
notika turnīrs «Saldais džudo 2010».
Sacensībās piedalījās sportisti no 11
Latvijas klubiem, tostarp Jelgavas
BJSS. Vairāki K.Usačeva un Jekaterinas Žalneres audzēkņi guva vērā
ņemamus panākumus. 1. vietu izcīnīja
Leons Kogajs, Krišs Upenieks, Miļena
Rinkeviča, Vadims Cvetkovs. 2. vietu
ieguva Roberts Kabanovs, Jeļizaveta
Jautra un Maksis Koņušeks, bet bron-

zas godalgas tika Edgaram Skorobogatovam, Daņiilam Koteļņikovam un
Ņikitam Miščenko.
Tajā pašā dienā arī Jelgavas 6. vidusskolā notika cīņas kluba «Jelgavas
džudo» organizētais džudo turnīrs
bērniem, kuri dzimuši 1999. un 2000.
gadā. Šajā turnīrā piedalījās sportisti
no pieciem klubiem, un no Jelgavas
džudistiem uzvaras izcīnīja Artjoms
Šilo (6. vidusskola), Kims Čerkašins (5.
vidusskola), Ņikita Markovs (6. vidusskola), Andrejs Pļešivcevs (6. vidusskola), Andrejs Kostjuks (6. vidusskola) un
Roberts Altmanis (3. pamatskola).
BJSS direktors Guntis Malējs stāsta,
ka nedēļas nogalē trīs Jelgavas džudisti
– Ņikita Matosovs, Vladimirs Abramovs
un Andrejs Rebrovs – dosies uz Lietuvas
pilsētu Kauņu, kur piedalīsies Eiropas
kausa etapā. 1. un 2. maijā būs sacensības, bet 3. un 4. maijā – treniņnometne.
«Iepriekšējā Eiropas kausa etapā Tartu piedalījās Vladimirs un Ņikita, jo
Andrejs startēja Eiropas čempionātā
sambo. Toreiz Vladimirs ieguva trešo
vietu un reitinga punktus, bet Ņikita
palika bez punktiem,» stāsta G.Malējs,
piebilstot, ka Kauņā visi trīs sportisti
centīsies sasniegt labus rezultātus.

Līdz šim «Zemgale/JLSS» meitenes trenējās kopā ar zēniem, bet nu ir «izkarojušas» pašas savu treniņlaiku. Komandas treneris Renārs Princis uzskata, ka šis
turnīrs būs kā starta grūdiens jaunas komandas izveidē, jo galvenais ir radīt labus
apstākļus un piesaistīt meitenes – tad sāksies ilgs un smags darbs pie komandas
kā vienota veseluma izveides. «Labu un konkurētspējīgu komandu vienā gadā
izveidot nevar, jo vajadzīgas vismaz 20 meitenes. Mums ir gan meitenes, kuras
sāk no nulles, gan kuras spēlē piecus gadus un vairāk. No tā tad jāizveido komanda,» teic R.Princis.
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4, paziņo,
ka 2010. gada 12. maijā
skolā darbosies
Valsts pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un kustību
traucējumiem
uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2010./2011.m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pieraksts uz komisiju
pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

Kino Jelgavas kultūras namā
KINOSEANSS. «Naša raša» (Nasha Russia).
Komēdija. Filma uzņemta pēc populārā Krievijas televīzijas humora šova
«Nasha Russia» motīviem!
Seansi – 29. aprīlī plkst.15, 30. aprīlī plkst.18, 1. maijā plkst.18, 2. maijā
plkst.18

KINOSEANSS. «Kaste» (The Box).
Režisors Ričards Kellijs. Fantastika, šausmu trilleris.
Seansi – 29. aprīlī plkst.18, 30. aprīlī plkst.15, 2. maijā plkst.21

KINOSEANSS. «Vikija, Kristīna, Barselona».
Režisors Vudijs Alens. Romantiska komēdija.
Seansi – 30. aprīlī plkst.21, 1. maijā plkst.21

Līdz 12 g.v. – neiesakām.

Biļešu cena: Ls 2. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.

Sporta pasākumi
 29. aprīlī pulksten 16 – OK «Alnis»
orientēšanās sacensību seriāls «Alnis
2010», 3. kārta (Mežciemā, pie Nikolaja
kapiem).
 30. aprīlī pulksten 11.30, 1. maijā
pulksten 10.30 un 2. maijā pulksten
10.45 – Starptautisks sieviešu hokeja
turnīrs «Agrofirma Tervete Ice Hockey
Cup» (Jelgavas Ledus hallē).
 30. aprīlī pulksten 8 un 1. maijā
pulksten 9 – starptautisks kērlinga turnīrs
«Jelgavas kauss 2010» (Ozo ledus hallē).
 1. maijā pulksten 12 – «Pavasara
kauss», LR čempionāts airēšanā pieaugušajiem un junioriem garajās distancēs
(airēšanas bāzē Pasta salā).
 2. maijā pulksten 10 – 5. atklātais
Baltijas J.K.A. karatē-do čempionāts
(Sporta hallē).
 2. maijā pulksten 18 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – JFK «Olimps» (Ozolnieku stadionā).
 4. maijā pulksten 10.30 – Nordea
Rīgas maratona «Veselības skrējiens»;
pulksten 10.45 – «Maija stafetes» skolu
komandām un jebkurai interesentu grupai (pulcēšanās Hercoga Jēkaba laukumā
no pulksten 10).
 6. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2010», 4. kārta (Pils
salā).
 8. maijā pulksten 10 – Jelgavas atklātās sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2010», 7. kārta, un 2010. gada
Jelgavas Sporta servisa centra kausa izcīņa
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 8. maijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 5. kārta;
SK «Jelgavas atlanti» kauss (Jelgavas 6.
vidusskolā).

Meklē darbu
Sieviete meklē darbu. Ir pieredze vecu
cilvēku aprūpē. Varu pieskatīt jūsu bērnus.
Tālrunis 20059275.
Meklēju darbu. Varu pasniegt privātstundas no 5. līdz 9. klasei matemātikā.
Tālrunis 29141347.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu
visu veidu santehnikas darbus, apkures
sistēmas montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.
Remontējam dzīvokļus. Kvalitatīvi un lēti.
Fasāžu remonts.
Tālrunis 29925480, 28820811.
Vīrietis meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 63028129, 26381274.
Urbjam spices, tīrām akas.
Tālrunis 25905024.

Piedāvā darbu
Vajadzīgi darbinieki ar krievu valodas
zināšanām. Pilnas un pusslodzes darbs.
Pārrunas Rīgā. Tālrunis 20065220.

Aizsaulē aizgājuši
KAPITAĻINA MIHAĻAŠKINA (dz. 1922. g.)
ĀRIS MELNGALVIS (dz. 1940. g.)
VALENTĪNS MATUSĒVIČS (dz. 1931. g.)
LARISA SOTŅIKOVA (dz. 1944. g.)
GENĀDIJS TRIFONOVS (dz. 1951. g.)
DZINTARS BERGFELDS (dz. 1943. g.)
MILDA BĒRTULE (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst.13 Baložu kapsētā.
ŽANNA APJANCEVA (dz. 1967. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
PĒTERIS LEŠČEVICS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst.15 Zanderu kapsētā.

6
3. maijs, pirmdiena
LTV1
4.55 «Dāvana vientuļai sievietei». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1973.g.
6.10 «Elpojiet dziļi». Rīgas kinostudijas drāma. 1967.g.
7.35 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
9.00 «Klēts». Folkloras programma.
9.30 «20 gadi. 20 stāsti».
9.42 Tiešraide no studijas.
10.00 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Krāslavas.
11.00 Tiešraide no studijas.
11.05 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Tērvetes.
12.05 Tiešraide no studijas.
12.10 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Jaunpiebalgas.
13.18 Tiešraide no studijas.
13.25 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Jūrkalnes.
14.33 Tiešraide no studijas.
14.40 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Ogres.
15.48 Tiešraide no studijas.
15.55 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Ludzas.
16.55 Tiešraide no studijas.
17.00 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Rundāles.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 Tiešraide no studijas.
18.35 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Smiltenes.
19.30 Tiešraide no studijas.
19.35 «Svētki Latvijas novados». Tiešraide no Jūrkalnes.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 Elīnas Garančas un LNSO koncerts Lielajā ģildē.
22.50 Nakts ziņas.
23.00 «Latvija var!»
23.30 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētku un XIV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās Mežaparkā.
1.55 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Finālspēle.
ASV – Kanāda.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 19. un 20.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
12.05 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.30 «Starptautiskais Montekarlo cirka festivāls». 2.daļa.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.05 «SeMS».
17.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.55 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija.
Tiešraide no Slovākijas.
20.20 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
20.25 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
20.55 «Tavs auto».
21.25 «Basketbola spēļu apskats».
21.55 «Gulētājs un skaistule» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
23.30 «Krējums… saldais».
24.00 Līvu koncerts Z studijā.
0.55 Jumpravas koncerts Z studijā.
1.55 Remix koncerts Z studijā.
2.55 Koncerts Z studijā.
3.40 Bumeranga koncerts Z studijā.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 49.sērija.
7.10 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
7.50 «Sirmā ēdienkaratē».
8.25 «Bezgalīgais stāsts 2». Pasaku filma. 1991.g.
10.00 «Marss uzbrūk!» ASV komēdija. 1996.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Spiegu bērni». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
14.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
14.57 Tautas balss speciālizlaidums. Mīlestības svētki.
15.10 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
15.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.10 Tautas balss speciālizlaidums. Mīlestības svētki.
16.25 «Bēgt, lai uzvarētu». ASV kara drāma. 1981.g.
17.30 Tautas balss speciālizlaidums. Mīlestības svētki.
17.45 «Bēgt, lai uzvarētu». Filmas turpinājums.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 6.sērija.
22.55 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2005.g.
0.45 «Nikita». ASV seriāls. 47.sērija.
1.35 LNT ziņu Top 10.
2.30 «Paātrinājums». ASV un Austrālijas piedzīvojumu
filma. 2004.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.55 «Pēc saulrieta». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 2004.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 223.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
7.00 «Jugio». Animācijas seriāls. 42.sērija.
7.25 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.50 «Alise Brīnumzemē». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1985.g.
9.25 «Zvārgulīte». ASV ģimenes fantastikas piedzīvojumu
filma. 2008.g.
10.55 «Bibī Bloksberga». Ģimenes komēdija. 2002.g.
13.00 «Māmiņu klubs».
13.40 «Vina Diksija dēļ». ASV komiska drāma. 2005.g.
15.45 «Karalis Ralfs». ASV komēdija. 1991.g.
17.40 «Episkais ķinis». ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

tv programma
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 187.sērija.
21.00 «Mežonīgais četrinieks». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
23.00 «Ložudrošs». ASV komēdija. 1996.g.
0.45 «Nekā personīga». Raidījums.
1.25 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 26.sērija.
1.55 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 1.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora festivāls.
18.05 «Svītraino reiss» (ar subt.). Komedija. 1961.g.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

4. maijs, otrdiena
LTV1
4.00 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā.
7.00 «Gribas drusku pablēņoties». Koncerts. Studija Dauka.
7.50 «Kirikū un zvēri». Animācijas filma.
9.15 «Dievs, svētī Latviju!» Videofilma.
9.30 Dievkalpojums.
11.00 «Svētki Latvijas novados».
12.00 Saeimas svinīgā sēde. Pirmo reizi Saeimas sēde
tiks pārraidīta ar surdotulkojumu.
13.25 «Svētki Latvijas novados».
14.00 Sadziedāšanās un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
16.55 «Inta Ruka – fotogrāfe no Rīgas». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.
19.30 «Mūsu tautasdziesma». Koncerta tiešraide no
11.Novembra krastmalas.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Mūsu tautasdziesma». Koncerta turpinājums.
23.50 Nakts ziņas.
24.00 «Svētki Latvijas novados».

LTV7
4.35 «Astro Acoustic». Grupas Astro‘n’out albuma koncerts.
5.30 Borowa MC koncerts.
7.00 Vankūveras Ziemas olimpiskās spēles. Noslēguma
ceremonija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 21. un 22.sērija.
11.00 «30.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls».
Galā koncerts.
12.10 «Joka pēc». Seriāls. 14.sērija.

12.35 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 9.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Slovākija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 21. un 22.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
20.00 16.starptautiskais Masī cirka festivāls.
21.00 «Ceļā ar kameru». 633 km debesīs un ellē. 4.
(noslēguma) sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
23.10 «Klusums». Austrālijas krimināldrāma. 2006.g.
1.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 50.sērija.
7.10 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas seriāls.
8.45 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.15 «Ju-Gi-O». Piedzīvojumu animācijas filma. 2004.g.
10.55 «Trīs musketieri». Piedzīvojumu animācijas filma. 2007.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.40 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.15 «Plezentvila». ASV liriska komēdija. 1998.g.
16.40 «Spiegu bērni 2». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Dziedošās ģimenes Latvijai». Koncerts.
22.40 TV pirmizrāde. «Pasažieri». Latvijas melodrāma. 2009.g.
0.10 «Pasaules pokera turnīrs». 86.sērija.

1.45 «Epidēmija». Katastrofu filma. 1995.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.45 «Bēgt, lai uzvarētu». ASV kara drāma. 1981.g.
5.35 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 224.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
6.50 «Jugio». Animācijas seriāls. 43.sērija.
7.15 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
7.35 «Alise Brīnumzemē». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1985.g.
9.15 «Jokdaris Tils». Animācijas filma. 2003.g.
10.55 «Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums». Vācijas
ģimenes filma. 2004.g.
13.05 «Glābējkomanda Cepums».
13.45 «Atpūta zaļumos». ASV ģimenes filma. 1988.g.
15.35 «Bērnudārza policists». ASV komēdija. 1990.g.
17.45 «Runcis». Piedzīvojumu animācijas filma. 2003.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 188.sērija.
21.00 «Zirnekļcilvēks 2». Piedzīvojumu fantastikas filma. 2004.g.
23.20 «Episkais ķinis». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
1.05 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 2.sērija.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
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13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 52.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 174.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 1.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes
šovs. 4.sērija.
23.05 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.35 «Pasaules pokera turnīrs». 87.sērija.
1.25 «Plezentvila». Liriska komēdija. 1998.g.; SMS ar
iepazīšanos.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
16.10 «Kāda brīnišķīga spēle» (ar subt.). Mākslas filma.
17.55 «Latvija. XX gadsimta kari» (ar subt.). Latvijas dok. filma.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Četras istabas». ASV komēdija. 1995.g.
23.40 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

5. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 991.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 134. un 135.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5307.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Karalienes Elizabetes konkurss Vijole 2009».
Laureātu koncerts.
13.30 «Kopā» (ar subt.).*
13.45 «Kirikū un zvēri». Animācijas filma.
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 122.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 991.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5308.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 136. un 137.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Viss notiek.»
21.45 «Zem ozola kuplajiem zariem.» Dokumentālā filma.
23.35 «Zebra».
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Vides fakti».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 23. un 24.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 8.sērija.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Latvijas Basketbola līgas finālspēle. BK Ventspils
– BK Barons. 5.spēle. 2009.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 23. un 24.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
20.05 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 60.sērija.
10.05 «Mūža mīlestība». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.

3.25 «Marss uzbrūk!» ASV komēdija. 1996.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 225.sērija.
6.40 «Jugio». Animācijas seriāls. 44.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 113.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
9.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
9.55 «Televeikala skatlogs».
10.10 «Runcis». ASV piedzīvojumu animācijas filma. 2003.g.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces». Seriāls. 23.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 9.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.15 «Kobra 9». Seriāls. 16.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 55.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 54.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 118.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 189.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Tāda ir mīlestība 2» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
23.55 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 18.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 992.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 136. un 137.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5308.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Svētki Latvijas novados».*
12.15 «20 gadi. 20 stāsti».
12.40 «Zebra».*
12.55 «Viss notiek».*
13.25 «Cilvēku planēta. Atila un puštas zirgi». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 123.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 992.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5309.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 138. un 139.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».

20.30 «Panorāma».
21.15 Ž.Bizē. «Karmena». Vīnes Valsts operas izrāde.
Pārraide no Vīnes.
0.15 «Nakts ziņas».
0.30 «Ziemeļu puse».*
1.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 25. un 26.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas finālspēle. BK Barons
– BK Ventspils. 6.spēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 25. un 26.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.05 «eXperiments». TV spēle.
17.35 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.35 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
20.05 «Sapnis par šokolādi». Dokumentāla filma.
21.00 «Pa melnā stārķa pēdām». 2.sērija.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Tornado tuvojas». ASV trilleris. 2002.g.
23.35 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 61.sērija.
10.05 «Negaidītā mīla». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 53.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 175.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 2.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.45 «Briesmoņu nemaz nav». Šausmu komēdija. 2001.g.
1.30 «Septiņi zobeni». Laikmeta drāma. 2005.g.; SMS ar
iepazīšanos.
3.55 «Zū kareivji». Ķīnas un Honkongas spraiga sižeta
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2001.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 226.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 45.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 114.sērija.

7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 1.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 10.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «Medikopters». Seriāls. 1.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 56.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 55.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 119.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 190.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 6.sērija.
22.00 «Cīņas klubs». Spraiga sižeta drāma. 1999.g.
0.55 «Kinomānija».
1.25 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 3.sērija.
2.15 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 11.sērija.
3.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
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7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.45 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

7. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!» 8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 9.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 138. un 139.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5309.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Klēts». Folkloras programma.*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Serengeti stāsti». Dokumentāla filma.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 124.sērija.
15.35 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 9.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5310.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 140. un 141.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 17.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 27. un 28.sērija.
11.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
11.05 «Sapnis par šokolādi». Dokumentāla filma.
12.00 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.00 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
14.00 Latvijas Basketbola līgas finālspēle. BKVentspils
– BK Barons. 7.spēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 27. un 28.sērija.
17.00 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
17.10 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Anekdošu klubs piedāvā...» «Kafijas pauze».
19.30 LBL 1.finālspēle. Tiešraide.
21.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 8.sērija.
23.25 «Vistlera». Seriāls. 23.sērija.
0.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 62.sērija.
10.05 «Mīlas vasara». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
13.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 54.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «O!Kartes akadēmija. Skatītāji jautā».
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 176.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 3.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.40 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fantomass». Kriminālkomēdija. 1964.g.
23.15 «O!Kartes akadēmija. Kā uzvarēt šovā?»
23.50 «Pāna labirints». Fantāzijas filma. 2006.g.
1.50 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
2.40 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
3.35 «Zemūdens cietums». Trilleris. 2005.g.; SMS ar iepazīšanos.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 227.sērija.

6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 46.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 115.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kobra 14». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 11.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «Medikopters». Seriāls. 2.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 57.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 56.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 120.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Slepenpolicijā tikai meitenes». ASV komēdija. 2004.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.10 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.35 «Princese un jūra». ASV romantiska drāma. 2001.g.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Tīmeklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

8. maijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 56.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 17.sērija.
12.45 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.
13.45 «Sargājiet bērnus!»
14.15 Sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa 4.maijā.
15.50 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.

TV programma
LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 51.sērija.
6.50 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 36.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.30 «Kaislības O!Kartes akadēmijā. 24 stundas».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Labās ziņas». atk.
10.05 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Žandarmi un citplanētieši». Francijas un Itālijas
piedzīvojumu komēdija. 1978.g.
16.55 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
17.05 «Jūrmala 2009» (ar subt.). Humora raidījums.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 32. un 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Galva mākoņos». Laikmeta drāma. 2004.g.
23.50 «Robeža» (ar subt.). Krievijas kara drāma. 2000.g.
1.40 «Pāna labirints». Fantastikas filma. 2006.g.
3.35 «Netīrais Sančess». Lielbritānijas melnā komēdija.
2006.g.; SMS ar iepazīšanos.
5.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
15.00 2008. gada Pekinas olimpiskās spēles. BMX
riteņbraukšana. Fināls.*
17.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 31.sērija.
17.50 «X-stream. Augstākā klase». Krievijas dokumentāla filma.
18.45 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
19.15 «Māšele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
20.50 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 5. un 6.sērija.
21.45 «Debesīs un uz zemes». Drāma. 2006.g. 2.sērija.
23.15 «Tornado tuvojas». ASV trilleris. 2002.g.

12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «ES Dārza svētki». Tiešraide.
12.45 «Autosporta programma nr.1».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle.*
14.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. SK Liepājas metalurgs
– FK Ventspils. Tiešraide.
16.00 «ES Dārza svētki». Tiešraide.
16.20 «Basketbola spēļu apskats».*
16.50 «ES Dārza svētki». Tiešraide.
17.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.40 «ES Dārza svētki». Tiešraide.
18.00 «Māšele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
19.35 «Ceļā ar kameru». Svētā jūra Baikāls.
20.05 «Vakara pasaciņa» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
21.45 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 16.sērija.
22.30 «Durvis aizveras». Romantiska drāma. 1998.g.
0.15 «Debesīs un uz zemes». Drāma. 2006.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 52.sērija.
7.05 «Mājokļa jautājums».*

5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 228.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 47.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 2.raidījums.
8.55 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 4.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 187. un 188. sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 3.sērija.
15.50 «Slepenpolicijā tikai meitenes». Komēdija. 2004.g.
18.05 «Filmiņa par Tīģeri». Animācijas komēdija. 2000.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Latvijas komēdija. 1979.g.
21.00 Pasaules meistarsacīktes hokejā. Šveice – Latvija.
23.50 «O, brāl, kur tu esi?» Komēdija. 2000.g.
1.50 «Ellīgās mājas». Dokumentāla filma. 2008.g. 2.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Māris Liepa» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žandarms Ņujorkā» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). Francijas komēdija. 1965.g.
19.05 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Prohindiāde jeb Skrējiens uz vietas» (ar subt.).
Komēdija. 1984.g.
23.25 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.20 «Erotiskie stāsti. Septītais prāts». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Maldivu salas».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 «Dvīņu noslēpums». Dokumentāla filma. 2009.g.
17.00 «Serengeti stāsti». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Hitlers: ļaunuma dzimšana». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2003.g. 1.daļa.
22.35 «Nakts ziņas».
22.45 «Hitlers: ļaunuma dzimšana». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2003.g. 2.daļa.
0.25 «De facto».*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «ES Dārza svētki». Tiešraide.
11.15 «Ar makšķeri».*
11.45 «ES Dārza svētki». Tiešraide.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 229.sērija.
6.45 «Jugio». Animācijas seriāls. 48.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 10.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 189. un 190.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Filmiņa par Tīģeri». Animācijas komēdija. 2000.g.
14.00 «Matilda». ASV ģimenes filma. 1996.g.
15.55 «Istabene lielpilsētā».
ASV romantiska komēdija. 2002. g.
18.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
5.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Neiespējamā misija». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
22.10 F-1: Spānijas Grand Prix sacīkstes.
1.05 «Varoņu kalns». Austrālijas drāma. 2002.g.
2.50 «Patiesība par mīlestību».
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2004.g.
4.25 «Nakts joki».

TV5

TV3

9. maijs, svētdiena
LTV1
16.50 «Cilvēku planēta. Atila un puštas zirgi». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Mūsu tautasdziesma». Koncerts 11.Novembra krastmalā.
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8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Fantomass». Kriminālkomēdija. 1964.g.
13.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 11.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 6.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Pēc noskatīšanās attīt!» Komēdija. 2008.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.30 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
1.45 «Galva mākoņos». Kanādas un Lielbritānijas
laikmeta drāma. 2004.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.45 «Žandarms un citplanētieši». Francijas un Itālijas
piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
5.30 «Renegāts». ASV seriāls. 34.sērija.

7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Prinča Florizeļa piedzīvojumi» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 1979.g.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
Informatīvi analītisks raidījums.
20.25 «Kurzemes katls» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
21.25 «Salaspils karagūstekņu nometne» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
22.00 «101. kilometrs» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma. 2001.g.
23.50 «Erotiskie stāsti. Meitene pēc izsaukuma». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Erotiskie stāsti. Karstās sarkangalvītes». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

27. maijā plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde
«Labvakar, Latvija!».

J.Lūsēna muzikālais vakars ar aktieriem A.Skrastiņu, Ģ.Ķesteri, J.Paukštello,
I.Pļavnieci, A.Robežnieku, S.Rubuli, V.Liepiņu, E.Egliņu. Koncertā piedalās
instrumentālā grupa J.Vaivoda vadībā. Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

28. maijā plkst.19 – «Ceplis».

Muzikāli satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde. Režisors J.Rijnieks. Cepļa
lomā E.Pujāts. Komponists J.Kulakovs. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3 (Uzvaras parkā).
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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Kultūras pasākumi
 29. aprīlī pulksten 17.30 – Čigānu kultūras nedēļas noslēguma koncerts (kultūras
nama Mazajā zālē).
 29. aprīlī pulksten 15 un 30. aprīlī pulksten 18 – kinoseanss «Naša raša» (Nasha
Russia). Komēdija. Filma uzņemta pēc populārā Krievijas televīzijas humora šova «Nasha
Russia» motīviem. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 18 un 30. aprīlī pulksten 15 – kinoseanss «Kaste» (The box).
Režisors Ričards Kellijs. Fantastika, šausmu trilleris. Kādu vakaru trūcīgs pāris saņem
kasti ar podziņu. Nākamajā rītā pie abiem ierodas svešinieks un izstāsta, ka, nospiežot
podziņu, notiks divas lietas, pirmkārt, pāris savā īpašumā iegūs miljonu dolāru, otrkārt,
kāds pasaulē ies bojā… Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 18 – Pavasara koncerts. Piedalās aģentūras «Kultūra» jauniešu
koris «Mītava» un biedrības «Mūzika spārnos» vokālās grupas «Rotiņa» un «Spārni».
Mākslinieciskā vadītāja Agija Pizika. Biļešu cena – Ls 1 (Ozolnieku tautas namā).
 30. aprīlī pulksten 21 – kinoseanss «Vikija, Kristīna, Barselona». Režisors Vudijs Alens.
Romantiska komēdija par amerikāņu meiteņu vasaras dēkām Spānijā izpelnījās kritiķu
atzinību šogad Kannu kinofestivālā. Biļešu cena – Ls 2. Neiesaka skatīties bērniem līdz
12 gadu vecumam (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 18 – Antonio Vivaldi «Gloria». Piedalās kamerkoris «Versija».
Diriģents Edmunds Jonaitis (Svētās Annas katedrālē).
 1. maijā no pulksten 9 līdz 17 – «Stādu dienas 2010». Pulksten 11 – Stādu dienu
atklāšana. No pulksten 10.45 līdz 15 – kultūras programma. Piedalās Dailes teātra dziedošo aktieru grupa «Mūžīgais unisons», Jelgavas dziedātāji un dejotāji (Pils parkā).
 2. maijā no pulksten 9 līdz 15 – «Stādu dienas 2010». No pulksten 11 līdz 14
– kultūras programma (Pils parkā).
 1. un 2. maijā pulksten 18 – kinoseanss «Naša raša» (Nasha Russia). Komēdija.
Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 21 – kinoseanss «Vikija, Kristīna, Barselona». Režisors Vudijs Alens.
Romantiska komēdija par amerikāņu meiteņu vasaras dēkām Spānijā. Biļešu cena –
Ls 2 (kultūras namā).
 2. maijā pulksten 21 – kinoseanss «Kaste» (The Box). Fantastika, šausmu trilleris.
Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 6. maijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna teātra pēdējā izrāde šosezon Dž.Patriks
«Dīvainā misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena
– Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 8. maijā pulksten 14 – BJC «Junda» zvanu ansambļa «Accelerando» koncerts. Mākslinieciskā vadītāja A.Loca. Ieeja – pret ziedojumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas 20. gadadiena
 4. maijā pulksten 9.30 – ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes
pieminekļa.
Pulksten 10 – ekumēniskais dievkalpojums. Piedalās Jelgavas kristīgo konfesiju
garīdznieki, LELB Sv.Vienības un Sv.Annas draudžu kori. Diriģenti G.Dūda-Tooma un
A.Jansons. Ērģelniece M.Ansonska (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
Pulksten 10.30 – skrējiens «Skriesim kopā!», pilsētas un novada skolu jauniešu «Maija stafete» (starts Hercoga Jēkaba laukumā).
Pulksten 12.30 – svētku koncerts «Ikviens ir Latvija» (Uzvaras parkā).
Pulksten 14.30 – atceres brīdis pie Lāčplēša pieminekļa fragmenta (pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).
Pulksten 15 – izstādes atklāšana un svinīgais pasākums «4. maijs – diena, kas mainīja
Latvijas vēsturi» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Izstādes
 29. aprīlī pulksten 15 – izstādes «Jelgavas mākslinieki savai pilsētai» atklāšana. 17.
maijā pulksten 19 – izstādes darbu izsole, kuras laikā savāktā nauda tiks izmantota
Jelgavas Mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas bukleta izveidošanai (kultūras namā).
 Līdz 24. maijam – Alekša Jakimaiša gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 23. maijam – Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieku Pavasara izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. līdz 30. maijam – Lilitas Postažas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Muzejs jelgavniekus aicina
rādīt savus iepirkumu maisiņus
 Ritma Gaidamoviča

15. maijā visā pasaulē notiks
Muzeju nakts, kurā dažādas
aktivitātes tiks izvērstas arī
Jelgavas muzejos. Taču līdz
tam Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs
jelgavniekus aicina iesaistīties
izstādes veidošanā, proti, uz
muzeju nest ekoloģiskus iepirkumu maisiņus, parādot, cik
dažādi tie ir, tādējādi mudinot
arī tos lietot. Tie tiks eksponēti
īpašā izstādē.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka šogad Muzeju nakts kopējā
devīze ir «Par tīru pasauli», bet Jelgavā
– «Būsim tīri tīrā pasaulē». «Uzmanība tiks
vērsta uz tik aktuālo tēmu – ekoloģija, un
mēs pasākuma veidošanā vēlamies iesaistīt
arī jelgavniekus,» stāsta M.Kaupere. Līdz
šim muzejs Muzeju naktij ir apkopojis
pankūku receptes, kabatas lakatiņus,
rokdarbus, suvenīrus, taču šajā reizē
meklē ekoloģiskus iepirkumu maisiņus.
«Mēs vēlamies veidot ekoloģisko maisiņu,

somiņu izstādi. Tieši tāpēc gaidām no jelgavniekiem glītus, pašdarinātus, no citām
valstīm atvestus ekoloģiskus maisiņus. Ne
tos, kas nopērkami vietējos lielveikalos, jo
pie tādiem var tikt jebkurš, bet gan kaut
ko īpašu,» uzsver M.Kaupere. Šie maisiņi
Muzeju nakts laikā tiks eksponēti izstādē.
«Arī muzejs iesaistīsies izstādes veidošanā
un eksponēs padomju laika maisiņus, bet
rokdarbnieču veikals «Rūzele» piedāvās
ko no jaunākajiem darinājumiem,» stāsta
M.Kaupere.
Gaidīti tiek visdažādākie maisiņi, muzejs ļoti priecātos, ja maisiņa īpašnieks
pievienotu klāt arī aprakstu par to, kā
šis maisiņš pie saimnieka nonācis, no kurienes tas ir, piemēram, vai vecmāmiņas
mantojums, vai no ārzemēm atvests, vai
tas dāvināts, vai paša šūts. Varbūt maisiņam ir savs vārds. «Zinām, ka cilvēki auto
liek dažādus mīļvārdiņus, kāpēc gan tāds
nevarētu būt maisiņam?! Aicinām piedalīties arī jauniešus, jo zinām, ka daudzi
tagad izmanto dažādus interesantus un,
kā viņi paši saka, stilīgus maisiņus,» tā
M.Kaupere. Maisiņi muzejā tiks pieņemti
10. maijā no pulksten 9 līdz 18.30 un 13.
maijā no pulksten 9 līdz 17.
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«Mana Latvija – gaismas
stars!»
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot 20. gadadienu kopš
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas, arī
Jelgavā 4. maijā ikviens aicināts
piedalīties svētku pasākumos.
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece
Inta Englande stāsta, ka šīs dienas pasākumi Jelgavā būs zem vienota nosaukuma
«Mana Latvija – gaismas stars!». «Viss
sāksies pulksten 9.30 ar piemiņas brīdi pie
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa. Izrādot cieņu gan viņam, gan
Foto: Ivars Veiliņš
Latvijai, noliksim ziedus. To darīt aicināti
1990.
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līdz 22. maijam.
visi jelgavnieki,» tā I.Englande. Bet jau
pulksten 10 Svētās Annas katedrālē pare- mā. Katra klašu grupa dejos vienu deju, no vijas vēsturi». Muzeja direktores vietniece
dzēts īpašs ekumēniskais dievkalpojums. kurām kopā izveidosies brīnišķīgs stāsts,» Marija Kaupere informē, ka izstādē, kura
tā A.Skrastiņa. Bet no bērnu un jauniešu durvis vērs tieši šajā dienā, galvenais
Uzvaras parkā dziesmas un dejas
centra «Junda» svētkos piedalās «Jun- eksponāts būs Latvijas Republikas NeatSvētku programmu 4. maijā turpinās dēns»: 5. – 6. klašu tautas deju kolektīvs un karības deklarācija. «Izstādē eksponētas
skrējiens «Skriesim kopā!» – pulksten 7. – 9. klašu kolektīvs. To vadītāja Madlēna dokumentālas liecības, kas saistās ar
10.30 no Hercoga Jēkaba laukuma. Bratkus teic, ka režisore L.Truksne no 4. maija notikumiem. Dokumenti, kas
Savukārt pulksten 12.30 jelgavnieki aici- viņu repertuāra izvēlējusies divas tautas izstrādāti pirms un pēc šīs Latvijai tik nozīnāti uz pirmo šā gada brīvdabas koncertu dejas – «Šķindu, šķindu, Rīgas pile» un mīgās dienas. Izstāde veidota sadarbībā ar
«Ikviens ir Latvija!» Uzvaras parkā, kas «Saulīte bagātā». Arī šīs dejas ir no skolēnu Latvijas Valsts arhīvu,» stāsta M.Kaupere.
veltīts mūsu valstij. Tā režisore ir Lolita deju svētku repertuāra. «Esam gandarīti, Pēc izstādes ar nelielu runu par 4. maija
Truksne. Koncertā uzstāsies Jelgavas sko- ka arī mēs savu vēlējumu Latvijai varēsim notikumiem uzstāsies vēsturniece Daina
lēnu apvienotais koris, viņiem pievienosies izteikt dejās,» tā M.Bratkus.
Bleiere. Savās izjūtās dalīsies arī tā laika
arī «Vēja zirdziņa» un «Jundēna» tautas
aktīvisti – Jelgavas Lietuviešu biedrības
deju dejotāji. «Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Liecības, kas mainīja vēsturi
vadītājs Aļģimants Burba, Artūrs RačinsSkrastiņa stāsta, ka dejotāji no 1. līdz 12.
I.Englande stāsta, ka pēc koncerta, kis un muzeja darbinieks Aldis Barševskis.
klasei uz Uzvaras parka skatuves izdejos pulksten 14.30, notiks atceres brīdis pie «Šie cilvēki laikā, kad tika parakstīta
10. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt- Lāčplēša pieminekļa fragmenta, kas novie- Neatkarības deklarācija, bija ļoti aktīvi
ku Zemgales novada programmu «Linu tots aiz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures sabiedriskie darboņi. Manuprāt, būs ļoti
ceļš», kas ir A.Skrastiņas un horeogrāfa un mākslas muzeja. Bet jau pulksten 15 interesanti dzirdēt, kādas ir viņu izjūtas
Ginta Baumaņa kopdarbs. «Tas ir stāsts, ikviens aicināts muzejā, kur tiks atklāta par notikumu, kuram viņi stāvējuši tik
uzvedums, ko Zemgales novada dejotāji izstāde un notiks svinīgs pasākums ar tuvu,» tā M.Kaupere. Izstāde muzejā būs
jūlijā izdejos jau daudz lielākā deju lauku- devīzi «4. maijs – diena, kas mainīja Lat- apskatāma līdz 22. maijam.

Viss dārzam un labai omai Stādu dienās
 Ritma Gaidamoviča

Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics stāsta, ka Stādu dienās vienkopus savu produkciju piedāvās 140 stādu
audzētavas, zemnieku saimniecības, individuālie audzētāji, selekcionāri, amatnieki,
dārza inventāra un aprīkojuma ražotāji no
visas Latvijas. «Šis ir ne tikai tirgus, bet arī
izglītojošs pasākums, kurā no praktiķiem
– stādu audzētājiem ar lielu pieredzi – varēs
iegūt individuālas konsultācijas, kā arī uzzināt par dažādām novitātēm augu klāstā.
Ņemot vērā to, ka pēdējos gados palielinās
bažas par augu kaitēkļiem un slimībām,
plaši pārstāvēts būs arī augsnes uzlabotāju

klāsts un dažādi augu «medikamenti»,»
teic I.Pirvics. Viņš arī piebilst, ka pasaulē
un Latvijā aizvien palielinās interese par
veselīgu dzīvesveidu, uzturā lietojot pašu
audzētus ekoloģiski tīrus produktus.
Tieši tāpēc bagātīgu augļu koku un ogu
krūmu sortimentu būs sarūpējusi Pūres
Dārzkopības izmēģinājumu stacija un citi
audzētāji.
Lai pircējiem būtu ērtāk, pļavā pretī
Jelgavas pilij tiks organizēta automašīnu
stāvvieta. «Domājot par apmeklētāju
ērtībām, lielo augu pircēji pie tirgotājiem
varēs saņemt caurlaides, lai iebrauktu pils
teritorijā,» piebilst I.Pirvics. Aģentūra un
LLU aicina uz Stādu dienām nākt kopā ar
ģimeni, jo līdztekus tirdzniecības sektoram
pie Jelgavas pils būs plaša kultūras programma, bet mazākajiem – bērnu atrakciju
pilsētiņa pils saliņā. Sestdien, 1. maijā,
tirgus sāksies pulksten 9, no pulksten 11
līdz 15 plānota Stādu dienu atklāšana un
koncerta programma ar Dailes teātra aktieriem Vari Vētru, Jāni Paukštello, Andri
Bērziņu un Juri Vaivodu, kā arī pūtēju
orķestri «Rota», tautas deju ansambļiem
«Lielupe» un «Diždancis», grupu «Pilnmēness» un deju studiju «Intriga». Tirgošanās
pirmajā dienā būs līdz pulksten 17. Arī
svētdien, 2. maijā, viss sāksies pulksten
9, taču tirgošanās sektors būs atvērts līdz

Noslēdzas Romu kultūras nedēļa

Inita – «Mis radošā»

Veido savu alni!

Tieši šodien, 29. aprīlī, noslēdzoties
Čigānu kultūras nedēļai, ikviens aicināts uz skanīgu koncertu Jelgavas
kultūras nama Mazajā zālē. Sabiedrības integrācijas birojs informē, ka
koncerts «Roma ku jag» šovakar sāksies pulksten 17.30. Tajā skatītājiem
būs iespēja redzēt Jelgavas romu
mūzikas grupu «Jagori», vadītājs
Māris Izaps, un viesmāksliniekus no
Rīgas – čigānu ansambli «Šerad»,
vadītājs Sando Rudevičs, ansambli
«Šerad», kurš darbojas Latvijas Nacionālā teātra uzvedumos, Latvijas
Čigānu nacionālās kultūras biedrības
pasākumos, kā arī piedalās starptautiskos romu festivālos visā pasaulē.
Ieeja koncertā ir bez maksas.

Pagājušajā nedēļā
Minskā noslēdzies
konkurss «Pavasara
karaliene 2010», kurā
piedalījās arī jelgavniece Inita Arāja. Viņa
pārstāvēja ne tikai
Latviju, bet visas Baltijas valstis, rezultātā
iegūstot titulu «Mis
radošā». «Mis un Misters Jelgava» konkursa
organizatore Anita Baltrūna informē, ka
Inita ieguva ne tikai titulu «Mis radošā», bet
arī kļuva par kosmētikas firmas «Mary Kay»
simpātiju. Nākamais būs konkursa 20. jubilejas gads, tieši tāpēc organizatori izteikuši
vēlmi «Pavasara karalienē 2011» redzēt jau
trīs talantīgas jaunietes no Latvijas.

Galerija «Suņa taka» arī šajā gadā Pilsētas svētkos vēlas izveidot ko īpašu.
Tā ieplānojusi veidot izstādi un tās tapšanā aicina iesaistīties arī jelgavniekus.
Ikviens tiek aicināts zīmēt, veidot vai
kā citādi radīt Jelgavas simbolu alni.
«Suņa takas» saimniece Ilona Drīliņa
stāsta, ka doma par ko tādu radusies,
jo mūsu pilsētas simbols ir alnis. «Tieši
tāpēc ikvienu aicinām veidot, zīmēt,
līmēt, montēt, kalt un uzmeistarot
savu alni vai alnīti un atnest to uz
galeriju. Alnīšus gaidīsim līdz 22.
maijam, ieskaitot, bet no 25. maija
līdz 18. jūnijam tie tiks eksponēti īpašā
izstādē «Alnis uz Suņa takas». Ja rodas
kādi jautājumi, var zvanīt pa tālruni
29491395 (I.Drīliņa).

Pagājušajās brīvdienās liela
daļa pilsētnieku piedalījās Lielajā talkā, sakopjot gan savas
mājas apkārtni, gan pilsētu.
Bet jau šajās brīvdienās, 1. un
2. maijā, ikvienu, kurš vēlas
papildināt savu augļu dārzu vai
puķu dobi, aģentūra «Kultūra»
un Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU) ielūdz uz
Stādu dienām. Tās notiks pils
teritorijā, kur papildus stādu iegādei būs iespēja baudīt plašu
kultūras programmu.

Foto: Ivars Veiliņš
pulksten 15. Bet no pulksten 11 līdz 14 –
kultūras programma ar bērnu un jauniešu
centra «Junda» popgrupu «Lai skan», LTV
konkursa «Balss pavēlnieks» laureātiem
vokālajām grupām «The Sound», «Odziņa» un «Nianse», tautas deju ansambļiem
«Lielupe», «Laipa» un «Ozolnieki», «Jundas» breika studiju un citiem.
Stādu dienu laikā Jelgavas pilī būs atvērta arī Rundāles pils muzeja ekspozīcija
«Kurzemes hercogu kapenes». Ieeja Stādu
dienās ir bez maksas.

