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Cienījamie Zelta pāri!

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Pilsētas svētku laikā, 26. maijā, rīko pieņemšanu visiem pāriem, kas 2011. gadā atzīmē Zelta kāzas jeb 50 gadu kopdzīves
jubileju. Svinīgi godināsim mūsu pilsētas stiprās ģimenes!
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam, līdzi ņemot pases un
laulības apliecību. Tālruņi informācijai: 63080522, 63023733.

4. maijā – piemiņas brīdis un izstāde
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot 21. gadadienu kopš Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas, Jelgavā 4.
maijā ikviens aicināts
piedalīties piemiņas
brīdī pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa un
izstādes «Neatkarības
deklarācija 1990» atklāšanā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors informē, ka pulksten 9.30 notiks
piemiņas brīdis pie Latvijas pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa – ziedus nolikt aicināts ikviens.
Bet pulksten 10.30 visi lūgti uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju, kur tiks atklāta

izstāde «Neatkarības deklarācija
1990». Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka šī ir
Tautas frontes muzeja vēsturisko
liecību izstāde. Tajā eksponētas
vēsturisko liecību kopijas – fotogrāfijas, dokumenti –, kas atspoguļo
samērā īsu, bet ļoti svarīgu laika
posmu Latvijas un visas Baltijas
vēsturē. «Izstādē tiek rādīti 1990.
gada notikumi, kas virzīja Latvijas
Republiku uz neatkarību – 1990.
gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas
deputātu sapulce, kurā pieņēma
aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai Padomei atjaunot Latvijas
valstisko neatkarību, 1990. gada 4.
maija Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšana un
svētku manifestācija Daugavmalā,
Lietuvas un Igaunijas Augstāko
Padomju Neatkarības deklarāciju
pieņemšana,» stāsta M.Kaupere.
Izstāde muzejā būs skatāma līdz
5. jūnijam.

Jaunajā bērnudārzā
bērnus varēs pieteikt no jūnija
 Ilze Knusle-Jankevica
Atjaunoto Ādolfa Alunāna muzeja centrālo izstāžu zāli pēc restaurācijas papildinājušas jaunākās tehnoloģijas, ko izmantos
ekskursiju laikā. Tāpat zālē notiks saviesīgie pasākumi, izstādes, un ekskursanti varēs skatīties Alunāna izrādes, kā arī paši uz
skatuves izspēlēt etīdes.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pēc nepilnu gadu ilgas rekonstrukcijas
šodien, 28. aprīlī, tiks
atklāts Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs. Lai arī muzejs
oficiāli durvis vērs šodien, apmeklētāji tajā
gaidīti nākamnedēļ
– no 6. maija. Muzeja
direktore Maija Matisa stāsta, ka lielie
darbi ir noslēgušies,
bet vēl jāsagaida
dažas mēbeles, kas
tiks piegādātas tuvāko nedēļu laikā.
Taču darba kārtībā
jau ir visas modernās
tehnoloģijas, kas noteikti ieinteresēšot
jaunākos muzeja apmeklētājus.
«Sajūtas, protams, ir patīkamas. Grīdas tik taisnas,
ar gleznām nav vairs jāslēpj
plaisas sienās, tik gaišas izstāžu zāles, skaisti iekārtotas
ekspozīcijas. Mums ir daudz
jaunu lietu, ar ko ceram vairāk ieinteresēt skolēnus un,

pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, augšstāvā dzīvos
pats Ādolfs Alunāns,» stāsta
M.Matisa.
Šodien notiks muzeja oficiālā atklāšana, uz kuru ieradīšoties arī Ā.Alunāns no Jelgavas
teātra, skanēs viņa kuplejas.
Kā jau oficiālā pasākumā, notiks svinīgā sēde, kurā muzeja
direktore M.Matisa izklāstīs
muzeja vēsturi, uzrunu teiks
pilsētas mērs Andris Rāviņš,
projekta vadītāja Iluta Černija, Kultūras ministrijas un
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas pārstāvji.
Taču apmeklētājiem muzejs
būs apskatāms no nākamās
piektdienas, 6. maija, pulksten 10. Turpmāk muzejs būs
atvērts ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās
no pulksten 10 līdz 17.
M.Matisa stāsta, ka lielākie
rekonstrukcijas un iekārtošanas darbi ir noslēgušies, palikuši vien sīkumi, kas apmeklētāju uzņemšanai netraucē,
un tie tiks sakārtoti tuvāko
nedēļu laikā. «Pagājušajā nedēļā būvnieki vēl veica pēdējos
labiekārtošanas darbus pagal-

mā – izlīdzināja melnzemi, sēja
zālienu, stādīja kokus. Šonedēļ
vietā esam nolikuši no galvaspilsētas atvesto, restaurēto
Lielozolu – tēlu no Alunāna
lugas «Lielpils pagasta vecākie». Bet šobrīd vēl gaidām
dažas mēbeles. Tiek gatavotas
mēbeles garderobei, daži galdi,
mēbeles krājuma telpai, jaunas vitrīnas izstāžu zālēm un
ekspozīcijām. Taču tās mums
sola piegādāt pavisam drīz,»
stāsta M.Matisa, piebilstot, ka
paralēli tiek domāts, kā labāk
ekskursijās integrēt visas jaunākās tehnoloģijas, ko muzejs
saņēmis, modernizējot savu
pakalpojumu klāstu. «Mēs ļoti
ceram, ka mums vairāk izdosies piesaistīt skolēnus, proti,
«iekārdinot» viņus ar multimedijiem, kas papildinājuši
mūsu ekskursijas. Lugu fragmentus turpmāk varēsim skatīties uz liela ekrāna, muzejā
apmeklētāji varēs lietot datoru
ar skārienjutīgo ekrānu, kurā
apmeklētājs pats varēs uzzināt
par Alunānu, viņa dzimtu,
teātri. Tajā ir arī vairākas
spēles jauniešiem – krustvārdu
mīkla, parastās mīklas, varēs
lasīt anekdotes, likt puzles.

Tām ir pieci varianti, un iespējams salikt dažādus skatus no
muzeja un vecās Jelgavas ar
rātsnamu, jo Ādolfa tēvs bijis
rātskungs,» tā M.Matisa, piebilstot, ka, izmantojot 3D, pa
māju «staigās» pats tās saimnieks Ā.Alunāns. Viņa uzver,
ka muzejs ir kļuvis pieejamāks
visiem. Proti, tagad tajā var
iekļūt arī cilvēki ratiņkrēslā.
Viņiem ir iespēja apskatīt izstādes pirmajā stāvā, bet, lai
redzētu, kas atrodas 2. stāvā,
tiks demonstrēta nesen uzņemta, 30 minūtes gara filma
par ekspozīciju. «Tāpat mēs
ekskursijās varam izmantot
audio gidu četrās valodās
– krievu, angļu, vācu un norvēģu,» piebilst direktore.
Muzeja rekonstrukcija veikta projekta «Ādolfa Alunāna
memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas
restaurācija» gaitā – restaurēta
ēka un dažādoti, modernizēti
muzeja sniegtie pakalpojumi.
Tā kopējās izmaksas ir 256
926 lati, no tām 85 procenti ir
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansējums un 15 procenti – Jelgavas
pašvaldības finansējums.

Šodien Jelgavas domes
sēdē deputāti lems
par jaunas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes «Ķipari», kas
atrodas Pulkveža Brieža
ielā 23a, izveidi, kā arī
apstiprinās tās nolikumu. Paredzēts, ka jaunais bērnudārzs darbu
sāks ar 1. augustu, bet
audzēkņiem durvis tas
vērs 1. septembrī.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza norāda, ka
domes lēmums ir tikai pirmais
iestādes izveidošanas solis. Tūlīt
pēc tam jāiesniedz dokumenti
Izglītības iestāžu reģistrā, jāiz
strādā un jālicencē izglītības pro
grammas, iestādes administrācijai
jāizstrādā virkne iekšējo normatīvo

dokumentu, tostarp darba kārtības
un iekšējās kārtības noteikumi.
Savukārt darbinieku komplektēšana sāksies vasarā. Jāpiebilst, ka
konkursa kārtībā ir izraudzīta arī
iestādes vadītāja Tija Mīlgrāve,
kuras kandidatūra gan vēl jāapstiprina domes deputātiem.
Vienlaikus domes sēdē plānots
apstiprināt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par
pirmsskolas izglītības nodrošināšanu – tie tiks papildināti ar vēl
vienu iestādi, ko turpmāk vecāki,
reģistrējot savu bērnu vienotajā
rindā, varēs norādīt kā vēlamo
bērnudārzu. «Protams, arī vecāki,
kuru bērns jau ir reģistrēts rindā,
var izvēlēties jauno bērnudārzu
un bērnu pārreģistrēt,» norāda
G.Auza, piebilstot, ka, visticamāk,
tas būs iespējams no 1. jūnija, kad
būs stājušies spēkā saistošo noteikumu grozījumi.
Turpinājums 3.lpp.
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«VID nav vajadzīgs
beigts nodokļu maksātājs»
jošo nodokļiem. Pārsteidz Grieķija, kas ir līdzīgā situācijā kā
Latvija, jo arī to skāra pamatīga
finanšu krīze un bija nepieciešama starptautisko aizdevēju
palīdzība. Tur neapliekamais
minimums no algas ir 1000 eiro
mēnesī...
Protams, par nodokļu sistēmu Latvijā var diskutēt, bet es
uzskatu, ka savlaicīgi vajadzēja
celt nodokļus lielajiem nekustamajiem īpašumiem, ienākumam
no kapitāla, «burbuļa» gados
nekustamā īpašuma pārdošana
notika bez jebkādiem nodokļiem
– bija virkne iespēju, kas ir palaistas garām.

«Nedomāju, ka VID nevēlas krāmēties ar maziem nodokļu maksātājiem, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, kuri jau gadiem
uzrāda niecīgus oficiālos ienākumus, kas varētu radīt aizdomas.
Manuprāt, te lomu spēlē tāda kā savstarpējā solidaritāte. Padomājiet – pilsēta neliela, cits citu pazīst, tas pats nodokļu iekasētājs,
kura alga arī, starp citu, gadu no gada tiek tikai samazināta, ļoti
labi saprot, ka tas mazais uzņēmējs knapi savelk kopā galus,»
spriež LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu
Foto: Ivars Veiliņš
katedras docente Inguna Leibus.
 Kristīne Langenfelde

Valdība šogad plāno
valsts budžetā no ēnu
ekonomikas iekasēt papildu 45 miljonus latu.
Taču nav īsti skaidrs, ar
kādiem soļiem to grasās
panākt, ja joprojām valstī ir virkne likumu, kas
teorētiski paredz budžeta ieņēmumus, bet praktiski tas tā arī paliek tikai
«uz papīra», jo Valsts
ieņēmumu dienests
(VID) vienkārši nespēj
šos nodokļus iekasēt. Vēl
vairāk – Latvijas Darba
devēju konfederācija
jau paziņojusi, ka valdības un starptautisko
aizdevēju lēmumi par
nodokļu celšanu tikai
veicinās ēnu ekonomiku.
LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības
un finanšu katedras docente Inguna Leibus gan
spriež, ka tā gluži vis
neesot VID nevarēšana.
«VID ir vajadzīgs dzīvs,
nevis beigts nodokļu
maksātājs,» viņa lakoniski nosaka.
Tomēr arī viņai, vērojot, kas
notiek Latvijas ekonomikā, nav
pārliecības, ka budžeta ieņēmumi šogad varētu papildināties
ar tik ievērojamiem līdzekļiem.
«Kad mūsu valstī nodokļi tika
iekasēti vislabāk, kad ēnu ekonomika samazinājās? Tas bija
2008. gads, kad sabiedrība juta
vismaz kaut kādu stabilitāti.
Cilvēks sāka saprast, kāpēc
maksāt nodokļus, ko viņš no

tā iegūst: tās pašas māmiņu
algas, pensijas, bezdarbnieka
pabalstus – sociālās garantijas.
Ienākumi auga, un cilvēks vēlējās sevi sociāli aizsargāt. Bet kas
ir šodien? Pazudusi pārliecība,
ka, maksājot arvien lielākus nodokļus, esmu sociāli aizsargāts
– nav pārskatāms šo maksāto
nodokļu izlietojums. Tieši tas ir
jāmaina,» spriež I.Leibus.
Kāpēc, jūsuprāt, ir tā, ka
ēnu ekonomikas realitāti
izjūt katrs – gan darba devējs, gan uzņēmējs, gan tie
paši nodokļu iekasētāji –,
bet publiski par to runā tikai retais? Arī Jelgavā nav
mazums uzņēmumu, kuros
darbinieki oficiāli strādā
pusslodzi, saņem pusi no minimālās algas un kā pašsaprotamu uztver pilnu darba
laiku un to, ka pārējais tiek
maksāts aploksnē.
Diemžēl tā ir šodienas realitāte – ja šis pats uzņēmums
maksātu visus valsts noteiktos nodokļus, viņš vienkārši
nogrimtu... Viņam nav citas
iespējas. Manuprāt, šeit būtiskāks ir cits jautājums – kāpēc
mūsu valstī vislielākais nodokļu
slogs ir tieši darbaspēkam? Ne
jau nodokļu likmes ir lielas, bet
gan ārkārtīgi maza ar ienākuma
nodokli neapliekamo ienākumu
daļa: neapliekamais minimums
– 45 lati, atvieglojumi par apgādājamo – 70 lati mēnesī, kas ir
vismazākās summas ES dalībvalstīs. Tāpēc nodokļu īpatsvars
kopējās darbaspēka izmaksās ir
ļoti liels. Līdz ar to uzņēmējs,
kas spiests ekonomēt, visvairāk
var ieekonomēt tieši uz strādā-

Un tagad šīs garām palaistās iespējas izjūt uzņēmējs un
strādājošais, kas dažādos veidos meklē un arī atrod iespējas nemaksāt nodokļus. Vēl
nesen intervijā ar Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes vadītāju izskanēja paradoksāla
frāze – mūsu pilsētā ir frizieres, kas mēnesī pelna piecus
latus... Bet šo pašu frizieru
pakalpojumus izmanto arī
VID darbinieki! Vai, jūsuprāt,
tā ir nespēja vai nevēlēšanās
redzēt acīmredzamo?
Nedomāju, ka kāds to vēl nav
pamanījis – it sevišķi tajās jomās,
kur norēķini notiek skaidrā
naudā, cilvēki uzrāda krietni
mazākus ienākumus nekā tie ir
patiesībā. Brīžiem pat nesamērīgi mazus, lai tikai izvairītos no
nodokļu nomaksas. Protams, tam
būtu jārada aizdomas nodokļu
iekasētājos – ja jau cilvēks gadiem
strādā darba vietā, kur alga pat
nesasniedz 100 latus mēnesī,
bet vienlaikus viņš spēj uzturēt
ģimeni, tad kaut kas īsti kārtībā
tur nav... Taču es nedomāju, ka
šajā gadījumā VID vienkārši nevēlētos krāmēties ar tik maziem
nodokļu maksātājiem. Manuprāt,
te lomu spēlē tāda kā savstarpējā
solidaritāte. Padomājiet – pilsēta
neliela, cits citu pazīst, tas pats
nodokļu iekasētājs, kura alga
arī, starp citu, gadu no gada tiek
tikai samazināta, ļoti labi saprot,
ka tas strādājošais knapi savelk
kopā galus.

biedrības locekļu negrasās
maksāt un VID arī nemēģina
iekasēt...
Es nesen dzirdēju skaitli – Latvijā patentmaksu (fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas – red.) maksā ap 170
cilvēku, bet šo nodokli var izvēlēties maksāt
ap 60 profesiju
pārstāvji. Vai
tas nav kārtējais absurds?
Valsts izstrādājusi kārtību, lēmusi, spriedusi,
bet rezultāta
nekāda – ne tas
cilvēkiem vajadzīgs, ne valstij
no tā ienākums.
Tikpat neloģiski šķiet katrreiz
klausīties, kā
valsts, ieviešot
jaunu nodokli, jau paredz pesimistiskākās prognozes tā iekasēšanā, apzinoties, ka ne visi
nodokli maksās. Viens no tādiem
spilgtākajiem piemēriem ir tie
tūkstoši cilvēku, kas devušies
peļņā uz ārzemēm. Tas nav nekāds jaunums, mūsu valstī jau
gadiem likums par iedzīvotāju
ienākuma nodokli nosaka, ka
tiem rezidentiem, kuri strādā
ārvalstīs, nodokļi ir jāmaksā arī
Latvijā. Taču – cik no viņiem šos
nodokļus maksā? Sākumā VID
vispār neķērās viņiem klāt, atrunājās, ka neesot pietiekami daudz
informācijas, turklāt daudzi tur
strādāja nelegāli. Tagad varbūt
situācija nedaudz mainās, taču arī
šis ir piemērs, kas liek padomāt
– vai ir vērts izstrādāt likumus,
ko neviens nepilda jeb, kā daļa
sabiedrības uzskata, pilda tikai
muļķīši?
Nesen man praksē gadījās
izbaudīt vēl vienu kārtējo nepārdomāto likumu – trīs darījumi gadā, un tev ir jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējam. Nu tad padomājiet!
Kāda projekta kontekstā konsultēju Zemgales amatniekus,
un likumiski man nācās tām
pensionāru tantītēm stāstīt, ka
gadījumā, ja viņas gadā pārdod
trīs pārus pašu noadītu zeķu,
viņām jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējām. Kā
vienkāršākais variants ir izvēlēties fiksēto ienākuma nodokli, jo
tādā gadījumā valstij jānomaksā
pieci procenti no apgrozījuma.
Taču tas vēl nav viss – vispirms ir jāmaksā avansa maksājums 25 lati...
Saprotams, ka
valsts grib paņemt no katra,
no kura vien ir
iespējams, bet
vai tas dažbrīd
jau nekļūst par
neloģisku pašmērķi? Ko šajā
gadījumā var
paņemt no pensionāra, kuram
šis pārdotais zeķu pāris tik vien
ļauj, kā pieplusot latu pie savas
pensijas?

«Pensionāru tantītēm
stāstu, ka gadījumā,
ja viņas gadā pārdod trīs pārus pašu
noadītu zeķu, viņām
jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējām.»

Bet tas jau nav tikai šādos individuālos kontaktos
– tikpat labi arī palielos uzņēmumos, kur tāpat skaidrs,
ka darbinieks nestrādā pusslodzi, bet saņem pusi no
minimālās algas.
Piekrītu, bet arī te ir skaidrs
– ja VID skrupulozi iekasēs visus
nodokļus un veiks visus likumīgos uzrēķinus,
valsts zaudēs vēl
vienu nodokļu
maksātāju. Bet
VID ir vajadzīgs
dzīvs nodokļu
maksātājs. Tāda
ir realitāte. Nedomāju, ka pareizākais būtu
šos nodokļu nemaksātājus pa
vienam mēģināt
izķert – te represīvās metodes
vairs nepalīdzēs, ir jādomā, kā
glābt sociālās apdrošināšanas sistēmu, kā padarīt saprotamāku un
lietderīgāku nodokļu izlietojumu,
Tikpat paradoksāli bija
lai pamazām arī mūsu valstī kļūtu VID centieni izķert zemprestiži maksāt nodokļus.
niekus, kas brauca uz Rīgu
sniegu šķūrēt – vai tik nebūs
Tad jau sanāk, ka mums ielējuši bākā lauksaimnieir nodokļi, kurus virkne sa- cībai paredzēto bezakcīzes

«Diemžēl tā ir šodienas realitāte – ja šis
uzņēmums maksātu
visus valsts noteiktos
nodokļus, viņš vienkārši nogrimtu... »

degvielu? Taču tajā pašā
laikā nodokļu iekasētājus
maz uztrauc klaji sludinājumi sociālajos tīklos, kur
piedāvā lēto degvielu...
Tas patiesi ir apbrīnojami, cik
droša kļūst ēnu ekonomika valstī
– šodien jau tiešām pat publiskā
telpā vairs nav brīnums ieraudzīt piedāvājumus ar nelegālām
precēm. Tas ir
vēl viens darba
lauks, kuram
ķeroties klāt
var celt nodokļu iekasētāju
prestižu.
Bet kā ir ar
to uzņēmēju,
kurš cenšas
visus nodokļus maksāt
godīgi – vai
uzņēmējs jūt,
ka valsts par
viņu sāk domāt, jo formāli atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai
solījušas teju visas pēdējo
gadu valdības? Šobrīd, krīzes apstākļos, it īpaši tiek
skandēts mazo uzņēmumu
vārds, un, ja runājam par
Jelgavu, arī mūsu pilsētā
vairums ir tieši mazo uzņēmumu.
Ļoti daudzus gadus atbalsts
mazajiem uzņēmumiem bija
tikai vārdos – darbu nebija. Vēl
vairāk – līdz šim mazie uzņēmumi, piemēram, individuālie
komersanti un pašnodarbinātie,
maksāja ienākuma nodokli pēc
lielākas nodokļu likmes nekā
lielākie. Bet, ja runājam par
2010. gadu, tad es redzu divus
labus darbus – mazkapitāla
SIA, kas ļauj dibināt SIA bez
pamatkapitāla 2000 latu apmērā, un arī reģistrācijas izdevumi
šādā gadījumā ir mazāki. Tas
noteikti ir vērtējams kā atbalsts
jaunajiem uzņēmējiem. Un otrs
– mikrouzņēmuma nodoklis, kas
arī ir daudz vieglāk saprotams
iesācējiem, kā arī atvieglojums
jau esošiem mazajiem uzņēmumiem. Arī manā praksē ir bijuši
piemēri, kad mazais uzņēmējs
par mikrouzņēmuma nodokli
saka: «Nu es vismaz naktīs varēšu mierīgi gulēt, nebaidoties,
ka kāds mani pieķers nodokļu
nemaksāšanā!» No vienas puses, tas ir viegli saprotams:
uzņēmējs nomaksā deviņus
procentus no sava apgrozījuma
– mazāk atskaišu, mazāk maksājumu, darbiniekiem var atļauties maksāt adekvāti, jo no algas
nodoklis nav jāmaksā vispār –,
bet, no otras puses, jāsaprot, ka
grāmatvedību tas neatvieglo, tā
ir jāveic tieši tāpat kā līdz tam.
Es teiktu, ka mikrouzņēmuma
nodoklis ir izdevīgs tajā gadījumā, ja lielākie izdevumi ir darbinieku atalgojums. Nesen kādas
autostāvvietas īpašnieks tā arī
atklāti man pateica, ka nav
varējis oficiāli samaksāt saviem
darbiniekiem algas, jo tik lieliem
nodokļiem naudas no ienākumiem vienkārši nav pieticis,
bet tagad ar mikrouzņēmuma
nodokli viņš pavisam godīgi un
oficiāli maksā gan darbiniekiem
algu, gan nodokļus. Tā kā ir
jau arī lietas, kas valstī notiek
pareizā virzienā un dod iespēju
maksāt saprātīgus nodokļus,
nevis tikai domāt shēmas, kā no
to nomaksas izvairīties.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
Lielajā talkā?
Margarita,
Amatu vidusskolas
audzēkne:
- Talka ir neatņemama
pavasara
sastāvdaļa. Līdz šim esmu
piedalījusies visās Lielajās
talkās. Pērn sakārtojām skolas
apkārtni. Ko darīsim šogad, vēl
īsti nezinu, taču skaidri zinu,
ka piedalīšos. Manuprāt, tas ir
katra pienākums. Ne visu pilsētu var sakopt daži sētnieki, to
piemēslotāju ir krietni vairāk,
tālab, manuprāt, reizi gadā ir
jāiet palīgā.
Ervīns, ekonomists:
- Ziniet, visticamāk, strādāšu savā
dārzā. Tādā
gadījumā
nezinu, vai tas skaitīsies, ka
piedalos Lielajā talkā, taču es
strādāšu. Bet vispār es domāju,
ka tādu Lielo talku vajag, lai
sakoptu pa ziemu piegružoto,
jo daudzviet paveras patiešām
nožēlojams skats. Taču galvenais ir sākt ar savu sētu, tad
jāsakopj ceļmalas, mežmalas.
Evita, skolniece:
- Jā, pirmo
reizi piedalīšos. Kopā ar
klasesbiedriem esam
iecerējuši 30. aprīlī braukt uz
Līvbērzi un tur stādīsim kokus.
Vienlaicīgi tā būs mūsu kopīgā klases ekskursija. Pēc labi
padarīta darba ceram sarīkot
pikniku.
Viktors, pensionārs:
- Ar pārējiem
neiešu uz
talku. Sakopšu tikai savu
vasarnīcu un
mājas apkārtni. Man pietiks
darba arī šeit. Bet es varētu
ierosināt sakopt teritoriju
aiz «Lareliniem», tur ir viens
laukums, kur ļoti liels bardaks
– pudeles, papīri, citi mēsli.
Patiešām nepatīkami.
Laura, jelgavniece:
- Manuprāt,
savā ziņā jau
visi piedalās
Lielajā talkā.
Labi, viņš
varbūt nekopj pilsētu, taču
sakārto savu māju un pagalmu.
Pati piedalīšos fakultātes talkā
Latvijas Universitātē, bet īstajā
talkas dienā sakopšu savas mājas apkārtni. Lielā talka ir tāda
laba lieta. Protams, ir daļa, kuri
talkošanu uzskata par pašsaprotamu, bet daļu tā pamudina
iesaistīties no jauna.
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Būs saistošie noteikumi
peldvietas lietotājiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes sēdē plānots apstiprināt pašvaldības
saistošos noteikumus
«Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi».
Tie nosaka peldvietas
apsaimniekotāja pienākumus un atbildību,
kā arī to, ko drīkst un
nedrīkst peldvietā darīt apmeklētāji un kāds
sods paredzēts par šo
noteikumu neievērošanu. Jāpiebilst, ka šie
noteikumi attieksies uz
Lielupes labajā krastā
izveidoto peldvietu,
kas šobrīd ir vienīgā
peldvieta pilsētā.
Noteikumu projekts paredz,
ka peldvietas apsaimniekotājs ir
atbildīgs par peldvietas tīrīšanu
un peldsezonas laikā – no 15.
maija līdz 15. septembrim – tā
jātīra katru dienu. Apsaimniekotājs ir arī atbildīgs par informācijas izvietošanu stendos – ja
fiksēts ūdens piesārņojums, pie
stenda jābūt paziņojumam, ka
peldēties aizliegts.
Tāpat definēts, ko peldvietā nedrīkst darīt apmeklētāji.
Aizliegts piegružot peldvietas
teritoriju un ūdeni, bojāt aprīkojumu un informatīvos stendus,
ierīkot naktsmītnes, celt teltis,
kurināt ugunskurus, grilēt,
mazgāties un lietot jebkādus
ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus.
Tāpat noteikumu projekts paredz, ka peldēties nav atļauts, ja
peldvietā izvietots uzraksts, kas

to aizliedz, nedrīkst peldēt aiz
bojām, kā arī aizliegts peldēties
bērniem vecumā līdz 12 gadiem
bez vecāku uzraudzības.
Noteikumu izpildi kontrolēs
Jelgavas Pašvaldības policija.
Par šo noteikumu neievērošanu
vainīgajai personai varēs izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz 250 latiem. Pārkāpuma
izdarīšanas vietā pašvaldības
policijas amatpersonas var uzlikt un iekasēt naudas sodu līdz
divdesmit latiem bez protokola
sastādīšanas, izsniedzot kvīti.
Jāpiebilst, ka peldvietā jābūt
arī glābšanas dienestam, kas
peldsezonas laikā atbild par
apmeklētāju drošību un kārtību.
Plānots, ka Lielupes peldvietā
glābšanas dienesta funkcijas pildīs speciāli apmācīti pašvaldības
policijas darbinieki.
Tomēr šie pašvaldības saistošie noteikumi nav vienīgie,
kas nosaka, ko peldvietā drīkst
un nedrīkst darīt. Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste-juriste Sandra Reksce skaidro, ka policija sekos
līdzi arī tam, lai tiktu ievēroti
citi normatīvie akti. Piemēram,
policisti kontrolēs, lai peldvietā
nebraukā ar mašīnām, motocikliem, lai pa upi peldvietas
teritorijā nebrauc laivas, kuteri.
Tāpat peldvietā nedrīkst ievest
suņus un citus mājdzīvniekus
un tos peldināt. Tā kā peldvieta
ir sabiedriska vieta, tajā būs
aizliegts arī smēķēt vai lietot
alkoholiskos dzērienus.
Jāpiebilst, ka, piemēram,
peldvietu ierīkošanas, higiēnas
prasības ir definētas valsts nozīmes normatīvajos aktos, tāpēc
tās pašvaldības saistošajos noteikumos nav iekļautas.

Jaunajā bērnudārzā
bērnus varēs pieteikt no jūnija

Amatu vidusskolā
jauna mācību frizētava

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Amatu vidusskolā vakar atklāta renovētā frizieru mācību
klase un mācību frizētava. Lai arī audzēkņi jaunajās telpās strādā jau
no septembra, projekts
noslēdzas šomēnes.
Pirms divām nedēļām
saņemta lielākā daļa
jauno instrumentu, bet
šonedēļ mācību bāze
papildināta vēl ar pēdējiem sešiem matu žāvējamajiem aparātiem.
Mācību bāze Amatu vidusskolas jaunajiem frizieriem
modernizēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam akceptētajā
projektā. Skolas direktore Edīte
Bišere atzīst, ka šis ir neatsverams ieguvums. «Mācību bāze
ir modernizēta, un tas noteikti
paaugstinās frizieru apmācību
kvalitāti, kas uzlabos skolēnu
konkurētspēju darba tirgū pēc
skolas beigšanas,» tā E.Bišere.
Amatu vidusskolas frizieru

mazākumtautību izglītības
programmu izglītojamajiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem. Interešu izglītības
programmas iestāde piedāvās
saskaņā ar bērnu vecāku pieprasījumu. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka jaunajā bērnudārzā bērnu
vispārējās attīstības veicināša-  Ilze Knusle-Jankevica
nai un veselības uzlabošanas
pasākumu nodrošināšanai būs
Jau kādu laiku iebraukarī baseins hidroterapijai un
šanu poliklīnikas stāvsāls istaba speleoterapijas nolaukumā liedz novilkta
darbībām.
norobežojošā lente.
Pirmsskolas izglītības iestādē
Jelgavas poliklīnikas
«Ķipari» darbosies 11 grupas
valdes locekle Anna
256 bērniem: divas grupas bērZīverte norāda, ka
niem vecumā līdz trīs gadiem
nu ir piemēroti laika
(grupā 20 – 22 vietas), četras
apstākļi un atsākušies
trīsgadnieku grupas (grupā 25
stāvlaukuma sakārtovietas), četras četrgadnieku
šanas darbi, kas tika
grupas (grupā 25 vietas) un
sākti pērn rudenī. Viņa
viena speciālā grupa (grupā 8
lēš, ka darbi varētu ilgt
– 16 vietas).
vēl dažas nedēļas, tāJāpiebilst, ka jaunās pirmspēc iespējams, ka kādu
skolas izglītības iestādes nosaulaiku poliklīnikas klienkums tika izraudzīts, balstoties
tiem piebraukšana pie
arī uz pilsētas iedzīvotāju aptauārstniecības iestādes
ju – gandrīz trešdaļa respondenbūs apgrūtināta.
tu par piemērotāko bija atzinuši
tieši nosaukumu «Ķipari».
A.Zīverte stāsta, ka liela daļa
darbu tika izdarīta jau rudenī,
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
nu atlicis savilkt vadus, nobruģēt pagalmu un uzstādīt
MAIJĀ
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas
barjeru.
«Jelgavas Vēstnesis» jau raksDatums
Kursi
tīja, ka poliklīnika nolēmusi
izveidot automašīnu reģistrē03.05. - 12.07. Vācu valoda - pamata līmenis, A1
šanas sistēmu, lai izskaustu to,
ka stāvlaukumā automašīnas
09.05. - 29.06. Darba aizsardzība un drošība
novieto tuvējo ēku iemītnieki
un citu iestāžu apmeklētāji,
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
neatstājot vietu poliklīnikas
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv
klientiem. «Sistēma būs tāda
No 1.lpp.

Plānots, ka «Ķipari» bērnus
uzņems ar 1. septembri. Tomēr
Izglītības pārvaldes vadītāja
norāda, ka jau maijā, sākot visu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāžu grupu komplektēšanu
un izsūtot vecākiem paziņojumus par bērna uzņemšanu
pirmsskolas izglītības iestādē, tiks piedāvātas vietas arī
jaunajā bērnudārzā. «Gribu
atgādināt, ka vecākiem, kuri
saņems paziņojumu par vietas
piešķiršanu, par savu lēmumu
ir jāpaziņo vēstulē norādītajā termiņā – vai nu jāierodas
pirmsskolas izglītības iestādē,
lai apstiprinātu piedāvājumu,
vai Jelgavas pilsētas domes
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, ja ģimene nolemj mazo
vēl bērnudārzā nelaist,» uzsver
G.Auza.
Saskaņā ar bērnudārza nolikumu «Ķipari» īstenos šādas
izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu,
speciālās pirmsskolas izglītības
programmu izglītojamajiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

specialitātes pasniedzēja Jeļena
Koļesņikova stāsta, ka projekta
laikā veikts kapitālais remonts
mācību frizētavā, teorijas klasē,
pasniedzēju kabinetā, audzēkņu
atpūtas telpā, laboratorijā un
noliktavā. Tāpat iegādātas jaunas mēbeles – skapji, darbgaldi,
spoguļi, ērti frizieru ratiņi – un
modernās tehnoloģijas mācību
klasei – dators, projektors, kodoskops. «Mūsu telpas izremontētas
bija jau septembrī, un audzēkņi
gandrīz visu šo mācību gadu
tajās strādā, taču trūka vēl jauno
instrumentu – līdz ar to projekts
nebija noslēdzies. Nu ir nokomplektēts gandrīz viss,» stāsta
pasniedzēja. Pavisam iekārtotas
25 darba vietas. «Esam saņēmuši
trīs krēslus ar izlietnēm matu
mazgāšanai, modernu lampu
aparātu ķīmiskai matu krāsošanai un ilgviļņu likšanai. Pirms
divām nedēļām – matu žāvējamos
fēnus, dažādas jaunākās karstās
šķēres, 18 dārgus manekenus uz
statīviem, kurus varēsim izmantot starptautiskos konkursos,
parastās manekenu galvas, 24
matu griežamās mašīnas, vairākus simtus matu ruļļu, šķēres,»
stāsta pasniedzēja, piebilstot, ka
sagaidīti arī pēdējie seši matu

Topošie frizieri
Edgars Siltums (no
kreisās) un Viktorija Kokina atzīst,
ka izremontētajās
telpās strādāt ir
daudz patīkamāk
un arī klientiem šeit
vairāk tīk. «Kādam
var šķist smieklīgi,
taču es priecājos
par krēsliem. Tagad
mums nav jālūdz
klientam vairākas
reizes piecelties, lai
uzskrūvētu krēslu,
tas izdarāms automātiski. Protams,
novērtēju visus jaunos instrumentus,»
tā Viktorija.
žāvējamie aparāti.
Ieceri īstenoja Amatu vidusskola sadarbībā ar Klaipēdas šuvēju
un biznesa servisa skolu projekta
«Sadarbība mācību programmu
kvalitātes uzlabošanai» gaitā. Tā
laikā bez mācību bāzes modernizācijas notikuši vairāki apmaiņas
braucieni, semināri un konkursi
Lietuvā, Latvijā, Polijā un Portugālē. Amatu vidusskolai par
projekta līdzekļiem ir izstrādāta
arī mājas lapa www.javs.lv un arī
buklets par skolu, kas noderēšot
kā prezentācijas materiāls turpmākos gadus.
Vēl arī izstrādāta grāmata
«Kā uzsākt savu biznesu», kas
palīdzēs skolas frizieru specialitātes audzēkņiem apgūt
uzņēmējdarbības uzsākšanas
pamatus.
Projekta kopējais budžets ir
257 615,72 eiro, tai skaitā 85
procenti – ERAF piešķirtais līdzfinansējums. Jelgavas Amatu
vidusskolai projekta aktivitāšu
īstenošanai piešķirti 127 426,26
eiro (108 312,32 eiro – ERAF
finansējums, 12 742,94 eiro
– pašvaldības līdzfinansējums,
6371 eiro – valsts budžeta dotācija) no kopējās projekta budžeta
summas.

Sakārto poliklīnikas stāvlaukumu
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 Sestdien – Lielā talka! 30. aprīlī
Jelgavā jau pieteikušies talkot vairāk
nekā 60 kolektīvi un iedzīvotāju grupas.
Talkošanas vietas apkļauj visu pilsētu. Kā
informē SIA «Zemgales Eko», talkotājiem
nepieciešamais inventārs jau ir sagādāts
un arī gadījumā, ja kāds nav paspējis
laikus pieteikties, bet 30. aprīlī tomēr
nolemj iesaistīties Lielajā talkā, droši jau
no pulksten 8 var nākt uz «Zemgales
Eko» Uzvaras ielā 8 (ieeja no sētas puses).
Tur viņus sagaidīs talkas organizētāji,
nodrošinot ar atkritumu maisiem un
ierādot talkošanas vietu.
 Lieldienās Jelgavas pils parkā tradicionāli sveikti jaundzimušie jelgavnieki. Saņemt pilsētas karotīti Lieldienu
pastaigā bija uzaicināti 127 mazuļi,
kuri dzimuši šā gada janvārī, februārī
un martā. Šajā reizē tika sveikti arī divi
dvīņu pāri – Katrīna un Māra Bertoldes
un Kristers un Raiens Zīlītes. Jāatgādina, ka vecāki, kuri Lieldienu pastaigā
nebija ieradušies pēc piemiņas karotītes
un apsveikuma, to var saņemt Jelgavas
pašvaldības Informācijas aģentūrā tās
darba laikā – pirmdienās no pulksten 8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 (šajās dienās
pusdienas pārtraukums no 12 līdz 13),
piektdienās – no pulksten 8 līdz 14.30
(pārtraukums no 12 līdz 12.30).

 CSDD turpina autovadītāju noguruma jeb riska iemigt pie auto stūres
mērīšanas reidus, un nākamais šāds
reids Jelgavā notiks 5. maijā «Statoil»
degvielas uzpildes stacijā Brīvības
bulvārī. Direkcijā informē, ka līdz šim
pētījumā ir piedalījušies vairāk nekā 130
autovadītāju. Trešdaļai tika konstatēts
paaugstināts vai pat ļoti paaugstināts
iemigšanas risks. Kā «Jelgavas Vēstnesim» skaidro fiziologs un pētījuma veicējs
Leons Blumfelds, mērījuma laikā, kas ilgst
11 minūtes, atsevišķi autovadītāji pat vairākas reizes piedzīvo tā saukto sekundes
miegu. Tas liekot secināt, ka daļa šoferu
pie stūres sēžas tik neizgulējušies un
noguruši, ka viņu fizioloģiskais stāvoklis
apdraud kā paša, tā arī citu satiksmes
dalībnieku drošību.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 6. vidusskola
aicina 9. klašu skolēnus uz
Atvērto durvju dienu šā gada
3. maijā pulksten 14.
Būs iespēja tikties ar skolas administrāciju un mācību priekšmetu
skolotājiem, skolēnu padomi un
iepazīties ar skolas vidi, piedāvātajām izglītošanās iespējām un
ārpusstundu aktivitātēm.

AS «Jelgavas gaļas
kombināts»
aicina darbā
strādniekus/-ces ražošanā.
Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība,
• latviešu, krievu valodas zināšanas.
Priekšrocības pretendentiem, kuriem ir
sertifikāts darbam ar elektropacēlāju.

Poliklīnikas stāvlaukumā turpinās rekonstrukcija – iestāde
tur nolēmusi izveidot automašīnu reģistrēšanas sistēmu, lai
izskaustu to, ka stāvlaukumā automašīnas novieto tuvējo ēku
iemītnieki un citu iestāžu apmeklētāji, neatstājot vietu poliklīnikas klientiem.
Foto: Ivars Veiliņš
– stāvlaukuma iebrauktuvei viņa cer, ka maksas noteikšana
un izbrauktuvei priekšā būs ar laiku disciplinēs arī šos autopaceļamā barjera. Iebraucot vadītājus. Detalizētāk par jauno
teritorijā, tiks izsniegts žetons sistēmu poliklīnikas vadītāja
vai karte, kura jāreģistrē po- informēs tad, kad remontdarbi
liklīnikas reģistratūrā. Tiem, noslēgsies.
kuri kartes būs reģistrējuši,
Jāpiebilst, ka jau sakārtota
par stāvēšanu nebūs jāmaksā, stāvvieta poliklīnikas sētas
bet pārējiem tas būs maksas pusē, kas paredzēta darbinieku
pakalpojums,» stāsta A.Zīverte. transportam. Tā tika paplašiViņa gan pieļauj, ka būs arī tādi, nāta un norobežota ar žogu.
kuri tik un tā savu mašīnu liks Visus darbus veic SIA «Kulk»
poliklīnikas stāvvietā, tomēr par 16 255 latiem.

Jūsu CV gaidīsim līdz šā gada
10. maijam.
Adrese: AS «Jelgavas gaļas
kombināts», Savienības ielā 8,
Jelgavā, LV-3001. Tālrunis:
67368643, fakss: 67339180.
E-pasta adrese:
miesnieks@miesnieks.lv.

Jelgavas speciālā
internātpamatskola,
Filozofu ielā 50, aicina
2011./2012. mācību gadā 5
– 6 gadus vecus bērnus apgūt
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātās pirmsskolas
izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā un
četrgadīgos bērnus – pēcpusdienās apmeklēt rotaļu grupiņu.
Tālrunis uzziņām: 63021773.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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atbildam

«Lai policisti nemaz nestāsta,
ka ievēro visus noteikumus»
«Lasīju «Jelgavas Vēstnesī» interviju
ar Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieku Haraldu Laidiņu. Viss ir skaisti – priekšnieks strādā,
padotie cenšas, ravē nezāles no sava
vidus. Apsveicami! Bet vai iesākumā
nevarētu atgādināt saviem padotajiem
par auto novietošanas noteikumiem
pie krustojumiem? Katru dienu Svētes
un Pētera ielas krustojums ir kā klajš
nicinājums satiksmes noteikumiem un
apgrūtina redzamību, apstājoties pie
«STOP» zīmes,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta lasītājs, piebilstot, ka parasti
kaut kā aizmirstas nofotografēt Valsts
policijas automašīnas, kas neievēro
attālumu līdz krustojumam. «Izlasot
interviju, radās vēlme uzrakstīt – ja nu
pēkšņi nonāk pareizajās ausīs...»
Lasītājs uzskata, ka patiesībā šī
situācija ir arī kā akmens pašvaldības policijas dārziņā – kāpēc likums
visiem nav viens? «Ja es atstātu savu
automašīnu «brauktuvju krustošanās
vietā un tuvāk par pieciem metriem no
šķērsojamās brauktuves malas», tad
ātri vien saņemtu maksas atgādinājumu uz vējstikla. Manuprāt, lai beidzot
celtos «spēka struktūru» prestižs, jāsāk
kaut vai ar elementārām lietām,» uzskata lasītājs.
Vēl viņš saka, ka policisti, ieskaitot
«Jelgavas pirmo CP», grēko ar mobilā
tālruņa lietošanu pie stūres. «Un lai
nemaz nestāsta, ka 100 procenti ievēro
visus noteikumus – arī krustojuma
šķērsošanu pie dziestoša dzeltenā. No
malas to visu var redzēt, it īpaši, ja

Vēstule

visādus «likuma burtus» pārkāpj trafarēta automašīna un autovadītājs ir
policista formas tērpā,» spriež lasītājs,
nobeigumā novēlot veiksmi un panākumus Laidiņa kungam un visiem
viņa apzinīgajiem kolēģiem grūtajā un
neviennozīmīgi vērtētajā darbā.

Elektrības piegādes traucējumus
Miezītes ceļā sola novērst

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece,
iepazīstoties ar jelgavnieka vēstuli, atbild
lakoniski. «Vēstulē minētie iespējamie
pārkāpumi no policijas puses tiek izvērtēti un tiks vērsta uzmanība uz šāda veida gadījumu nepieļaušanu. Par policistu
rīcību iedzīvotāji var informēt, zvanot pa
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes uzticības tālruni,» tā I.Sietniece.
Tālruņa numurs ir 67014077.
Savukārt Jelgavas Pašvaldības policija,
sniedzot atbildi, komentē, ka minētajā
krustojumā šogad, 22. februārī, ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums un uzlikts naudas sods
30 latu apmērā šoferim, kurš neievēroja
aizliegumu stāvēt šajā vietā. «Pašvaldības policija apseko arī šo – iepriekš
minēto – krustojumu, kā arī reaģē uz
saņemtajiem signāliem par iespējamiem
pārkāpumiem, par ko liecina šis uzliktais
naudas sods. Jāpiebilst, ka arī Valsts policijai ir tiesības pieņemt mērus par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem,»
tā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste-juriste
Sandra Reksce.

«Dzīvoju Miezītes ceļā 7a. Jau krietnu
laiku mūsu māja regulāri paliek bez elektrības. Protams, viena lieta ir, kad laukā ir
stiprs vējš un elektrības piegāde tiek traucēta
tā dēļ, taču manā gadījumā situācija ir
cita – ar elektrības piegādes traucējumiem
mums nākas samierināties ne tikai stipra
vēja laikā, bet arī ikdienā, turklāt regulāri.
Cik nav bijis, ka kaimiņam gaisma deg, bet
mēs sēžam tumsā,» tā Juris Bolšteins. Viņš
«Latvenergo» lūdz izskaidrot, kāpēc rodas
šāda situācija un kā rīkoties, lai turpmāk
Sagatavoja Kristīne Langenfelde elektrības piegāde netiktu traucēta.

A/s «Sadales tīkls» apstiprina, ka Jelgavā,
Miezītes ceļā, dzīvojošajiem klientiem varētu rasties pretenzijas par elektroenerģijas
piegādi, taču tiek darīts viss, lai situāciju pēc
iespējas drīzāk atrisinātu un, tiklīdz tas būs
mēsliem – man bija pārdota plika zeme iespējams, gaisvadu līniju izbūvētu kabeļu
par pieciem latiem maisā! Tā pat nebija
kūdra! Nekad iepriekš šādu krāpšanos
piedzīvojusi neesmu, tāpēc arī neienāca
prātā mēslu maisu vērt vaļā pirkšanas
brīdī. Diemžēl, nenojaušot par iespējaKāds Raiņa ielas 3 iedzīvotājs aicina
mu krāpšanos, nepiefiksēju ne mašīnas pievērst uzmanību satiksmes drošībai
marku, ne tās numuru, taču pašas Elektrības ielā un šīs ielas krustojumam
pieredzētais lika aizdomāties, ka droši ar Raiņa ielu. «Pirmkārt, Elektrības iela
vien ne es vienīgā tiku apkrāpta, tāpēc ir pārāk šaura, lai tajā atļautu novietot
ieteiktu ikvienam, kurš kaut ko pērk automašīnas. Gar «Latvenergo» to liedz
maisā, pirms pirkšanas pārliecināties, atbilstošas ceļa zīmes, taču situācija tuvāk
vai iegādājies tieši to preci, par kuru Raiņa ielai ir kritiska – uzceļot jauno māju,
samaksājis, jo arī pieci lati šodien ir iela gar to kļuvusi vismaz par diviem metliela nauda.
riem šaurāka, jo tur izveidoja gājēju ietvi,
taču tas nav mainījis autovadītāju, tostarp
Piemājas dārziņa saimniece to, kas ar mašīnu atbrauc uz baseinu, ieradumus – viņi Elektrības ielā automašīnas
novieto abpus ielai, pat pie paša krustojuma
ar Raiņa ielu. Otrkārt, satiksme pa Raiņa
ielu ir diezgan intensīva, gar mūsu māju

Neuzķerieties uz mēslu krāpniekiem!
Mēs, privātmāju iedzīvotāji, jau
esam pieraduši, ka katru gadu pavasarī kāds zemnieks pieved pie mājas
un piedāvā iegādāties kūtsmēslus vai
kūdru maisos. Arī šopavasar šādi cilvēki atbrauca – liela kravas mašīna ar
piekabi, pilna ar maisiem. Divi vīrieši,
tā ap 40 gadiem, piedāvāja iegādāties
maisos govju mēslus, vistu mēslus un
kūdru. Es kādu maisiņu nopērku katru
gadu – kāpēc gan man savā piemājas
dārziņā lietot visādus minerālmēslus,
ja var izmantot kūtsmēslus?! Tā arī
šoreiz nopirku maisu vistu mēslu par
pieciem latiem...
Taču tikai vēlāk, kad maisu attaisīju,
izrādījās, ka tur nav ne smakas no vistu

Pateicība

ar Elektrības ielu, tiks mainīta satiksmes
organizācija. «Saskaņā ar tehnisko projektu
Raiņa ielā paredzēts izveidot autostāvvietu
paplašinājumus gar daudzdzīvokļu māju
Raiņa ielā 3 un gar LLU stadionu. Savukārt
Elektrības un Raiņa ielas krustojumā tiks
izbūvēts ātrumvalnis,» stāsta Dz.Staša,
norādot, ka automašīnu novietošana Elektrības ielas abās pusēs nebūs atļauta līdz
iebrauktuvei uz Raiņa ielas 3 pagalmu.
«Elektrības ielā gar «Latvenergo» teritoriju atļauts novietot automašīnas tikai ar
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecī- «Sadales tīklu» atļaujām,» piebilst «Pilsētba» projektu vadītāja Dzidra Staša informē, saimniecības» projektu vadītāja.
ka šogad, veicot Raiņa ielas rekonstrukciju, Raiņa ielā, tostarp tās krustojumā
Sagatavoja Sintija Čepanone
ielas malā novietotās mašīnas autovadītājam, kas vēlas izbraukt no Elektrības ielas,
aizsedz skatu, un izbraukt uz Raiņa ielas ir
praktiski neiespējami un nedroši,» klāsta
kungs. Viņš aicina šo situāciju izvērtēt un
uzstādīt atbilstošas ceļa zīmes. «Lūdzu
uzlabot satiksmes drošību Elektrības un
Raiņa ielas krustojumā,» tā viņš, aicinot arī
izvērtēt stāvēšanas aizliegumu Elektrības
ielā. Viņaprāt, iela ir pārāk šaura, lai tajā
varētu novietot mašīnas.

Ko drīkst mest krāsainajos konteineros? Grāvjus Aspazijas
«Kaut arī par to ir daudz runāts, vēl plastmasu – PET dzēriena pudeles, plēves
ielā sola pārtīrīt
aizvien cilvēkiem nav izpratnes, kādus iepakojumu, metāla dzēriena iepakojumu,

Foto: Ivars Veiliņš

Sieviete stāsta, ka sētnieks arī ziemā
strādājis ļoti atbildīgi un gan cītīgi tīrījis sniegu, gan kaisījis taciņas. «Viņš
visu laiku ir darbā, un pilnīgi prieks
skatīties, ka cilvēks tā rosās un ir tik
apzinīgs,» norāda Tatjana. Viņasprāt,

«Tikko uzpūš vējiņš, elektrība pazūd un mums visa
dzīve apstājas, jo mājā teju
viss darbojas uz elektrību!
Saprotu, ja elektrības nav,
kad stipra vēja laikā koki
iekrīt elektrības vados, bet
mūsu gadījumā pietiek pat
ar niecīgu vēja pūsmiņu!»
situāciju daļā Miezītes ceļa
māju atklāj iedzīvotājs Juris
Bolšteins, piebilstot, ka līdz
šim, vairākkārt «Latvenergo» piesakot bojājumu un
uzņēmuma darbiniekiem
ierodoties Miezītes ceļā,
situācija tā arī nav mainījusies. «Pēc tam tāpat
vienam kaimiņam elektrība
Foto: Ivars Veiliņš ir, otram – nav,» tā kungs.
veidā, kas padarītu šīs ielas elektroapgādi arī apsekojot līniju 11. aprīlī, konstatēts,
drošu, iepazīstoties ar «Jelgavas Vēstneša» ka no sapuvuša balsta augšgala izkritis
lasītāja jautājumu, norāda «Latvenergo» izolatora kāsis, kas veicinājis vadu nokaĀrējās komunikācijas daļas vadītājs Andris rāšanos, līdz ar to var gadīties, ka vējainā
Siksnis.
laikā, vadiem saskaroties, TP varētu
Viņš informē, ka objekts Miezītes ceļā izdegt drošinātāji. «Lai līniju sakārtotu
7a, kā arī citas blakus adreses atrodas un veiktu vadu regulēšanu, tā atkal būs
transformatora punkta (TP) 1208 ap- jāatslēdz, pirms tam, protams, par to
kalpes zonā. Elektropiegāde no minētā brīdinot lietotājus. Darbus plānots veikt
TP tiek nodrošināta ar zemsprieguma 28. aprīlī.»
(0,4 kV) gaisvadu līniju, kura izbūvēta
«Sadales tīkls» atvainojas lietotājiem
1967. gadā. Diemžēl elektrolīnijas balsti par sagādātajām neērtībām un aplieciir samērā sliktā tehniskā stāvoklī, līdz ar na, ka līnijai tiek pievērsta pastiprināta
to ekspluatācijas darbi līnijā veicami, tikai uzmanība, lai pēc iespējas samazinātu
izmantojot hidropacēlāju. «Uzņēmuma traucējumu iespējamību. Nākotnē Miespeciālisti atzīst, ka šogad vien konsta- zītes ceļa elektroapgāde tiks nodrošināta
tēti 14 traucējumi un veikti divi plānoti pa kabeļlīniju, tādējādi atrisinot minētās
elektrotīkla atslēgumi minētajā līnijā, tehniskās problēmas.
kas, protams, var radīt lietotāju neapmierinātību,» tā A.Siksnis, piebilstot, ka,
Sagatavoja Sintija Čepanone

Situācija Raiņa ielā mainīsies jau šogad

«Ja visi tā strādātu,
pilsēta spīdētu un laistītos»

«Gribu pateikties sētniekam, kurš tīra
mūsu pagalmu, – tas ir cilvēks savā vietā!
Esmu novērojusi, ka viņš strādā no agra
rīta visu cauru dienu un tiešām ar lielu
atdevi,» tā Tatjana no Kastaņu ielas 2.

Ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Kastaņu ielas 2. nama pagalms ir
paraugsēta, no kuras mācīties varētu
ne vien citu daudzdzīvokļu pagalmu
kopēji, bet pat privātmāju saimnieki.
«Ja visi sētnieki strādātu tā, kā to
dara mūsu sētnieks, pilsēta spīdētu un
laistītos,» tā kundze.
Jāpiebilst, ka šajā teritorijā strādā
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes sētnieks Juris Bankevics.

atkritumus drīkst mest krāsainajos konteineros, kas domāti atkritumu šķirošanai. Ne
vienu reizi vien esmu pamanījis, ka kopējā
sadzīves atkritumu konteinerā tiek izmesti
atkritumi, kurus varētu sašķirot. Manuprāt,
tas liecina ne tikai par iedzīvotāju nevēlēšanos šķirot, bet arī par nezināšanu – arī man
nav īsti skaidrs, ko drīkst un ko nedrīkst
izmest krāsainajos konteineros, piemēram,
esmu redzējis, ka kopējos konteineros tiek
izmestas glītas, tīras kartona kastes, bet vai
tās nevarētu mest arī tikai papīram domātajos konteineros?» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā jelgavnieks, aicinot vēlreiz atgādināt,
kādiem atkritumiem kurš konteiners
paredzēts.

Kā stāsta SIA «Zemgales Eko» valdes
locekle Zane Ķince, pilsētā izveidotajos
dalīto atkritumu vākšanas punktos ir trīs
krāsas konteineri. Dzeltenie paredzēti PET
pudelēm, plastmasai, papīram un kartonam, zaļie – stiklam, savukārt melnajos
drīkst ievietot pārējos nešķirotos sadzīves
atkritumus.
Dzeltenajā konteinerā drīkst ievietot
visu veidu papīru, tostarp avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu,
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica izskalotas sulas un piena pakas, kā arī

sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles, vējstikla šķidruma un dzesēšanas šķidruma izlietotās kanniņas, cietās
plastmasas izstrādājumus. Zaļajā – tīru
stikla iepakojumu, taču tajā nedrīkst
mest spoguļus, lampu kupolus un logu
stiklu. «Piemēram, luminiscētās lampas
ir sadzīvē radušies bīstamie atkritumi,
kas jāsavāc atsevišķi un jānogādā dalīto
atkritumu vākšanas punktos Jelgavā,
Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 vai Ganību ielā 84,» skaidro Z.Ķince, atgādinot,
ka atkritumus šajos laukumos iedzīvotāji
var nodot bez maksas.
Z.Ķince iedzīvotājus aicina atbildīgi
izturēties pret atkritumu šķirošanu:
«Diemžēl pieredze apliecinājusi, ka
dažkārt sašķiroto atkritumu konteineru
saturs jāizber kopā ar sadzīves atkritumiem, jo, kamēr vieni cenšas, citi viņu
labo darbu pamanās sabojāt, piemēram,
makulatūrai paredzētajā konteinerā izberot sadzīves atkritumus, ēdiena paliekas
vai stiklam paredzētajā iemetot bundžu
ar krāsu, tādējādi sabojājot sašķirotos
atkritumus – šādā gadījumā materiāls
otrreizējai pārstrādei vairs nav derīgs.»

«Aspazijas ielā ūdens notekgrāvji nav
tīrīti gadiem. Ir izveidojusies situācija, ka
notekgrāvji ir pilni pat vasaras vidū, kamēr
pāris māju tālāk ūdeņu nav. Laikam šajā
vietā caurteka ir aizsērējusi vai aizbirusi,»
vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta Gunārs. Viņš vēlas noskaidrot, kas ir atbildīgs
par šo situāciju un kādi normatīvie akti
regulē notekgrāvju uzturēšanu.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Sagatavoja Sintija Čepanone

Kā skaidro pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju
inženiere Žanna Barkovska, grāvju un
caurteku uzturēšanu mūsu pilsētā regulē
Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.57 «Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība», kā
arī Meliorācijas likums, kas stājās spēkā
pagājušā gada 25. janvārī.
Iepazīstoties ar lasītāja minēto situāciju,
viņa norāda, ka šogad paredzēts pārtīrīt
Aspazijas ielas grāvi, kas atrodas Jelgavas 5.
vidusskolas teritorijā. «Noteikti izvērtēsim
arī iespējas līdz 1. septembrim pārtīrīt grāvjus Aspazijas ielas posmā no Dambja līdz
Draudzības ielai,» norāda hidrotehnisko
būvju inženiere.

Ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Daiļslidotāji uzkrāj pieredzi

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāji
piedalījušies vairākās sacensībās. «Tukuma
Cup 2011» 1. vietu izcīnīja Sintija Vintere,
Gļebs Basins un Kims Georgs Pavlovs. 2.
vieta – Arinai Bondarevai, 3. vieta – Jeļizavetai Kopačai un Patrīcijai Ludvigovai.
Savukārt sacensībās «Burvīgās slidas»
Daugavpilī Anna Beļeviča ieguva 4. vietu.
«Anna izpildīja gandrīz visus elementus,
kas bija iecerēti, un ieguva līdz šim savu
augstāko punktu summu – mazliet virs 72
punktiem,» tā treneris Andrejs Brovenko.
Pārējo slidotāju startu viņš vērtē kā labu,
jo katram audzēknim sacensībās ir savs
uzdevums – citam tas ir stresa pārvarēšana.
«Sacensības ir pārbaude, kas ļauj saprast, ko
esam iemācījušies, kādas ir kļūdas, kas vēl
jāuzlabo,» norāda treneris.

Labākais dambretists –
jelgavnieks

Otro reizi par Latvijas čempionu
starptautiskajā
(100 lauciņu)
dambretē kļuvis
jelgavnieks, starptautiskais meistars Vladislavs Vesperis. Pirmo reizi viņš
par Latvijas čempionu kļuva 2000. gadā.
2002. gadā V.Vesperis ir piedalījies pasaules
čempionāta pretendentu turnīrā, pārstāvot
valsti. Pats uzskata, ka dambrete ir tikai
hobijs, un ikdienā strādā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā par attīstības plānošanas speciālistu. «Jā, abām šīm
nodarbēm ir kopīgs tas, ka jāspēj redzēt uz
priekšu,» tā V.Vesperis.
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sports
Čempionāts volejbolā

7. un 8. maijā Jelgavas Sporta hallē notiks
Jelgavas pilsētas čempionāts volejbolā. Sestdien, 7. maijā, sacentīsies vīriešu komandas,
bet svētdien, 8. maijā, – sieviešu komandas.
Sporta servisa centra metodiķis Valdis
Ilmers stāsta, ka iepriekš nav jāpiesakās
– reģistrācija notiks sacensību dienas rītā
līdz pulksten 10. «Ja vīriešu komandu būs
daudz, iespējams, ka arī svētdien paralēli
sieviešu spēlēm turpināsies vīru cīņas,» tā
viņš. Pērn čempionātā piedalījās četras vīriešu komandas un par čempioniem kļuva LLU
komanda. Otrajā vietā palika «Mītavas bruģieri», bet trešajā – «Seniori». 2009. gadā
par čempioniem kļuva «Ozolnieku» vīriešu
komanda un Jelgavas rajona Sporta centra
sieviešu komanda, bet pērn neviena sieviešu
komanda čempionātā nepieteicās.

Ledus halli «okupēs»
kērlingisti

Krājbankas ledus
hallē jau 9. reizi
notiks kērlinga
turnīrs «Jelgavas
kauss». Organizators Bruno Bārzdainis norāda, ka sacensībās piedalīsies 20
komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Baltkrievijas, Polijas un Somijas.
Piektdien, 29. aprīlī, sacensības sāksies pulksten 8, bet sestdien, 30. aprīlī, – pulksten 9.
Ieeja – bez maksas. Šoreiz būs īpašas balvas
arī no grupas «Prāta vētra», jo, izrādās, puiši
savulaik, kad dzīvs vēl bija Gundars Mauševics, spēlējuši kērlingu. «Gribēju prātniekus
uzaicināt piedalīties, bet viņiem tajā laikā ir
tūre Ukrainā,» tā B.Bārzdainis.

Sezonas galvenais uzdevums –
atlase olimpiskajām spēlēm
 Ilze Knusle-Jankevica

1. maijā pulksten 11 ar ikgadējām sacensībām Lielupē – Pavasara kausu, Latvijas čempionātu
pieaugušajiem un junioriem
garajās distancēs un A.Avdejeva
kausa izcīņu – sāksies «airēšanas
gads». Lai gan šosezon airētājiem ir daudz svarīgu sacensību,
centrālais notikums būs spēcīgāko puišu – kanoista Gata
Pranka un smaiļotāja Mārtiņa
Upīša – starti, lai kvalificētos
Londonas Olimpiskajām spēlēm, kas notiks 2012. gadā.
Abi cerīgākie Jelgavas airētāji gatavoties
sezonai sāka agrāk nekā citi un aizvadīja
treniņnometni ārvalstīs – Gatis bija Baltkrievijā, bet Mārtiņš – Spānijā. Viņu galvenais uzdevums ir labi nostartēt Eiropas
čempionātā un Pasaules kausā, lai kvalificētos dalībai olimpiskajās spēlēs. Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
airēšanas trenere Lelde Laure piebilst, ka
pluss ir tas, ka Latvijā nav tik daudz augstas

klases sportistu un tas, kurš izcīna biļeti uz
olimpiādi, tajā arī piedalās. «Lielvalstīs, piemēram, Vācijā, Krievijā un citās, vieta tiek
izcīnīta valstij, un pēc tam sākas nežēlīga
cīņa starp valsts sportistiem, lai tiktu uz
olimpiādi,» stāsta trenere.
Vēl šosezon uz dalību Eiropas un pasaules
līmeņa sacensībās pretendē BJSS airētāji
Antons Knesis, Marks Ozolinkevičs, Rūdolfs Nartišs un Lāsma Zaķīte, kā arī kluba
«KC» airētāji Sergejs Ņemnaševs un Jānis
Geidāns.
Vēl viens būtisks notikums ir Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas notiks jūlija sākumā
Jūrmalā. Paredzēts, ka tajā piedalīsies Jelgavas airētāju komanda apmēram 30 cilvēku
sastāvā. Te, protams, mērķis ir medaļas – jāatgādina, ka iepriekšējā Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē 2009. gadā mūsu airētāji
izcīnīja septiņas medaļas (divas zelta, divas
sudraba un trīs bronzas). Tiesa, šogad abu
zelta medaļu īpašnieces māsas Anita un
Inga Staņunas, kā arī četrinieka airētāja
Maija Bārzdaine atļauto vecumu ir pārsniegušas un olimpiādē piedalīties nevarēs, bet
trenere L.Laure lielas cerības liek uz Lāsmu
Zaķīti un jaunajām meitenēm.

25. reizi pasniegs A.Avdejeva kausu

Jaunajai sezonai gatavojas arī kluba «KC» airētāji, kas
ik dienu cītīgi trenējas Lielupē.
Foto: Ivars Veiliņš

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
4. maijā plkst. 14 un 18 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «100 grami
Žurkas». Režisors V.Runtulis. Biļešu cena: Ls 10, 8, 6, 5.

Šogad 1. maijā jau 25. reizi tiks pasniegts ceļojošais Aleksandra Avdejeva kauss labākajam
vīrietim smaiļotājam sešu kilometru distancē. Parasti arī leģendārais sportists apmeklē šīs
ikgadējās sacensības un pats personīgi pasniedz kausu.

10. maijā plkst. 12 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem. Pēc N.Nosova
pasakas motīviem «Nezinītis», komēdija. Režisore L.Kaupuža-Eglinska. Biļešu

Kā stāsta kluba «KC» vadītāja Ilze Bome, A.Avdejevs ir dzimis 1956. gadā Jelgavā, pabeidzis
3. vidusskolu un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultāti. Kluba «KC»
biedrs ir ne tikai četrkārtējs pasaules čempions, bet vēl pasaules čempionātā izcīnījis pa vienai
sudraba un bronzas medaļai. Pēdējo reizi pasaules čempionātā viņš piedalījies 1983. gadā.
Savukārt 1980. gadā viņš piedalījās olimpiskajās spēlēs Maskavā. «Pēc priekšbraucieniem
Aleksandra četrinieks ar pārliecinoši labāko laiku iekļuva finālā. Un, lai gan bija jābūt medaļai,
puiši palika septītie. Toreiz pretēji visiem noteikumiem sacensības notika negaisa laikā, un tikai
vēlāk izrādījās, ka viens no mūsu četrinieka bija piedzīvojis, kā zibens nosper viņa draugu, un
viņam bija ļoti spēcīga psiholoģiska trauma. Viņš vispār nespēja paairēt, un puiši praktiski trijatā noairēja distanci,» stāsta I.Bome. Neskatoties uz šo neveiksmi, A.Avdejevs joprojām ir visu
laiku titulētākais Latvijas smaiļotājs. Tiesa, Pekinas olimpiskajās spēlēs talantīgais limbažnieks
Kristaps Zaļupe divniekos viņa sasniegumu atkārtoja un izcīnīja 7. vietu.
Šobrīd A.Avdejevs dzīvo Rīgas rajonā un nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Viņam ir divi dēli, bet
neviens tēva pēdās neiet un ar airēšanu nenodarbojas.

10. maijā plkst. 19 – Liepājas teātra viesizrāde. J.Grušs «Mīla, džezs un
velns». Muzikāla, traģiska komēdija. Režisori Velta un Vītauts Anuži. Klaipēdas

cena: Ls 3, 2.50, 2 (Lielajā zālē).
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Sporta pasākumi
 28. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2011» 3. kārta
(Ozolnieku stacijā).
 29. aprīlī pulksten 18.30 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – Valmieras FK (ZOC).
 29. aprīlī pulksten 8 un 30. aprīlī
pulksten 9 – «Jelgavas kauss» kērlingā
(Krājbankas ledus hallē).
 30. aprīlī pulksten 9 – Jelgavas 2011.
gada pilsētas atklātais karatē čempionāts
(Jelgavas Sporta hallē).
 30. aprīlī pulksten 10 – Latvijas 21.
universiāde volejbolā (LLU Sporta namā,
sporta zālē Tērvetes ielā 91d un Ozolnieku
vidusskolas sporta hallē).
 30. aprīlī pulksten 10.30 – sporta
deju sacensības «Jelgavas domes kauss»
(ZOC).
 1. maijā – Pavasara kauss, LR čempionāts airēšanā pieaugušajiem, junioriem
garajās distancēs. Pulksten 11 – atklāšana,
pulksten 12 – sacensību sākums (airēšanas
bāzē Pasta salā).
 4. maijā pulksten 10 – «Veselības diena 2011» galda tenisā, 5. kārta (Jelgavas
Sporta hallē).
 5. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2011» 4. kārta,
sprints (Pils salā).
 6. maijā pulksten 10 – ZZ čempionāts
(Jelgavas Sporta hallē).
 6. maijā pulksten 16 un 7. maijā
pulksten 10 – Latvijas augstskolu 21. universiāde vieglatlētikā un volejbolā. Pulksten
15 – noslēgums (ZOC).
 7. maijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 5. kārta (6.
vidusskolā).
 7. maijā pulksten 10 – Latvijas meistarsacīkstes kadetiem brīvajā cīņā (Jelgavas
Sporta hallē).
 7. maijā pulksten 10 – pilsētas čempionāts volejbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 7. maijā pulksten 16 – LČ spēle futbolā
U-13: JFC «Jelgava» – SK «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 8. maijā pulksten 10 – Pilsētas čempionāts volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta
hallē).
 9. maijā pulksten 19 – 1. līgas futbola
čempionāts: FK «Jelgava 2» – FS «Metta/LU»
(ZOC).

Meklē darbu
Sieviete (35) meklē darbu. Tālrunis 26161495.
Elektriķis. Izpildu jebkurus darbus saistībā
ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā. Vēlams fasādes siltināšanas darbos. Tālrunis 28483563.

Universitātes Liepājas teātra aktieru kursa diplomdarba izrāde. Biļešu cena: Ls 5, 4,
3 (Lielajā zālē).

Sieviete (50), ir pieredze, medicīniskā izglītība. Meklē kopējas, vecu cilvēku aprūpes vai
mājstrādnieces darbu. Tālrunis 22007328.

13. maijā plkst. 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. A.Gaļins
«Retro». Komēdija divos cēlienos. Biļešu cena: Ls 6, 5, 4 (Lielajā zālē).

Šoferim ar busiņu. Tālrunis 63023280.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Piedāvā darbu
Pensionāram (-ei) vai pārim lauku mājas
pieskatīšanai Bauskas rajonā. Dzīvošana uz
vietas. Tālrunis 26108123.
SIA «GENTURIONS LV» vajadzīgs sargs
darbam Jelgavā. Tālrunis 25636592.

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem
izgatavo nestandarta konstrukcijas. Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada
jūnijā tika atvērta struktūrvienība Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti 330 strādājošie. 14
gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti
un piegādes termiņu ievērošanu. Par to liecina ikgadējais pasūtījumu apjoma pieaugums.
Savam draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties

metināšanas speciālistu
(darbam Dobelē).

Prasības:
• augstākā vai vidējā tehniskā izglītība;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• darba pieredze metālapstrādē;
• labas komunikācijas prasmes un spēja mācīt citus;
• analītiska domāšana un augsta atbildības sajūta.
Pienākumi:
• uzraudzīt metināšanas procesus;
• piedalīties metināšanas tehnoloģijas izstrādē jauniem pasūtījumiem;
• nodrošināt metinātāju apmācību un kvalifikācijas celšanu.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• iespēju mācīties un pilnveidoties;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: info@eastmetal.lv

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,15 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Pārdod nakts tārpus. 25 tārpi/1Ls. T. 26133071
Māju Pārlielupē, blakus Olimpiskajam
centram. T. 20225388
1-ist. dzīvokli pilsētas centrā ar zemiem
komunālajiem maksājumiem. T. 29401160.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS DOBKEVIČS (dz. 1935. g.)
GAĻINA TEŅČA (dz. 1957. g.)
TOMS STRUPIS (dz. 1989. g.).
Izvadīšana 30.04. plkst. 14 Baložu kapsētā.
VIKTORS ŽAUNERS (dz. 1949. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
TIMOFEJS PROKOPENKO (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst. 16 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA JAKOVĻEVA (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 28.04. plkst. 12 Zanderu
kapsētā.
ARNIS VECMUKTĀNS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 30.04. plkst. 12 Meža kapsētā.
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2. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1195.sērija.
9.25 «No visas sirds». Romantiska komēdija. 2009.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Ēģipte». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls.
17.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
seriāls. 11.sērija.
16.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1195.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 TV pirmizrāde! «Dziļā Amerikā».
Latvijas dokumentāla filma. 2011.g. 1.daļa.
19.00 «20 gadi. 20 stāsti. 1990.–1994.g.»*
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
9.25 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
9.35 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
9.45 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāal filma.
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 64.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 91. un 92.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 24.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
13.50 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija – Itālija.
8.02.2009.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 64.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 91. un 92.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 24.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.
0.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 6.sērija.
10.05 «Kad nevar uzticēties». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 105.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 4.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 2.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
23.25 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.30 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 8.sērija.
1.20 LNT ziņu Top 10.*
2.10 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 7.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 27.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 25.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 7.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 35.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 24. un 25.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 338.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 3.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 75.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.

17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 57.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 339.sērija.
21.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011.
Somija – Latvija. Tiešraide.
23.50 «Nekā personīga».
0.45 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 19.sērija.
1.20 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 214.sērija.
2.15 «Kobra 9». Seriāls. 5.sērija.
3.05 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 27.sērija.
4.35 «Nakts joki».

3. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1196.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 25.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Drēzdene». Vēsturiska drāma. 2006.g. 1.sērija.
12.40 «Kā runāt ar valsti?» Palikt, aizbraukt vai izlīgt?*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Viss notiek».*
14.05 «Latvija var!»*
14.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 17.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 12.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1196.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 2.daļa.
19.00 «20 gadi. 20 stāsti. 1995.–1999.g.»*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 26.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Elīna Garanča. Dzimusi, lai dziedātu».
Vācijas dokumentāla filma. 2006.g.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

tv programma
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 36.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 26. un 27.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 339.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 4.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Laimīgi kopā 3» (ar subt.). 44. un 45.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 76.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 58.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 28. un 29.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 340.sērija.
21.00 «Mežonīgais četrinieks». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
23.05 «Dzīvās ugunis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
1.50 «Hārpera sala». ASV seriāls. 10.sērija.
2.35 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 53.sērija.
3.20 «Kobra 9». 6.sērija.
4.10 «Ņujorkas ielās 4». 8.sērija.

4. maijs, trešdiena
LTV1
7.15 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
8.35 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
10.00 Dievkalpojums, veltīts LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai.
11.00 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.*
12.00 Saeimas svinīgā sēde.
12.35 «20 gadi. 20 stāsti. 2000.–2004.g.»*
13.05 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts
«Kad man vairs nebūs 16...»*
15.30 «20 gadi. 20 stāsti. 2005.–2009.g.»*
16.00 «Latvietis». Animācijas filma.
16.10 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1995.g.
17.30 «Ielas garumā».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Kērnsa – aizmirstais draugs». Dokumentāla filma.
19.05 «Mazie laupītāji».
Latvijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Laiks Ziedonim».
22.15 «Mūsu tautasdziesma». 1.daļa.*
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Mūsu tautasdziesma». 2.daļa.*

LTV7

LTV7

6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 65.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 93. un 94.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 25.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Hokejs. Latvija – Čehija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 65.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 93. un 94.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL pusfinālspēle. Tiešraide.
21.30 «Tavs auto».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 25.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 «SeMS».*

6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Savvaļas zirgi». ASV ģimenes drāma. 2009.g.
10.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 16.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 66.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 95. un 96.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 26.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
13.50 2000. gada pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Latvija – Krievija.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 66.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 95. un 96.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
19.50 «Ātruma cilts».
20.20 17. starptautiskais Masī cirka festivāls.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 26.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Yana Kay – akustiski».
0.05 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
0.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 7.sērija.
10.05 «Mīlas atklāsme». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 43. un 44.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 106.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Basteja kolekcija. «Cillertāles mežs».
Vācijas un Austrijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Romeo ir jāmirst». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
1.55 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 4.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 8.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 28.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 26.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 8.sēr.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
7.30 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma.
7.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.30 «Skubijs Dū un Lohnesa briesmonis».
ASV animācijas filma. 2004.g.
9.55 «Nedienas ar mērkaķi». Ģimenes komēdija. 1994.g.
11.50 «Misters Bīns». Animācijas filma.
12.10 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2000.g.
14.35 «Vējiem līdzi». ASV melodrāma. 1939.g.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Stipro skrējiens».
21.35 «Padoties aizliegts». Latvijas dokumentāla filma. 2009.g.
23.25 «Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents».
ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
1.15 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
2.05 «Romeo ir jāmirst». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
3.55 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 9.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 29.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 27.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 9.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 37.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 28. un 29.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 340.sērija.
9.35 «Īstais Garfīlds». ASV animācijas filma. 2007.g.
11.05 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998.g.
12.55 «Akvamarīns». Ģimenes komēdija. 2006.g.
15.00 «Džumandži». ASV ģimenes piedzīvojumu filma. 1995.g.

Ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis
17.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011. Dānija
– Latvija. Tiešraide.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 341.sērija.
21.00 «Nakts muzejā». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
23.10 «Tiesības nogalināt». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.55 «Somersbijs». Romantiska drāma. 1993.g.
3.55 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

5. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1197.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 26.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Trīs musketieri». Latvijas animācijas filma.
11.55 «Krāsainās pasaules». Skatu filma.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.25 «Meža stāsti. Bebrs». Dokumentāla filma.
13.25 «Province».*
13.55 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
14.05 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
14.50 «Kopā» (ar subtitriem).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 32.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1197.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 12.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 27.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 11.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 67.(noslēguma) sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 97. un 98.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 27.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
13.50 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Hokejs. Krievija – Čehija. 1.periods.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 67.(noslēguma) sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 97.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Ievērot distanci». Dokumentāla filma.
21.35 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 27.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Troksnis».*
0.20 17. starptautiskais Masī cirka festivāls.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 8.sērija.
10.05 «Istabene». Vācijas romantiska komēdija. 2005.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 45. un 46.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 108.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). seriāls. 23.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). seriāls. 24.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
23.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 9.sērija.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
1.50 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 10.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 30.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 28.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 10.sēr.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 10. un 11.sērija.

8.05 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.00 «UgunsGrēks 5». 341.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.35 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 5.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 1. un 2.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 77.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 59.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 30. un 31.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 342.sērija.
21.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011. 2A – 3D. Tiešraide.
23.50 «Kinomānija».
0.20 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 2.sērija.
1.20 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
2.15 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 10.sērija.
3.00 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 30.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 77.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 7.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 27.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 14.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Polārlāči uz trauslā ledus». Dokumentāla filma. 2004.g.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.15 «Labāki laiki». Seriāls. 12.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 33.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris kleists 4». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Vera». Lielbritānijas krimināldrāma. 4.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 11.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 6.sērija.
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 99. un 100.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 28.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19.30».*
13.50 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Hokejs. Kanāda – ASV.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 99. un 100.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL pusfināla spēle. Tiešraide.
21.30 «Motociklisti».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 28.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.05 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 9.sērija.
10.05 «Mīlestības vārdā». Vācijas melodrāma. 2000.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 47. un 48.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 109.sērija.
15.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Divi par daudz». Romantiska komēdija. 1995.g.
0.15 «Patiess draugs». Traģikomēdija. 2005.g.
2.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
2.55 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 11.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 31.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 29.sēr.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 11.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 38.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 30. un 31.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 342.sērija.
9.40 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.35 «Mīla. Aizspriedumi. Indija». 6.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!». 3. un 4.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 78.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 60.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 343.sērija.
21.00 «Stārskijs un Hačs». ASV komēdija. 2004.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.15 «Briesmu lietas: Neslīpētie dimanti». Trilleris. 2005.g.
2.55 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
3.45 «Ņujorkas ielās 4». 11.sērija.
4.30 «Jā, dārgā!» 3.sērija.
4.50 «Nakts joki».

7. maijs, sestdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 65. un 66.sērija.
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 33. un 34.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Skrienam sportot!»
12.15 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
12.45 «Sveika, Robij!» Seriāls. 27. un 28.sērija.
14.15 «Laiks Ziedonim».*
15.15 «Tikšanas vieta – bibliotēka». Dokumentāla filma.
15.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.45 «Meža stāsti. Bebrs». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Erkils Puaro. Makgintija kundzes
nāve». Detektīvfilma.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Spožā zvaigzne». Drāma. 2009.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 1.un 2.sērija.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Krievija – Kanāda.*
16.30 «Ievērot distanci». Dokumentāla filma.
17.35 «Balkānu neskartā daba». Dokumentāla filma.
18.35 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».*
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija (vai
19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 25. un 26.sērija.
21.40 Mihaila Gorbačova 80 gadu jubilejas koncerts.
23.20 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Somija – Slovākija.*

LNT
6.00 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 11.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Alfas lielā multeņu varoņu ballīte». Tiešraide.
11.25 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 1.sērija.
11.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.30 «Alfas lielā multeņu varoņu ballīte». Tiešraide.
12.40 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.20 «Censoņas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 Latvenergo erudīcijas konkurss eXperiments.
22.35 «Galva mākoņos». Laikmeta drāma. 2004.g.
0.50 «Draugi 10». ASV komēdijserīals. 1.sērija.
1.15 «Divi par daudz». Romantiska komēdija. 1995.g.
3.15 «Novākt Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
4.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 12.sērija.

5.45 «Prokurors Šarks 2». 32.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 17.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 4.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 11.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
8.40 «Mūmija». Anim. ser. 2.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.35 «Kinomānija».
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
14.55 «Stārskijs un Hačs». ASV komēdija. 2004.g.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011. 3D – 1A.
Tiešraide.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Ņujorkas taksometrs». Komiska spraiga sižeta
filma. 2004.g.
23.30 «Stepfordas sievas». ASV komēdija. 2004.g.
1.20 «1612» (ar subt.). Vēsturiska piedzīvojumu drāma. 2007.g.
4.00 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 12.sērija.
4.50 «Nakts joki».

8. maijs, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 67. un 68.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 35. un 36.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 33.sērija.
9.55 «Avārijas brigāde. Mazulis». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 18.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
11.00 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 1. un 2.daļa.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Sievietes vārds. Ielūdz Raimonds Pauls».*
16.05 TV pirmizrāde! «Mammu dzīve». Dokumentāla filma. 2011.g.
16.40 «Polārlāči uz trauslā ledus». Dokumentāla filma. 2004.g.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Province».
18.45 «Dvīņu noslēpums». Dokumentāla filma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Drēzdene». Vēsturiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Laiks vīriem?»*
23.50 «Latvijas Zilie kalni». 2.daļa.*

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 2010. gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Fināls. ASV – Kanāda.*
14.00 «Basketbola apskats».*
14.30 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 1.un 2.sērija.
16.25 «633 km debesīs un ellē». 4.sērija.
17.00 LBL 1. finālspēle. Tiešraide.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 3. un 4.sērija.
21.05 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 14.sērija.
22.00 «Lulū un Džimijs». Muzikāla drāma. 2009.g.
23.40 Sporta balvas Laureus pasniegšanas ceremonija. 2011.g.*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 21.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 8.sērija.
11.10 «Manas mammas jaunais draugs».
ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
13.10 «Meklējot Nekurzemi». Laikmeta drāma. 2004.g.
15.10 «Denisa bieds». ASV piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības. Fināls.
24.00 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
1.45 «Patiess draugs». Traģikomēdija. 2005.g.
3.30 «Galva mākoņos». Lielbritānijas un Kanādas
laikmeta drāma. 2004.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 4». 13.sērija.
5.45 «Prokurors Šarks 2». 33.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu». 1.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 5.sērija.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 20.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
11.00 «Saulessvece». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1986.g.
12.30 «Ezera sonāte».
Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
14.30 «Ņujorkas taksometrs».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2004.g.
16.30 «Uz Ameriku pēc princeses». ASV komēdija. 1988.g.
Režisors Dž.Lendiss. Lomās: E.Mērfijs, Š.Hedlija,
Dž.Eimoss u.c. Kādas mazas Āfrikas valsts princis vēlas pats sev sameklēt sievu, turklāt tādu,
ko līdz šim vēl nekad nebūtu redzējis. Tādēļ viņš
dodas uz Ameriku. Tur viņš izliekas par vienkāršu
cilvēku, sāk strādāt nelielā ēstuvē un iemīlas tās
vadītāja meitā. Kā noprotams, nezinot sava jaunā
darbinieka izcelsmi, šefs par potenciālo znotu
nebūt nav sajūsmā.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Lielbritānijas,
ASV, Vācijas un Japānas piedzīvojumu filma.
2001.g. Lomās: A.Džolija, Dž.Voits, D.Kreigs
u.c. Lorda Ričarda Krofta meita Lara uzaugusi
bagātā ģimenē un baudījusi labu izglītību. Sekojot
tēva piemēram, brīvajā laikā viņa nodarbojas ar
nežēlīgiem cīņu un šaušanas treniņiem un dodas
pārgalvīgos ceļojumos uz dažādām pasaules malām, lai uzlauztu kapenes un meklētu dārgumus.
Reiz Laras tēvs bez vēsts pazūd vienā no saviem
klejojumiem. Ģimenes pilī atradusi tēva noslēptu
sienas pulksteni ar mistisku ierīci tajā, Lara nonāk slepenas un senas organizācijas uzmanības
lokā. Tās vadoņi vēlas valdīt par pasauli un laiku,
un tam viņiem nepieciešama tieši šī ierīce.
22.45 F-1: Turcijas Grand Prix izcīņa.
1.25 «Pilns aptumsums». ASV spraiga sižeta filma.
2008.g.
3.00 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 13.sērija.
3.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 33.sērija.
4.35 «Nakts joki».

7

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

BOSSIKS
Hei! Tuvojas izlaidumu laiks!
Bossiks piedāvā Jums jautri un
atraktīvi nosvinēt bērnudārza
izlaidumus grupām līdz 30 bērniem!
Sīkāk informācijai zvaniet: 63022438
vai rakstiet: bossiks@bossiks.lv

TEL.

22808000

Pērnavas iela 36, Jelgava
Diennakts veterinārā klīnika
«Zemgales veterinārais centrs»
Kr.Barona iela 17, Jelgavā (ieeja no pagalma)
tālrunis: 28448418; 63082133
• Konsultatīvā aptieka
• Terapija
• Ķirurģija
• Vakcinācija
• Stomatoloģija
• Diagnostiskie izmeklējumi
• Mājas vizītes
• Ikdienas un diētiskās sveramās barības
• Dzīvnieku aksesuāri un kopšanas līdzekļi
• Kinologa pakalpojumi
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NOTIKUMI

«Cālim» pieteikušies tikai 16
dalībnieki – viņi uzreiz tiksies finālā

Ceturtdiena, 2011. gada 28. aprīlis

Šogad Stādu dienas
sāksies 7. maijā
 Ritma Gaidamoviča

Pērn konkursā uzvarēja Loreta
Neusa-Luca,
bet 2009.
gadā – Marta Skara un
Keita Gulbe.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 28. aprīlī, pulksten 17
Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē tiksies pilsētas mazākie
dziedātāji, lai noskaidrotu,
kurš no viņiem saņems titulu
«Jelgavas cālis 2011». Par skanīgākā «cāļa» titulu cīnīsies
tikai 16 bērni vecumā līdz
pieciem gadiem. Ņemot vērā
mazo interesi, šogad konkursā nolemts nerīkot pusfinālu
– tas nozīmē, ka jau šodien
būs zināms jaunais «cālis».
Aģentūras «Kultūra» režisore Lolita
Truksne stāsta, ka līdz 20. aprīlim
saņemti tikai 16 pieteikumi un salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tas

tiešām ir maz. Piemēram, 2009. gadā
pusfinālā spēkiem mērojās 24 «cālīši»,
pērn – 27, no kuriem 14 piedalījās finālā.
Taču, neskatoties uz to, koncerts notiks
un Jelgava meklēs savu «cāli», tiesa, ne
divās daļās, kā iepriekš plānots. «Taupot resursus, nolēmām, ka iztiksim bez
pusfināla. Tas nozīmē, ka šodien jau būs
konkursa «Jelgavas cālis 2011» fināls un
vakarā tiks noskaidrots šā gada skanīgākais «cālis»,» tā L.Truksne. Tas nozīmē,
ka 24. maijā, kad Pilsētas svētku laikā
bija plānots «Jelgavas cāļa» fināls, būs
jau cita kultūras programma.
Runājot par šā gada dziedātāju repertuāru, L.Truksne atzīst, ka tas ir
dažāds un atšķirīgs. Atgādinām, ka
katrs «cālis» izpildīs divas dziesmas
a capella, mūzikas instrumentu vai
fonogrammas pavadījumā.

Kultūras pasākumi
 28. aprīlī pulksten 17 – mazo vokālistu konkursa «Jelgavas cālis 2011»
fināls. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 19 – deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts
«Iekrāsoti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50; 1
(kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 16 – grupas «Baltie lāči» piecu gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 20.30 – balle. Spēlē «Opus C». Biļetes cena – Ls 4,50
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 3. maijā pulksten 18 – jauktā kora «Skali» Pavasara koncerts. Repertuārā
laicīga un garīga satura latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi. Ieeja brīva
(Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē).
 12. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda 20 gadu jubilejas koncertšovs
«Ceļojums kopā ar Jelgavas bigbendu». Mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis.
Piedalās: R.Pauls, R.Ozols, J.Kurševs, N.Rutulis, Amber, I.Kerēvica, A.Kotoviča,
D.Lūriņa-Egliena, A.Ančevskis un citi. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4; 3 (Zemgales
Olimpiskajā centrā).

Mākslas dienu pasākumi
 Līdz 15. maijam – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde
«Gleznas» (kultūras namā).
 Līdz 4. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu
izstāde «Mākslas dienu ieskaņai» (kultūras namā).
 Līdz 2. maijam – Zigrīdas Cīrules jaunāko darbu izstāde «Ziedēšanas prieks»
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 15. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Mākslas dienas 2011» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde
«Pavasaris I, II» (kultūras namā).
 Līdz 7. maijam – izstāde «3 skolas». Jelgavas Mākslas skolas, Šauļu Mākslas skolas
un Paņevežas Mākslas skolas (Lietuva) audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 Līdz 7. maijam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes (Jelgavas
dzelzceļa stacijā, t/c «Pilsētas pasāža», t/c «Vivo centrs»).
 Līdz 13. maijam – Ievas Vītolas-Lindkvistas (Dānija) lielformāta darbu izstāde
«Straumes, upes un ūdenskritumi» (galerijā «Suņa taka»).
 Līdz 20. maijam – Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 22. maijam – Initas Vilks un Aivas Bulmeres izstāde «Visu kaķiem» (klubā
«Jelgavas krekli»).
 29. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas mākslinieku darbu izstādes «Sākums» atklāšana
(galerijā «Suņa taka»).
 5. maijā pulksten 14 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstādes «Fantāzijas» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 No 2. maija – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava un mana» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 3. maijā pulksten 11 – izstādes «Sarkans» atklāšana (Jelgavas pilī).
 4., 5. un 6. maijā no pulksten 10 līdz 22 – Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde
«Mātera ielas pludmale» (Raiņa parkā).
 No 5. maija – Līvijas Strautnieces jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
 5. un 6. maijā no pulksten 15 līdz 16.30 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) meistarklase (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 7. maijā no pulksten 12 līdz 14 – Mākslas dienu akcija «Māksla mūsos un ap
mums» (laukumā pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).
 7. maijā no pulksten 10 līdz 20 – Mākslas dienu akcija «Ielene»: mākslinieku
radošais darbs plenērā, darbu eksponēšana – no pulksten 10 līdz 15; pulksten 16
– apsveikums/performance visiem dalībniekiem un mākslas baudītājiem; «Ielenes»
noslēgums – pulksten 20 (Jelgavas vecpilsētā).
 No 12. maija – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Sestdien, 30. aprīlī, jelgavnieki
aicināti piedalīties Lielajā talkā. Bet nākamajās brīvdienās,
7. un 8. maijā, ikviens, kurš
vēlas papildināt puķu dobes
un augļu dārzus, aicināts uz
tradicionālajām Stādu dienām
Jelgavas pils parkā, kas šogad,
pēc stādaudzētāju lūguma,
notiks nedēļu vēlāk nekā līdz
šim. Tas nozīmējot, ka tirgotāju
stendos būšot lielāks preču
klāsts, jo varēšot uz Jelgavu atvest arī stādus, kas iepriekšējos
gados vēl nebija pietiekami nobrieduši, lai tos vestu uz tirgu.
Stādu dienām pieteikušies jau
130 tirgotāji, taču pieteikšanās
turpinās vēl līdz 2. maijam.
«Šogad esam mazliet mainījuši koncepciju. Proti, Stādu dienas notiks nedēļu
vēlāk. Šādu ieteikumu saņēmām no stādu
audzētājiem. Kādam var šķist, ka viena
nedēļa auga attīstībā neko neietekmē,
taču stādaudzētājiem tas ir ilgs laiks, un
tieši tik esot vajadzīgs, lai, piemēram, ziedi
kārtīgi nobriestu, izveidotos un produkcija
būtu pircēju acij tīkamāka un kvalitatīvāka. Tāpat nereti laika apstākļi pašiem
pircējiem neļauj vēl nopirkto iestādīt,
tāpēc ieguvēji, mūsuprāt, būs visi,» stāsta
aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics.
Šobrīd Stādu dienām pieteikušies
jau 130 tirgotāji. Aģentūras «Kultūra»
kultūras darba speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka no tiem tikai kādi desmit ir
amatnieki, kuri piedāvās, piemēram,
pinumus, koka izstrādājumus, daži pārtikas tirgotāji, kas jau līdz šim piedalījušies

Sestdien, 7. maijā, Stādu dienās Jelgavā tirdzniecības sektors būs atvērts no pulksten
9 līdz 17, no pulksten 10.30 līdz 14 paredzēta kultūras programma. Bet svētdien, 8.
maijā, pircēji stādus, krūmus un dārza inventāru varēs iegādāties no pulksten 9 līdz
15. Bet no pulksten 11 līdz 14 – kultūras programma.
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavā rīkotajos tirgos, pārējie – stādu
audzētavas, zemnieku saimniecības,
individuālie audzētāji, selekcionāri,
dārza inventāra un aprīkojuma ražotāji
no visas Latvijas. Viņa atzīst, ka Stādu
dienas Jelgavā vēršas plašumā un šogad pieteikušies diezgan daudz jaunu
tirgotāju, kas līdz šim nav piedalījušies
Jelgavas tirgū. «Pats jaunākais noteikti
būs biomēslojums, kura ražošanu nodrošina sliekas,» piebilst S.Sīle, uzsverot,
ka šī tirgus priekšrocība noteikti ir tā,
ka šeit pircējam ir iespēja uzreiz no
pirmavota saņemt arī konsultāciju par
to, kā attiecīgais augs, stāds, koks vai
krūms jākopj, kur un kā jāstāda, kādu
mēslojumu labāk iegādāties.
Domājot par pircēju ērtību, jauninājumi šogad arī transporta novietošanā.
Proti, apmeklētāji auto varēs atstāt arī
stāvlaukumā aiz pils. Tiesa, vietu skaits

ir ierobežots. «Visu kontrolēs satiksmes
regulētāji un pašvaldības policijas darbinieki, kuri arī informēs, vai šeit ir brīvas
vietas. Ja nebūs, tad aicinām pircējus
tradicionāli izmantot vai nu kādu stāvvietu pilsētā, vai pļavu pretim pilij,» tā
I.Pirvics. Jau tradicionāli organizatori
– aģentūra «Kultūra» un Latvijas
Lauksaimniecības universitāte – gādājuši, lai Stādu dienas neaprobežotos
tikai ar iepirkšanos. Līdzās andelēšanai
būs arī plaša kultūras programma visai
ģimenei. Mazākajiem – «Annels» atrakcijas pils saliņā, pārējiem – pašdarbnieku un Latvijas mākslinieku koncerts. Kultūras programmā koncerts
ar grupu «Lustīgais blūmīzers» un
«Pilnmēness», bērnu vokālā ansambļa
«Rotiņa», popgrupas «Lai skan», tautas
deju ansambļu «Lielupe» un «Jaunība»
piedalīšanos.

Jelgavas bigbends
20 gadu jubilejā «iekaros» ZOC
 Ritma Gaidamoviča

Pavisam drīz, 12. maijā pulksten 19, Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) gaidāms Raita Ašmaņa vadītā Jelgavas bigbenda
vērienīgs džeza un populārās
mūzikas koncertšovs «Ceļojums
kopā ar Jelgavas bigbendu». Ar
to tiks atzīmēta bigbenda 20
gadu jubileja, kurā piedalīties
aicināts ikviens.
Jāatzīst, ka Jelgavas bigbends ZOC rīko
līdz šim iespaidīgāko koncertu, tādējādi
apliecinot, ka multifunkcionālo ēku var
izmantot ne tikai sportam, bet arī koncertiem.
Ne velti bigbenda jubilejas svinībām
izraudzīta tēma «Ceļojums kopā ar Jelgavas bigbendu», jo koncertšovā skatītājiem

Darba svētkos –
koncerts muzejā

Svētdien, 1.
maijā, kad tiek
atzīmēti Darba
svētki, jelgavnieki Ģederta
Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā aicināti uz
skanīgu koncertu «Pavasarim un mīlestībai». Koncerta sākums – pulksten 14.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere informē, ka šoreiz programmā romances un ārijas no dažādām operām.
Solisti – Jeļena Babicka un Aleksandrs
Gerbutovs. Koncertu vadīs Dmitrijs Prigodičs, pie klavierēm – Tatjana Kārkliņa.
Ieeja uz koncertu – Ls 1.

būs iespēja ceļot gan laikā, gan telpā,
sola jubilāri. Koncertā skanēs bigbenda
spilgtākie skaņdarbi no valstīm, kurās tas
koncertējis savos 20 pastāvēšanas gados,
– Latīņamerikas, Brazīlijas, Meksikas,
Peru, Itālijas, Vācijas, Spānijas, Francijas
–, savukārt melodiju telpā būs iespēja ceļot
kopā ar maestro Raimondu Paulu, izcilo
vijoles virtuozu Raimondu Ozolu, tenoru
Jāni Kurševu, dziedātājiem Amber, Normundu Rutuli un Ievu Kerēvicu, kā arī ar
topošajiem mūziķiem Reini Ašmani, Elvi
Lintiņu, Aivaru Konuti un dziedātājiem
Daumantu Kalniņu un Aneti Kotoviču.
R.Ašmanis stāsta, ka kopā ar Jelgavas
bigbendu ZOC muzicēs arī nu jau spoži
mūziķi, kas savulaik spēlējuši bigbenda
sastāvā, tostarp Kristaps Krievkalns,
Andris Barons, Zintis Žvarts un Gundars
Lintiņš, kuri skatītājiem vairāk pazīstami
kā muzikāli pavadošā grupa no dažādiem

Zīmējumu konkurss
bērndārzniekiem
Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP)
izsludinājusi Māmiņdienai veltītu bērnu zīmējumu konkursu. Tajā var piedalīties bērni
līdz septiņu gadu vecumam, iesniedzot zīmējumu par tēmu «Es savai māmiņai...». Zīmējumi jāiesniedz līdz 2. maija pulksten 19.
Ieteicamais zīmējuma formāts ir A4 lapa,
zīmējumam klāt jāpievieno informācija
par darba autoru (vārds, uzvārds, vecums,
pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums),
ja bērns nepārstāv nevienu pirmsskolas
izglītības iestādi, jānorāda vecāku kontakttālrunis. Konkursa nolikums pieejams
www.sib.jelgava.lv. 10. maijā pulksten 10
SIP zālē paredzēta labāko darbu izstādes
atklāšana un laureātu apbalvošana.

televīzijas šoviem. Koncertu kuplinās
Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita
Lūriņa-Egliena, Ainārs Ančevskis un
Mārtiņš Egliens, ne tikai uzņemoties
pasākuma vadītāju pienākumus, bet arī
dziedot skaistākās melodijas no muzikālās
izrādes «Sapnis par Brodveju», kura pēdējo
divu gadu laikā tiek uzvesta, pavadošajā
sastāvā muzicējot Jelgavas bigbendam
un R.Paulam. Īstenu koncertšova garšu
vērienīgajām jubilejas svinībām piedošot
Latvijas vadošie cirka mākslinieki, kā arī
atraktīvā šova deju grupa «Ķengurroks».
Būšot arī daudzi citi, skatītājiem vēl neatklāti pārsteigumi. Uz dzimšanas dienas
svinībām aicināts ikviens, kuram bigbenda
mūzika sirdij tuva. Biļešu cena – Ls 8; 7;
6; 5; 4; 3. Jāpiebilst, ka jubilāri dzimšanas
dienu svinēs divas dienas – otrs koncerts
gaidāms 22. maijā pulksten 20 Latvijas
Nacionālajā teātrī.

«Intriga» iekrāsos dejas
Deju studija «Intriga» rīt, 29. aprīlī, pulksten 19 Jelgavas kultūras namā ielūdz uz
sezonas noslēguma koncertu «Iekrāsoti
dejā». Te deju krāsās un mūzikas košumā
tiks iekrāsots deju studijas visu grupu
dejotāju sezonas veikums. Deju studijas
pārstāve Dita Siliņa informē, ka priekšnesumos kopā ar deju studijas «Intriga» dejotājām krāsas palīdzēs jaukt koncerta īpašie
viesi: Helēna Paula Jubalte, Eliāna Sanda
Veinberga, Artūrs Knope un Elmi Terjavjainens, Toms Ūdris, Daniels Ozolinkevičs no
Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba un
rokskolas. Biļešu
cena – Ls 2,50;
1,50 un 1.

