Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800

Ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis Nr.17 (253)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

ISSN 1691-4201

autobusu
Jauno biokoģenerācijas staciju Izmaiņas
kustības sarakstā
plāno iedarbināt pēc gada
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā to, ka sestdiena, 28. aprīlis, ir
oficiāli noteikta darbadiena, Jelgavas Autobusu parks informē, ka
šajā dienā arī pilsētas
autobusi kursēs pēc
darbdienu kustības
saraksta. Izmaiņas būs
arī 30. aprīļa, 1. un 4.
maija autobusu kustības sarakstos.

Līdz ar pamatakmeni
jaunās «Fortum Jelgava»
biokoģenerācijas stacijas
pamatos tika iemūrēta
kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm,
kā arī laikmeta liecinieki – vietējie laikraksti.
«Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja Ginta
Cimdiņa uzskata, ka šis
projekts būtiski ietekmēs
enerģijas tirgu Latvijā
– padarīs to «zaļāku» un
neatkarīgāku no dabasgāzes cenām.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Iemūrēts «Fortum Jelgava» biomasas koģenerācijas stacijas pamatakmens, un, kā lēš uzņēmuma valdes locekle
Aina Bataraga, jau pēc gada tā varētu tikt iedarbināta
testa režīmā. Atklāta tā tiks 2013. gada septembrī, un līdz
ar to jau 2013. gada apkures sezonā maksa par apkuri
saruks. «Par to, ka apkure kļūs lētāka, esam pārliecināti,
bet precīzi pateikt, par cik, nevaram. Salīdzinot ar šodienu, maksa samazinātos vairāk par desmit procentiem,
bet jāskatās, kādas būs šķeldas un dabasgāzes cenas
2013. gadā,» tā A.Bataraga.
Gan «Fortum Jelgava», gan pilsētas, gan Ekonomikas ministrijas
pārstāvji ir vienisprātis – šīs stacijas būvniecība ieviesīs izmaiņas
Latvijas enerģijas ražošanas jomā.
Vispirms jau tā mazinās Jelgavas
un Latvijas atkarību no dabasgāzes importa cenām, kā arī radīs
netiešās darbavietas biomasas
ražotājiem.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra, ka
par nepieciešamajām izmaiņām
siltuma ražošanā sākts domāt
jau 2001. gadā. «Liktenis mums
bija labvēlīgs, jo satikāmies ar

«Fortum». No šī projekta ieguvēji
būs ne tikai jelgavnieki un valsts
ekonomika, bet arī studenti un
izglītības sistēma, jo līdz ar jaunu
tehnoloģiju ienākšanu Latvijā
celsies prasības darba tirgū un
pavērsies iespējas apgūt jauno,»
tā pilsētas mērs.
Somijas koncerns par biokoģenerācijas stacijas būvniecību sācis
domāt jau 2008. gadā, kad Jelgavā
tika būvēta siltumapgādes stacija
Aviācijas ielā, taču tad tam īsti
neviens nav ticējis. «Bet Jelgavas
pilsētas attīstība pierāda, ka tas ir
iespējams. Un ar šo projektu mēs

apkuri padarīsim konkurētspējīgu
un ražosim videi draudzīgu elektroenerģiju,» tā «Fortum» vecākais
viceprezidents Pērs Langers. Jaunās stacijas izveidē tiks investēti
76 miljoni eiro (no tiem seši miljoni
– ES līdzfinansējums), kas ir pēdējo gadu lielākās investīcijas mūsu
pilsētā. Ekonomikas ministrijas
valsts sekretārs Juris Pūce uzsver,
ka «Somijas uzņēmuma lēmums
pierāda, ka Latvija investoriem
ir simpātiska un viņi mūsu valsti
redz kā vietu, kur veikt efektīvas
un drošas investīcijas».
Līdztekus koģenerācijas stacijas
būvniecībai zem Lielupes tiks
izbūvēts saistvads, kas savienos
abus upes krastus, lai siltumu
pilsētā varētu nodrošināt viens
avots. A.Bataraga norāda, ka pagājušajā nedēļā parakstīts līgums par
ES līdzfinansējuma piešķiršanu
saistvada izbūvei, un nu varēs slēgt
līgumu ar konkursa uzvarētājiem
un sākt darbus. Konkursā par
piemērotāko atzīts SIA «Latvijas
energoceltnieks» piedāvājums
par 952 338,40 latiem bez PVN.

«Kopējās saistvada izbūves izmaksas sasniedz 1,6 miljonus latu, no
kuriem ES līdzfinansējums ir 512
000 latu,» piebilst A.Bataraga.
Tāpat «Fortum Jelgava» sācis
komplektēt komandu, kas strādās
jaunajā biokoģenerācijas stacijā.
Informācija uzņēmuma mājas lapā
liecina, ka šobrīd tiek meklēts elektroinženieris, mehānikas inženieris,
ķīmiķis, automātikas inženieris,
operators automātiķis, operators
elektriķis, operators mehāniķis.
Uzņēmuma valdes locekle skaidro,
ka komanda tiek komplektēta, lai
būtu klāt visos stacijas izveides procesos un vasarā sāktu apmācības.
Kopumā paredzēts pieņemt darbā
26 – 28 cilvēkus.
Jāpiebilst, ka jaunās stacijas
jauda būs 85 megavati un tā spēs
saražot 85 procentus no nepieciešamās siltumenerģijas, lai sasildītu
visu Jelgavu. Līdz šim projektā jau
investēti aptuveni 30 miljoni eiro
(21 miljons latu), un var teikt, ka
projekts ir pusē, norāda «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja
Ginta Cimdiņa.

Agrākā cukurfabrikas ēdnīca kļūs par «Benefices» mājvietu
 Sintija Čepanone

vas cukurfabrika». «Primāri
paredzēts ar atbilstošām mēParalēli saspringtajam mēģinājumu un koncertu graģinājumu telpām nodrošināt
fikam «Benefices» dejotāji kastēs liek savu iedzīvi, lai,
«Benefices» dejotājus, tādējādi
tiklīdz tas būs iespējams, pārceltos uz jaunām telpām
tieši viņi veidos vislielāko telpu
«Jelgavas cukurfabrikai» piederošajā ēkā. «Pamazām
noslogojumu, taču, ņemot vērā,
ar šo domu, ka turpmāk mēģinājumi notiks Pārlielupē,
ka arī aģentūras «Kultūra»
aprod kā dejotāji, tā viņu vecāki, un jau tagad kopā
kolektīviem mēģinājumiem neesam sākuši risināt ikdienišķus jautājumus,» saka
pieciešamas papildu telpas, šī
«Benefices» vadītāja Annika Andersone.
iespēja ir optimāls risinājums,»
norāda «Kultūras» direktors
Pagājušajā nedēļā parakstīts valdības aģentūru «Kultūra» Mintauts Buškevics, piebilstot
telpu nomas līgums starp paš- un akciju sabiedrību «Jelga- – saskaņā ar līgumu telpas tiks

nomātas, sākot no 1. septembra, un nolīgtā nomas maksa ir
pašreizējai situācijai adekvāta
– trīs lati par kvadrātmetru
plus PVN.
Jāuzsver, ka kolektīvi darbu
varēs uzsākt mēģinājumiem
pielāgotās un izremontētās
telpās – ēkas īpašnieks jau sācis
nepieciešamos darbus, lai līdz ar
1. septembri tās varētu apdzīvot
kolektīvi.
Turpinājums 3.lpp.

Sestdien Jelgavas pilsētas
sabiedriskais transports kursēs pēc darbadienu kustības
saraksta, bet 30. aprīlī, 1. un 4.
maijā – pēc sestdienas kustības
saraksta.
28. aprīlī reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti kursēs pēc
sestdienas kustības saraksta,
29. aprīlī – pēc svētdienas kustības saraksta, izņemot divus
autobusu reisus: Jelgava–Rīga
ar izbraukšanas laiku pulksten

16.55 no Jelgavas autoostas un
reisu Rīga–Jelgava–Eleja–Jelgava pulksten 18.05 no Rīgas
Starptautiskās autoostas – šie
reisi svētdien nekursēs. Savukārt reģionālie starppilsētu
nozīmes maršruti 30. aprīlī, 1.
un 4. maijā kursēs pēc brīvdienu
kustības saraksta, tostarp mikroautobusi uz Rīgu un atpakaļ.
Ar izmaiņām autobusu kustības
sarakstā iespējams iepazīties
uzņēmuma mājas lapā www.
jap.lv.
Jāpiebilst, ka izmaiņas autobusu kustības grafikā būs arī
1. maijā no pulksten 11, kad
apmēram divas stundas pilsētas
ielās notiks tradicionālā Maija
stafete. Sacensību laikā satiksmi
regulēs policists, autobusus,
kuri kursē pa Lielo ielu, novirzot
pa apvedceļiem. Iedzīvotājiem
jārēķinās, ka šajā laikā autobusi
var kavēties un pieturvietās no
Hercoga Jēkaba laukuma līdz
Annas baznīcai pasažieri netiks
uzņemti.

Džekijs Čans lido Jelgavā

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» otrdienas pēcpusdienā fiksēja kadrus,
kuros redzams, kā slavenais aktieris Džekijs Čans filmējas Jelgavas vēja
tunelī. «To, vai Džekijs Čans ir ieradies Jelgavā, apstiprināt nevaram,
bet, ja kāds viņu ir redzējis, tad ir...» tā SIA «Gaisa sporta sertifikācijas
centrs» pārstāve Līga Gablika. Viņa norāda, ka vienošanās ar klientu,
Ķīnas filmu studiju «China Hero», liedz izpaust jebkādu informāciju
par filmēšanu Jelgavas vēja tunelī. «Klients nevēlas, lai rastos ažiotāža un traucētu strādāt, tāpēc plašāka informācija tiks izplatīta pēc
filmēšanas beigām,» tā L.Gablika, piebilstot, ka ar pašvaldību vēja
tuneļa darbība saskaņota līdz 2. maijam. Lai gan informācija ir skopa,
Džekija Čana blogā internetā teikts, ka šobrīd aktiera triku komanda
strādā pie filmas «Chinese Zodiac» epizodēm. Filmas reklāmas rullīti
noslēdz spilgts uzraksts «12-12-2012», kas liek domāt: šajā zīmīgajā
datumā plānota filmas pirmizrāde.
Foto: Ivars Veiliņš

Cienījamie Zelta pāri!
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
pāriem, kas 2012. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 24. maijā pulksten
14 Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā.
Visus jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam, līdzi ņemot pasi un
laulības apliecību.
Papildu informācija pa tālruņiem 63080522 vai 63023733.
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Ļevčenoks: «Pretruna starp potenciālo darbu
veicēju un pasūtītāju, protams, pastāv»
 Jānis Kovaļevskis

Latvijas Pašvaldību savienība kā prioritāros
jautājumus sadarbībai
ar valdību šogad definējusi ceļu stāvokli, sabiedriskos pārvadājumus un
pārlieku sarežģītās iepirkumu procedūras. Arī
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks
un Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs Vilis Ļev
čenoks piekrīt, ka šie ir
vieni no būtiskākajiem
jautājumiem, jo šobrīd
tuvākajiem trim gadiem
iezīmētie valsts budžeta
līdzekļi Valsts autoceļu
fondam un pasažieru
pārvadājumiem nespēs
segt pat minimālās vajadzības. Jautājums ar
Autoceļu fondu īpaši
aktuāls būs 2013. un
2014. gadā, kad lielākā
daļa ceļiem atvēlēto ES
struktūrfondu līdzekļu
jau būs apgūti.
«Aizvadītā ziema bija salīdzinoši īsa, tādēļ jau pērn, ražīgi strādājot, lielākajos objektos – Raiņa
ielā un Čakstes bulvārī – esam
apsteiguši grafiku. Ja nebūs neplānotu sarežģījumu, šos objektus
ekspluatācijā varētu nodot jau
septembrī,» stāsta V.Ļevčenoks.
Par to, kādi darbi pilsētā komunālās saimniecības jomā šogad vēl
iecerēti un cik kvalitatīvi strādā
Latvijas ceļu būvnieki, saruna ar
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku V.Ļevčenoku.
Tāpat kā pagājušajā gadā,
arī šogad pilsētas centrālajā
daļā un ne tikai būs jūtama
aktīva būvnieku rosība. Lielajiem ūdenssaimniecības
attīstības, Čakstes bulvāra
un Lielās ielas rekonstrukcijas darbiem paralēli plānots
veikt arī Pasta salas labiekārtošanu, kā arī savienot abos
Lielupes krastos izvietotos
siltumtīklus. Kā notiks šo
darbu koordinēšana?
Ja iepirkumu procedūra attiecībā uz Lielās ielas rekonstrukciju
noritēs raiti, tad jau jūnija otrajā
pusē esam iecerējuši sākt darbus,
un pirmajā posmā tiks veikta
ūdenssaimniecības komunikāciju
nomaiņa posmā no Mātera ielas
līdz Čakstes bulvārim. Tāpēc
darbus esam plānojuši tā, lai līdz
jūnija vidum Raiņa ielu varētu
pilnībā atvērt satiksmei, savukārt
darbus Pasta salā varēs sākt tikai
pēc tam, kad noslēgumam tuvosies Mītavas gājēju tilta būvniecība. Orientējoši tas varētu būt
vasaras beigās.
Viens no aktuālākajiem
jautājumiem saistībā ar Lielās ielas rekonstrukciju ir par
to, kā tiks organizēta satiksme remontdarbu laikā.
Ielas rekonstrukcijas projektā
ir piedāvāti risinājumi satiksmes organizācijai, tomēr gala
variants jāpieņem sadarbībā ar
būvnieku pēc līguma noslēgšanas.
Neapšaubāmi, lielākā slodze būs
Raiņa un Dobeles ielai, kuras ir
nozīmīgākās satiksmes artērijas
paralēli pilsētas galvenajai ielai,
bet vissarežģītākā situācija varētu būt posmā no Driksas tilta
līdz Uzvaras ielas krustojumam,
jo šo posmu nevarēsim slēgt pilnībā. Lai atvieglotu transporta

«Ar pretenzijām esam
vērsušies pie Ministru prezidenta par
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras
gauso darbu energoefektivitātes projektu apstiprināšanā.
Saņēmām solījumu,
ka jau šogad situācija
uzlabosies un vismaz
daļu no 28 Jelgavas
projektiem varēs
realizēt,» stāsta
Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks.
Foto: Ivars Veiliņš

plūsmu, arī Akadēmijas un Pasta
ielā atsevišķos posmos esam iecerējuši organizēt satiksmi abos
virzienos.
Saistībā ar ielu rekonstrukcijas darbiem vēlos atgādināt, ka
atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem tie uzņēmēji, gar kuru
objektiem tiek veikti būvdarbi,
var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 50
procentu apmērā no aprēķinātās
summas.
Vai Lielās ielas rekonstrukcijas projektā plānots
noasfaltēt arī kādus apbraucamos ceļus, tāpat kā Dobeles
šosejas projektā?
Šādus darbus bijām plānojuši,
tomēr neesmu drošs, ka tos izdosies realizēt, jo ceļu būvdarbu
izmaksas ir būtiski augušas, salīdzinot ar brīdi, kad tika likti kopā
projekta skaitļi. Viss būs atkarīgs
no konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem. Ja varēsim iekļauties
atvēlētajā finansējumā, tad pie
jaunas asfalta segas varētu tikt
Pulkveža Brieža iela, Pētera iela
posmā no Lielās līdz Svētes ielai
un Uzvaras iela posmā no Lielās
līdz Dobeles ielai.

ju no gaisa tilta līdz Miera
ielai?
Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā par tranzītielu
sakārtošanu kā viens no kritērijiem bija reģiona attīstības
indekss, līdz ar to šajā konkursā
priekšrocības tika dotas projektiem, kuri iesniegti no Latgales
pašvaldībām – tur šie indeksi ir
viszemākie. Kopumā tika atbalstīti seši projekti, bet mēs palikām
pirmie aiz svītras. Tomēr, ņemot
vērā, ka interese no pašvaldībām
par šo konkursu bija liela, esam
saņēmuši no ministrijas solījumu,
ka šai programmai tiks iedalīti
papildu līdzekļi no citām ES
struktūrfondu programmām,
tādēļ izsludināto iepirkumu neapturēsim. Ceram, ka vēl šogad
izdosies uzsākt arī šī projekta
īstenošanu.

Topošajā Čakstes bulvāra
promenādē plānotas arī kafejnīcas telpas.
Jā, un pašvaldība vēlējās jau
laikus izsludināt konkursu par
šo telpu nomu, lai uzņēmējs
varētu aktīvi iesaistīties jau būvniecības procesā. Tomēr šā brīža
likumdošana nepieļauj iespēju
izsludināt konkursu par tādu
Kādās ielās vēl šogad plā- telpu nomu, kas vēl nav nodotas
nota asfalta seguma atjau- ekspluatācijā.
nošana?
Par pārējām iecerēm skaļi vēl
Viens no biežāk minētajiem
nerunāšu, jo viss būs atkarīgs dažādu projektu realizācijas
no tā, cik labi pildīsies pašvaldī- šķēršļiem ir publiskie iepirbas budžets un
kumi. Uzņēvai grozījumos
mēji pasūtīvarēsim atvēlēt
tājam pārmet
papildu līdzeknepamatotas
ļus arī asfalta
prasības konseguma atjaunokursa nolikušanai. Tas gan
mos, tajā pašā
neattiecas uz
laikā visa atceļu remontu kā
bildība par
tādu, jo bedrīšu
projekta realabošana pēc pillizāciju atbilsnās tehnoloģijas
tošā kvalitātē
tikai šobrīd tiek
un termiņā
uzsākta. Šogad
tiek prasīta no
tiks izbūvēti
pasūtītāja.
arī vairāki RaiPie tā, ka par
ņa ielai pieguloši stāvlaukumi. izsludinātajiem iepirkumiem
Rekonstruēsim stāvlaukumu saņemam diezgan daudz jautājupie Spīdolas ģimnāzijas, bet pie mu, esam pieraduši. Tas ir tikai
Pulkveža O.Kalpaka ielas 9, kur normāli, ka uzņēmējs vēlas jau
atrodas Sociālo lietu pārvalde, laicīgi noskaidrot, kā pasūtītājs
tiks izbūvēts jauns. Izmantojot saprot vienu vai otru punktu,
situāciju, bijušā kinoteātra «Jel- lai pieņemtu lēmumu par dalību
gava» ēkas īpašnieki izteikuši konkursā. Pretruna starp potenvēlmi sakārtot stāvlaukumu arī ciālo darbu veicēju un pasūtītāju,
pie šī objekta.
protams, pastāv, jo, raugoties no
konkurences viedokļa, prasības
Kā tad paliek ar Lietuvas būtu jāsamazina, turpretim pašosejas posma rekonstrukci- sūtītājs vēlas samazināt risku, jo

«Uzņēmēji, gar kuru
objektiem tiek veikti
būvdarbi, var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 50 procentu
apmērā no aprēķinātās summas.»

gadījumā, ja uzņēmējs nav spējīgs
projektu realizēt, viņš riskē tikai
un vienīgi ar maksātnespēju, kas
Latvijas ekonomiskajā situācijā
ir diezgan ikdienišķa procedūra.
Savukārt pašvaldība riskē ar to,
ka ES institūcijas var pieprasīt
projektā ieguldītos līdzekļus atmaksāt pilnā apmērā. Pasūtītāja
risks tomēr, objektīvi skatoties,
ir lielāks, tādēļ arī izmantojam
iepirkumu likumā paredzētās
iespējas sevi aizsargāt, prasot
noteiktu kvalifikāciju un pieredzi
no uzņēmējiem. Lai gan arī šajā
ziņā, nākot pretim uzņēmējiem,
pēdējos gados prasības esam
samazinājuši.

plaisas, līdzīga situācija ir
arī citu pašvaldību un valsts
apsaimniekotajos objektos.
Vai pašvaldībai ir kādi priekšlikumi, kā uzlabot ceļu būvdarbu kvalitāti?
Rekonstruējot pilsētas ielas,
jau vairākus gadus kvalitātes
kontrolmērījumi tiek veikti VAS
«Latvijas valsts ceļi» laboratorijā.
Saņemot pozitīvu laboratorijas
slēdzienu, mums nav pamata apšaubīt veikto būvdarbu kvalitāti.
Faktiski plaisas var sākt veidoties
divu iemeslu dēļ. Vai nu nepietiekami noblietēta apakšslāņa
dēļ vai arī tādēļ, ka asfalts netiek
ieklāts vienlaidus, bet gan pa kārtām – no sākuma vienai brauktuves pusei, bet pēc nedēļas otrai.
Šāda tehnoloģija tiek izmantota
tajās vietās, kur nav iespējams pilnībā apturēt satiksmes plūsmu.
Lai kontrole būtu vēl efektīvāka,
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
ir iegādājusies iekārtu, ar kuru
var noteikt sablietējuma pakāpi.
Turpmāk liksim lietā arī to un vēl
skrupulozāk sekosim būvdarbu
kvalitātei. Jāpiebilst, ka fiksētās
nepilnības Dobeles šosejā un citur būvniekam būs jānovērš par
saviem līdzekļiem.

Vai iedzīvotājiem jārēķinās
ar jauniem samazinājumiem
sabiedrisko pārvadājumu
jomā?
Šajā jomā viss būs atkarīgs no
valsts nostājas, jo nu jau esam
atgriezušies pie diskusijas par vilcienu reisu samazināšanu, lai gan
pasažieru pārvadājumi ar vilcienu
visu laiku tika uzskatīti par prioritāti. Pilsētas maršrutos nekādi
Jelgavas Nekustamā īpa- samazinājumi netiek plānoti.
šuma pārvalde un Zemgales
reģionālā Enerģētikas aģenKāda situācija ir pilsētā
tūra pēdējo gadu laikā iegul- saistībā ar parādiem par kodījusi daudz pūļu un enerģi- munālajiem pakalpojumiem?
jas, skaidrojot iedzīvotājiem Liela daļa no šiem parādiem
par mājokļu siltināšanas tā arī nekad netiks atgūti?
priekšrocībām. Pērn iesniegti Siltumapgādes uzņēmumam
vairāk nekā desmit projekti, «Fortum Jelgava» kopējā
bet reāli darbi jaunos objek- parādu nasta vien sasniedz
tos nav iekustējušies.
trīs miljonus latu.
Par šo jautājumu esam daudz
Kaut arī kopējās parādu sumrunājuši ar Ekonomikas ministri- mas nav mazas, situācija uzlaju, tomēr līdz šim tai nav izdevies bojas. 2011. gadā parādu apjoms
uzlabot Latvijas Investīciju un tādām pašvaldības kapitālsabiedattīstības aģentūras (LIAA) dar- rībām kā «Jelgavas Nekustamā
bu, kura tiešā veidā ir atbildīga īpašumu pārvalde» un «Jelgavas
par energoefektivitātes projektu ūdens» samazinājušās. Arī «Forizvērtēšanu un apstiprināšanu. tum Jelgava» parādu apjoms nav
LIAA ir radījusi virkni birokrā- audzis. Lielākā problēma šajā
tisku šķēršļu, kuru dēļ projektu ziņā ir tā, ka daļu no parādiem
realizāciju nav iespējams uzsākt, gluži vienkārši vairs nav no kā
turklāt projektu vērtēšana no- piedzīt, un tas attiecas gan uz
tiek ārkārtīgi lēni, nerēķinoties bankrotējušiem uzņēmumiem,
ar pieaugošajām izmaksām un gan cilvēkiem, kuri pametuši
to, ka ziemas periodā nav iespē- savus mājokļus un devušies peļņā
jams veikt būvniecības darbus. uz ārzemēm vai izlikti no mājokļa
Jautājums tika aktualizēts arī ar tiesas lēmumu.
Latvijas Pašvaldību savienībā.
No premjera Valda Dombrovska
Pēc kādiem kritērijiem tiek
esam saņēmuši solījumu, ka jau izraudzīti infrastruktūras attuvākajā laikā šajā jomā būs uzla- tīstības projekti, kuriem tiek
bojumi. Šobrīd LIAA iesniegti un piesaistīti ES līdzekļi?
dažādās izskatīšanas pakāpēs ir
Galvenais kritērijs ir valsts
15 Jelgavas projekti, taču kopumā nacionālajā attīstības plānā nosagatavoti 28. Tomēr joprojām teiktās prioritātes. Pamatojoties
nav zināms, kad kādā no šiem ob- uz tām, tiek izstrādāta pilsētas
jektiem varēs uzsākt būvdarbus. attīstības stratēģija, kurā ieLabā ziņa gan ir tā, ka ES līdzfi- kļauti visi aktuālie projekti un
nansējums šiem projektiem jau ir vajadzības. Lielākā daļa no tiem
rezervēts, tādēļ, ja vien iedzīvotāji projektiem, kurus bija paredzēts
paši neatteiksies no siltināšanas, realizēt līdz 2014. gada beigām,
tie tiks realizēti. Jautājums gan šobrīd atrodas realizācijas stadijā.
ir par to, kādā apmērā, jo sadār- Pagaidām tālāk nav pavirzījies
dzinājums būvniecības darbiem, vienotā satiksmes termināla
salīdzinot kaut vai ar 2011. gadu, projekts, tomēr pie katras iespējas
ir ievērojams.
cenšamies atgādināt par to. Un
zināmas cerības, ka šis projekts
Daļā no rekonstruētajām varētu tikt realizēts vēl šajā plāpilsētas ielām ir parādījušās nošanas periodā, ir.

Pilsētnieks vērtē

Vai izmantojat
pilsētas sabiedrisko
transportu?
Vilma, vecmāmiņa:
– Katru nedēļu ar sabiedrisko transportu braucu
no Rīgas uz
Jelgavu, lai pieskatītu mazbērnus. Lai nokļūtu līdz bērnu mājām «žukovkā», nākas izmantot
arī pilsētas autobusu. Kādas
divas reizes nedēļā jau sanāk
braukt, un esmu priecīga, ka
nav jāiet kājām.
Valdis, jelgavnieks:
– Dienā reizi
noteikti – atbraucu ar 9.
autobusu no
depo rajona
uz pilsētu. Tagad jau mums tur
satiksme laba. Agrāk autobuss
brauca tikai četras reizes dienā,
bet tagad pēdējais no centra uz
depo kursē pulksten 20.33. Tas
nozīmē – ja gribu uz kādu koncertu vai pasākumu centrā, varu
arī mājās tikt. Tas ir ļoti labi, ka
par mums padomājuši.
Lolita, sociālā darbiniece:
– Krustu šķērsu pilsētu ar
autobusiem
izbraukāju,
jo esmu sociālā darbiniece
un klienti atrodas visā pilsētā.
Tiesa, gadās arī tā, ka nokavēju
vienu autobusu un nākamais
brauc tikai pēc divām trim stundām, tad gan jāskrien kājām.
Klients taču gaida. Piemēram,
12. autobuss no rīta ir pulksten
9.30, bet nākamais tikai ap
pulksten 13.
Deniss, students:
– Studēju un
k a t r u d a rbadienu no
Ānes braucu
uz skolu. Tiesa, īpaši apmierināts ar pilsētas
sabiedrisko transportu neesmu.
Mums tur autobusi kursē reti,
turklāt, ja gribu laikā paspēt uz
skolu, man jāizbrauc jau pēc
pulksten 6, jo vēlāk nesakrīt
laiki.
Kaspars,
bezdarbnieks:
– Atzīšos, ļoti
reti – labi ja
desmit reizes gadā izbraucu ar pilsētas autobusu.
Biežāk sanāk braukt uz Rīgu
– pa Jelgavas centru var kājām
izskraidīt. Taču esmu braucis
uz Romas krogu, kaut kādas
darīšanas kārtot Meiju ceļā. Bet
īpašu vajadzību neizjūtu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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tālr./fakss: 63048800,
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ziņas

Ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

Pilsētas ielās – Maija stafetes
 Ilze Knusle-Jankevica

Klāt tradicionālais skrējiens pilsētas ielās – Maija stafetes. Starts tiks
dots 1. maijā pulksten
11 Uzvaras un Lielās ielas
krustojumā. Autovadītājiem jārēķinās, ka šajā
laikā satiksme pa Lielās
ielas posmu būs slēgta.
Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers stāsta, ka pulcēšanās
būs jau no pulksten 10 Hercoga
Jēkaba laukumā, kur vēl līdz pulksten 10.30 varēs iesniegt komandu
pieteikumus.
Kā ierasts, dalībnieki startēs četrās grupās: 6. – 7. klase, 8. – 9. klase,
10. – 12. klase, vispārējā grupa.

Komandas sastāvā jābūt astoņiem
dalībniekiem. Skolu komandu konkurencē meitenes un zēni startēs
atsevišķi, bet vispārējā grupā visas
komandas skries kopā.
Stafete sastāv no astoņiem
posmiem, skrienot pa Lielo ielu:
Uzvaras iela–Pasta iela, Pasta
iela–Mātera iela, Mātera iela–Annas baznīca, Annas baznīca–Pulkveža O.Kalpaka iela, Pulkveža
O.Kalpaka iela–Pētera iela, Pētera
iela–Mātera iela, Mātera iela–Pasta
iela, Pasta iela–Uzvaras iela.
Jāpiebilst, ka pēdējos trīs gadus
stafetē līderi ir 5. vidusskolas audzēkņi. Tiesa, pērn viņiem nopietnu konkurenci izrādīja Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolēni – katras
skolas komandas uzvarēja trīs no
sešām distancēm.

Komanda

2011. gads

2010. gads

2009. gads

6. – 7. klašu meitenes
6. – 7. klašu zēni
8. – 9. klašu meitenes
8. – 9. klašu zēni
10. – 12. klašu jaunietes
10. – 12. klašu jaunieši

5. vidusskola
5. vidusskola
Valsts ģimnāzija
Valsts ģimnāzija
5. vidusskola
Valsts ģimnāzija

5. vidusskola
5. vidusskola
5. vidusskola
Valsts ģimnāzija
5. vidusskola
6. vidusskola

5. vidusskola
5. vidusskola
5. vidusskola
6. vidusskola
Spīdolas ģimnāzija
5. vidusskola

Sestdien pašvaldībai
būs darba diena
Sestdiena, 28. aprīlis, Jelgavas pašvaldībā būs darba diena.
Saskaņā ar Ministru kabineta
rīkojumu «Par darba dienas pārcelšanu 2012. gadā» Jelgavas
pilsētas pašvaldības darba diena
no pirmdienas, 30. aprīļa, tiek
pārcelta uz sestdienu, 28. aprīli.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektors informē, ka piektdien, 27.
aprīlī, pašvaldības iestādēm darba
laiks noteikts no pulksten 8 līdz
17 ar pusdienas pārtraukumu
no pulksten 12 līdz 13. Savukārt
sestdien, 28. aprīlī, darba laiks
noteikts no pulksten 8 līdz 14.30
ar pusdienas pārtraukumu no
pulksten 12 līdz 12.30.

Pašlaik agrākās «Jelgavas cukurfabrikas» ēdnīcas telpas piedzīvo pamatīgas pārvērtības,
jo no 1. septembra mēģinājumus tajās sāks
mūsdienu deju studija «Benefice» un pašvaldības aģentūras «Kultūra» kolektīvi. Remontdarbus 1500 kvadrātmetru plašajā divstāvu
ēkā uzņēmums veic par saviem līdzekļiem.
Foto: Ivars Veiliņš
No 1.lpp.

«Pašlaik gan vēl grūti nosaukt
kopējās remontdarbu izmaksas
– veicam cenu aptauju, lai paši saprastu, ar ko rēķināties. Taču darāmā ir pietiekami daudz, jo principā
tiks mainīta ēkas funkcija – agrākā
ēdnīca nu pārtaps par mēģinājumu
telpām pašdarbības kolektīviem.
Līdz ar to ne tikai jāpārbūvē iekštelpas, bet arī jāierīko jauna apkures,
ventilācijas, kanalizācijas sistēma,»
saka «Jelgavas cukurfabrikas»
Saimniecības daļas vadītājs Kaspars
Rullis, piebilstot, ka divstāvu ēka
aptuveni 1500 kvadrātmetru platībā par paša uzņēmuma līdzekļiem
pilnībā tiks sagatavota aģentūras
«Kultūra» vajadzībām.
Tādējādi līdz ar «Jelgavas cukurfabrikai» piederošās ēkas apdzī-

vošanu būs atrisināts jautājums,
kuram risinājums meklēts jau
ilgāku laiku. «Kad uzzinājām par
līguma laušanu ar pašreizējo telpu
iznomātāju, sadarbībā ar pašvaldību intensīvi sākām meklēt jaunus
variantus. Izskatītas tika vairākas
iespējas, līdz beidzot, uzrunājot
vecākus, saņēmām piedāvājumu
no «Jelgavas cukurfabrikas» pārstāvja mūsu dejotājas tēta Kaspara
Ruļļa, kas piedāvāja «Benefices»
vajadzībām piemērot kādu no
divām pēc ražotnes restrukturizācijas palikušajām ēkām,» stāsta
A.Andersone. Apskatot tās, par
piemērotu mēģinājumiem studijas
vadītāja atzinusi astoņdesmitajos
gados celto divstāvu ēdnīcas ēku.
«Telpas pēc pārbūves un remonta
būs ideāli piemērotas dejotāju vaja-

Remontē šoseju Rīga–Jelgava; vadītājiem jārēķinās ar ierobežojumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

informācijas centra dispečers Edmunds Bērziņš informē, ka uz
Uz šosejas Rīga–Jelgaautoceļa A8 Rīga–Jelgava posmā
va uzsākti rekonstrukno 9,93. līdz 19,20. kilometram
cijas darbi, un autoir uzsākti kreisās brauktuves
vadītājiem jārēķinās
rekonstrukcijas darbi, kas apgrūar ierobežojumiem.
tina satiksmi virzienā no Jelgavas
Remontdarbu posmā
uz Rīgu. Šajā posmā satiksme tiek
satiksme tiek organiorganizēta pa vienu brauktuves
zēta pa vienu brauktujoslu un noteikts ātruma ierovi un noteikts ātruma
bežojums – 70 kilometri stundā.
ierobežojums.
Informācija «Latvijas valsts ceļu»
mājas lapā vēsta, ka šajā posmā
«Latvijas valsts ceļu» Satiksmes pagaidām notiek sagatavošanās

AICINĀM UZ PAVASARA MEISTARDARBNĪCĀM
7. un 14. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Konfekšu pušķu veidošana
9. un 16. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Podaugu kompozīcijas
balkonam, terasei un dārzam

un zemes darbi, ko veic Jelgavas
uzņēmums «Igate».
«Latvijas valsts ceļu» pārstāve
Ingrīda Ozoliņa informē, ka šajā
posmā paredzēta izlīdzinošā
asfaltbetona frēzēšana, esošā seguma reciklēšana, bagātināšana
ar šķembu maisījumu un divu
procentu cementu, asfaltbetona
ieklāšana trijos slāņos, nomaļu
nostiprināšana, vertikālo un horizontālo satiksmes organizācijas
līdzekļu sakārtošana un transportbūvju, piemēram, tuneļu,
Jelgavas novada
pašvaldība izsludina
konkursu uz
vakanto iekšējā
auditora amatu.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājas
lapā www.jelgavasnovads.lv un pie
Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas personāla speciālista 304.
kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa
tālruni 63012256. Pieteikšanās
termiņš – 2012. gada 7. maijs.

14. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Viegli kopjams dārzs
15. un 22. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri
21. un 24. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Pavasaris manā fotoalbumā
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; 63012158; fakss: 63007033,
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; ieva.hofmane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Jelgavas pilsētas dome izsludina
konkursu «Par tiesībām ierīkot un
apsaimniekot pagaidu (vasaras sezonas) tirdzniecības vietu Jelgavas
pilsētā».
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā, vai portālā
www.jelgava.lv.
Konkursa pieteikumi jāiesniedz
līdz 03.05.2012. plkst.13 Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
131. kabinetā.

dzībām – pilsētā nav viegli atrast
tukšu plašu telpu, kuru varētu
pielāgot šim mērķim, taču šajā gadījumā tas izdevies – mums būs plaša
lielā zāle, bez balsta kolonnām, kas
būtiski apgrūtinātu mēģinājumu
norisi, un divas mazākas. Tāpat
arī pārējās telpas tiks pielāgotas
dejotāju vajadzībām, tostarp tiks
izveidota atpūtas istaba, kādas
līdz šim mums nav bijis – brīvos
brīžus dejotāji pavadīja ģērbtuvē,»
par jauno mītni saka «Benefices»
vadītāja, kura kopā ar dejotājiem
mēģinājumos ik dienu pavada vismaz deviņas stundas, tādēļ jo īpaši
izprot atbilstošas infrastruktūras
nepieciešamību.
A.Andersone neslēpj, ka ne vienam vien piezagušās šaubas, vai
nolūkoto telpu atrašanās vieta sevi

piedāvā
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27.aprīlī pl.1600 - 1800

Jelgavas 5. vidusskola aicina
topošo 1. klašu skolēnu vecākus uz
sapulci par mācību procesa organizēšanu
2012./2013. mācību gadā. Vecāku sapulce
notiks 2012. gada 11. maijā plkst.18 skolas
aktu zālē.
Informācija pa tālruni 63025363.

Jelgavas 5. vidusskola
2012./2013. mācību gadā uzņem brīvajās
vietās izglītojamos 7. klasēs, kurās papildus
vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem
izglītojamie pēc izvēles varēs apgūt biznesa
pamatus, vācu valodu vai pasaules kultūras
pamatus.
Informācija pa tālruni 63025363.

attaisnos. «Bet šajā gadījumā ir tā
– cik cilvēku, tik viedokļu. Galu
galā arī līdz šim uz mēģinājumiem
centrā taču nokļuvuši bērni, kas
dzīvo mikrorajonos, tādēļ domāju,
ka jaunā atrašanās vieta būtiskus sarežģījumus neradīs, turklāt
daudzus dejotājus tāpat vecāki
atved ar privāto automašīnu, un
līdzās cukurfabrikas ēkai ir plaša
autostāvvieta,» tā «Benefices»
vadītāja, gan piebilstot, ka ērtību
labad transporta jautājums tomēr
tiek risināts. Piemēram, aktualizēts
jautājums par 15. maršruta autobusu, kas virzienā no centra kursē
gar cukurfabriku, tāpat vecāki jau
apsvēruši iespēju par maksu organizēt, teiksim, divus «busiņa» reisus
dienā, savukārt dejotāji atbilstošos
laika apstākļos uz mēģinājumiem
gatavi braukt ar velosipēdu. «Protams, pašlaik tas viss vēl ir tikai ieceru līmenī, tāpat kā ideja bērniem
nodrošināt iespēju tur paēst siltas
pusdienas, taču esmu pārliecināta,
ka kopā mums viss izdosies,» tā
A.Andersone, sakot paldies atsaucīgajiem vecākiem. Viņa pārliecināta,
ka šī vieta pavisam noteikti kļūs
par tādu kā «Benefices» pasauli,
kur labi jutīsies visi apmēram 250
studijas dejotāji.
Jāatgādina, ka pašvaldība kopš
2008. gada mūsdienu deju studijas
«Benefice» vajadzībām nomā 710
kvadrātmetrus plašas telpas bijušajā pasta ēkā Raiņa ielā 14. Taču
līgumā noteiktā nomas cena – 7,7
lati par kvadrātmetru – vairs neatbilst reālajai tirgus situācijai, tādēļ
pašvaldība pieņēma lēmumu līgumu ar SIA «Roma nami» lauzt.

Bibliotēka uzsākusi
piecu grāmatu ceļojumu
pa pasauli

caurteku, sakārtošana. Ar satiksmes ierobežojumiem jārēķinās
līdz novembrim.
Jāpiebilst, ka remontdarbi uzsākti arī Vienības gatvē, kas papildus apgrūtina iebraukšanu Rīgā.
Tur, piesaistot ERAF līdzfinansē-  Ritma Gaidamoviča
jumu, plānots paplašināt Vienības
gatvi posmā no Ozolciema ielas
Šonedēļ Latvijā atzīmē
līdz Kaplavas ielai. Šajā posmā ir
Bibliotēku nedēļu. Tās
tikai viena braukšanas josla katrā
laikā uz dažādiem pavirzienā, bet pēc rekonstrukcijas
sākumiem gaida arī
pamatbrauktuvei būs pa divām
Jelgavas bibliotēkas.
joslām katrā virzienā.
Zinātniskā bibliotēka

10. un 17. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Dabas materiāli
rotās un davānu noformējumā
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Agrākā cukurfabrikas ēdnīca kļūs
par «Benefices» mājvietu

Stafešu uzvarētāji

 Ilze Knusle-Jankevica
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(JZB) uzsākusi kustību
bookcrossing jeb piecu grāmatu ceļojumu
pa pasauli, ierīkojusi
Vēlmju kasti, aicinot
lasītājus izteikt viedokli par tās darbu.
Bet bibliotēkā «Pārliel
upe» var uzspēlēt jaunu spēli – datordejas.

Bibliotēku nedēļas mērķis ir
pievērst sabiedrības uzmanību
bibliotēkām un to sniegtajiem
pakalpojumiem. Arī JZB organizē virkni aktivitāšu, lai
lasītājiem stāstītu par savu
piedāvājumu un iespējām.
Bibliotēkas pārstāve Ligita
Lapiņa stāsta, ka tieši šonedēļ
JZB ir iesaistījusies pasaulē
tik populārajā bookcrossing
kustībā jeb uzsākusi piecu
grāmatu ceļojumu pa pasauli.
«Bookcrossing ir visā pasaulē
pazīstama kustība, kuru Latvijā nodrošina portāls ibook.
lv. Grāmatās, kuras palaistas
pasaulē, ir ielīmēts īpašs vēstījums ar atzīmi, ka tā piedalās
kustībā. Cilvēkam, kurš atrod
grāmatu, tā jāreģistrē minētajā
portālā, lai ikviens var sekot
grāmatas ceļojumam. Kad atrastā grāmata izlasīta, tā jālaiž
tālāk, lai to varētu izlasīt arī
citi,» stāsta bibliotēkas direk-

tores vietniece Dzintra Punga.
JZB piecas grāmatas ar īpašu
vēstījumu ceļojumu šonedēļ uzsākušas LLU, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā, Valsts ģimnāzijā, 1.
ģimnāzijā un bērnu un jauniešu centrā «Junda».
Bet, lai turpmāk ikviens JZB
apmeklētājs varētu izteikt viedokli par bibliotēku, tās pakalpojumiem un apkalpošanas
kvalitāti, ieteikt, kā darbu uzlabot, pie JZB abonementa ir
izveidota Vēlmju kaste. Tajā
ikviens apmeklētājs var atstāt
savu vēstījumu bibliotēkai. Vēl
JZB ir iekārtots īpašs lasītāju
iedvesmas koks «Iesaku izlasīt...».
Savukārt bibliotēkā «Pārliel
upe» ir iespēja izmēģināt jaunu
spēli – datordejas. Skanot mūzikai, uz speciāla paklājiņa spēlēt
gribētāji varēs izlēkāties mūzikas ritmā. Tas iespējams šodien,
26. aprīlī, un rīt, 27. aprīlī, no
pulksten 15 līdz 16. Savukārt
Miezītes bibliotēkā šonedēļ
skatāma izstāde «Kāda būs bibliotēka pēc 10 gadiem?».
Bet bērnu bibliotēkā «Zinītis»
šonedēļ uzsākta jauna aktivitāte – sabiedrībā zināmi cilvēki
lasa bērniem priekšā stāstus.
Pirmais stāstu par draudzību
šonedēļ lasīja domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.
Bibliotēkas vadītāja Baiba Beire stāsta, ka šāda akcija tiks
turpināta un sabiedrībā zināmi
cilvēki lasīt pasakas, stāstus tiks
aicināti arī turpmāk.
Sīkāka informācija par Bibliotēku nedēļas pasākumiem – JZB
mājas lapā www.jzb.lv.
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lielā talka

Ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

Talkotāju vairāk, atkritumu – mazāk
Šī gada Lielā talka, kas mūsu pilsētā apvienoja rekordlielu talkotāju skaitu – ap 2400
–, apliecināja, ka varam atļauties arvien
lielāku uzmanību pievērst labiekārtošanai.
Iepriekš visvairāk talcinieku bija 2010.
gadā – 2130. «Protams, bez atkritumu
vākšanas arī turpmākajos gados neiztiksim,
īpaši jau pilsētas nomalēs, kuras dažs labs
vēl aizvien uzskata par piemērotu vietu,
lai atbrīvotos no atkritumiem. Tomēr šo
gadu laikā mūsu pilsētā krietni audzis to
cilvēku pulks, kuri labprāt iesaistās sakopšanas darbos, savukārt savākto atkritumu
daudzums sarucis teju uz pusi. Paldies
talciniekiem!» saka SIA «Zemgales Eko»
valdes locekle un Lielās talkas koordinatore
Jelgavā Zane Ķince.
Viņa ir gandarīta, ka šo gadu laikā, kopš
tiek rīkota Lielā talka, atsevišķas vietas pilsētā ieguvušas tādus kā aizbildņus – tuvējo
māju iedzīvotājus un cilvēkus, kuri šajās vietās mēdz atpūsties, – un viņi visi apvienojas
sakopšanas talkā. Tāpat vairākas teritorijas

sakopuši darba kolektīvi, interešu grupas,
un darbs turpināsies vēl visu Spodrības
mēnesi. «Uzslavu par paveikto pelnījis
ikviens, taču īpaši gribas uzteikt Mihailu
Reinvaldu, kurš savu attieksmi pret vidi,
viens pats sakopjot kādu pilsētai «sāpīgu»
vietu, jau izrādījis vairākkārt. Šajā reizē
kopā ar draugu viņš strādāja Kūliņu ceļā,
divatā piepildot ap simts dzelteno maisu.
Savukārt Neimaņu ģimene kopā ar kaimiņiem apvienojās Putnu ielas sakopšanas
talkā. Gandarī, ka šos talkotājus nenobaidīja nedz lielais atkritumu apjoms, nedz
pamatīgais slapjums – viņiem rokas līdz
elkoņiem bija slapjas, taču darbs paveikts
godam. Cepuri nost!» saka Z.Ķince.
Tāpat Lielās talkas gaitā būtisks darbs
paveikts pilsētas labiekārtošanā, un šogad
ar jauniem stādījumiem papildinātas septiņas vietas. Taču Z.Ķince norāda, ka tas
ir tikai sākums. «Jau ziemā sāksim plānot
objektus, kurus labiekārtot nākamgad, un
to noteikti būs krietni vairāk.»

Talciniekiem teikt
paldies par atbildību pret vidi, atsaucību un ieguldīto
darbu tradicionāli
devās arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Īpašs prieks ir par
apņēmīgajiem bērniem – Pateicību
saņēma arī Ieva Reinfelde un Patriks
Grigors. Ieva talkot
devusies kopā
mammu un māsu,
un viņām pievienojies kaimiņpuika. «Talkojam ne pirmo gadu, un ikreiz ir pamatīgas dusmas
uz tiem, kuri piecūko ceļmalas un mežu. Mums jau patīk sakopšanas darbi,
taču daudz foršāk, ja tas nebūtu jādara un apkārtne būtu tīra vienmēr,»
spriež Ieva un Patriks.
«Tas ir ceļš, pa kuru
braucam ik dienu. Pagājušajā gadā Lielajā talkā
nepiedalījāmies, jo man
bija jāstrādā un darba
devējs brīvu dienu
nedeva, taču šogad jau
laicīgi pie tuvējās autobusu pieturas izlikām
paziņojumu, ka ikviens
aicināts piedalīties
Lielajā talkā, lai sakoptu
lielā ceļa malas. Un te
nu mēs esam! Turklāt
sakopjam ne tikai
ceļamalas, bet brienam
arī dziļāk mežā,» saka
Edgars Garlo no Kalmju
ielas, kurš strādā kopā
ar kundzi Gitu. Viņi ir
neizpratnē par atsevišķu
cilvēku attieksmi pret
vidi – aiz koka paslēpts
maiss ar atkritumiem
pēc piknika, maiss ar bērnu drēbītēm – tās ir tikai dažas lietas, ko nācies stiept
laukā no meža. «Trakākais, ka nereti ir pilnīgi skaidrs – atkritumi te nesti un atstāti
mērķtiecīgi!» tā Gita. Ģimene gan neslēpj, ka šogad satalkoto nevar salīdzināt ar
atkritumu kalniem, kas bija jāvāc pēc lielajiem plūdiem pirms diviem gadiem.
Jau dažas dienas pēc talkas visi dzeltenie atkritumu maisi, kas pietalkoti
Lielās talkas laikā pilsētā, bija savākti. Vīri no uzņēmuma «Agne», kas pēc
Lielās talkas nodrošināja atkritumu savākšanu un izvešanu un to darījuši
jau kopš šīs aktivitātes pirmsākumiem, atzīst, ka šogad ir jau uz pusi mazāk
atkritumu nekā pirms gadiem trim četriem. «Pat salīdzināt nevar!» tā viņi,
piebilstot, ka agrāk mašīna bijusi pilna jau pēc pāris objektiem – nu vienā
reisā var iekļaut vairāk pieteikto talkošanas vietu, kur atstāti maisi.

Uz rosību Satiksmes ielas 53. mājas pagalmā ar baltu skaudību nolūkojās ne viens vien kaimiņmāju iedzīvotājs. Domājot, kā apkārtējo vidi padarīt pievilcīgāku, Satiksmes ielas 53 dzīvokļu īpašnieki izlēma startēt Lielās talkas Pagalmu
konkursā, un viņu iniciatīva atbalstīta. Klāt vēl pašu neatlaidība un pūliņi, meklējot sponsorus, un nu mājas pagalms
pārtapis par īstu atpūtas vietu ar sakārtotiem gājēju celiņiem, jauniem soliņiem un atkritumu urnām, atjaunotām un no
jauna uzstādītām šūpolēm, karuseli, smilšukasti... Taču pagalma puikām vislielākais prieks ir par strītbola un volejbola
laukumu. «Te bija tāda garlaicīga vieta, nekā nebija – tikai kalns, bet ikdienā savācamies ap 20 mūsu mājas bērnu vien.
Tagad droši vien uz mūsu pagalmu nāks arī no citām mājām – kaut kas tāds pie pašas mājas mums pat sapņos nerādījās!» lepns par savu pagalmu ir desmit gadus vecais Andžejs Sekstiņš. Viņš kopā ar draugiem pēc patalkošanas jau
iemēģināja jauno basketbola laukumu un atzīst: «Super!» Iedzīvotāji pārliecināti, ka paveiktais viņu pagalmā iedrošinās
arī citus jelgavniekus uzdrīkstēties – galvenais esot pašu uzņēmība, un tad jau arī uzņēmēji būs atsaucīgi.
Indra un Linards dzīvo
pilsētas centrā un Būriņu ceļu uzskata par
skaistu vietu, kur pabūt
tuvāk dabai. «Jau ziemā, šeit staigājot, norunājām, ka Lielajā talkā
varētu pieteikties šo
teritoriju sakārtot, jo te
dzīvs nedzīvs mētājas.
Tā arī darījām – talkas
rītā pieteicām objektu,
termosā uzvārījām tēju,
internetā izlasījām, kas
jāņem vērā talkojot, un sākām strādāt. Kā talkas instrukcijā bija
norādīts, piesardzības dēļ šļirces neaiztikām un maisos nemetām,» par savu pirmo Lielo talku saka Linards. Sākumā gan licies,
ka ar desmit iedotajiem maisiem būs par daudz, taču jau pirmajās
stundās tie bija pilni – talkotāji saka: jo dziļāk iet, jo vairāk atkritumu var uziet. «Žēl, ka tik forša vieta tā vienkārši tiek piedrazota,»
nosaka viņi, atzīstot, ka parasti talkojot savās lauku mājās, taču
arī viņu pirmā Lielā talka Latvijas labā izdevusies godam.

Lielā talka Jelgavā
• Iesaistījās ap 2400 jelgavnieku
• Izdalīti 6500 maisi un 2400
cimdu pāri
• Pilsētā talkoja 80 vietās
• Labiekārtoti septiņi objekti, kopumā
iestādot 155 dekoratīvos krūmus, 21
koku un 25 vīteņaugus
• Pēc Lielās talkas atkritumu izgāztuvē kopumā nogādātas 150 tonnas
atkritumu

«Te bieži ar
riteņiem braucam – mums ir tāds mammu
veloklubiņš,» talkošanas vietas
Vecajā ceļā izvēli pamato mammas, kuras
Lielās talkas aktivitātēs jau gadu no gada
iesaistās kopā ar ģimenēm. Un tā, kopā
strādājot, izauklēts ne viens vien bērns – ja
pirms pāris gadiem viņi vēl ratiņos sēdēja, tad
šogad jau ir lielākie palīgi. Foto: Ivars Veiliņš

Saulaino Lielās talkas dienu daudzi jelgavnieki, tostarp
Bartaševicu ģimene, izmantoja savas sētas sakopšanai.
Ģimene stāsta, ka nesen pārcēlušies uz jaunu māju,
tādēļ darāmā ir daudz un talkot nākas katru dienu.
«Tīri savam priekam «roņoju» Gulbju dīķī, un ir tikai loģiski, ka izvēlējos
sakopt tieši šo vietu. Visas drazas
ūdenī no krasta jau aizsniegt nevar,
tāpēc apvienoju patīkamo ar lietderīgo
– gan izpeldos, gan izvācu dīķī samestos atkritumus,» saka Ivars Pumpurs,
kurš sakopšanas darbos iesaistījis arī
deviņgadīgo dēlu Artūru. Taujāts, kāpēc
puisis saulaino dienu izvēlējies pavadīt
strādājot, ne atpūšoties, viņš nosaka:
«Lai ūdens būtu tīrāks, lai zivis nemirtu,
lai apkārtne nebūtu piesārņota!»

Ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

Volejbolistes
soli tuvāk olimpiādei

Jelgavas volejbolistes iekļuvušas otrajā
Latvijas olimpiādes priekšsacīkšu kārtā, kas
notiks 26. un 27. maijā Valmierā – tur spēlēs
trīs labākās komandas no katras apakšgrupas, ņemot vērā iepriekš savstarpējās
spēlēs gūtos punktus. Finālturnīram kvalificēsies četras labākās komandas. Pirmā
priekšsacīkšu kārta B apakšgrupai notika
Jelgavā, un to mūsu volejbolistes noslēdza
bez zaudējumiem. Vissīvākā cīņa izvērtās
ar Daugavpils izlasi, kuru tomēr piecu setu
cīņā izdevās pārspēt – 3:2. Savukārt pārējās
pretinieces – Bauskas, Kuldīgas un Mazsalacas novada volejbolistes – uzvarētas ar
3:0. Jāpiebilst, ka priekšsacīkstes basketbolā
plānotas no 28. maija. Latvijas olimpiāde
notiks no 6. līdz 8. jūlijam Liepājā.
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sports

Marta laureātes – peldētājas Jelgavas čempioni – «Doks» Debitē
un šorttreka trenere
Noskaidroti Jelgavas pilsētas atklātā sinhronajā daiļslidošanā
Jelgavas domē
sveikti marta
veiksmīgākie
sportisti. Sporta laureātes,
sportistes ar
starptautiskiem
sasniegumiem,
šoreiz trīs – JLSS
šorttreka trenere Evita Krievāne un peldētājas Zane Tīrumniece un Gundega
Jankovska. Latvijas čempioni sambo
– Vadims Terentjevs un Roberts Kabanovs (BJSS), boksā – Edijs Goba («Madara»), karatē – Aleksejs Šalajevs, Andrejs
Šalajevs, Artjoms Fomenko un Sergejs
Stašenko («Shinri»).

čempionāta basketbolā vīriešiem uzvarētāji – zelta medaļas izcīnīja komanda
«Doks»: Andris Logins, Uldis Krūklītis,
Kristaps Vereščagins, Jānis Šolis, Uldis
Ēberis, Jānis Līcītis, Artis Dūriņš, Edgars
Buiķis, Klāvs Eglītis, Saulvedis Šalājevs,
Ivars Meimers un Edmunds Gulbis.
«Doks» sērijā līdz divām uzvarām ar
2:0 pieveica komandu «Ozols». Bronzas
medaļas ieguva «Ķepas», kas arī ar 2:0
pieveica rīdziniekus «SC Group». Jāatgādina, ka 2011. gadā par čempioniem
kļuva šī gada bronzas medaļas ieguvēji
«Ķepas», 2. vietu izcīnīja Olaines komanda, bet 3. vietu – «Valauto», kas
šogad daudziem par pārsteigumu no
cīņas par medaļām izstājās.

Latvijas izlase ar JLSS
audzēkni Katrīnu
Janu Šuberti sastāvā
debitējusi pasaules
čempionātā sinhronajā daiļslidošanā.
Mūsu komanda, apsteidzot Beļģijas izlasi, ierindojās 20. vietā. Kā stāsta Katrīna,
tas, nenoliedzami,
deva lielu pieredzi un motivāciju turpmākam darbam. Katrīna ir nopietni nolēmusi
pievērsties šim daiļslidošanas veidam un
turpināt trenēties, lai Latvijas izlases sastāvā
cīnītos par iespēju startēt ziemas olimpiskajās spēlēs 2014. gadā Sočos.

Airēšanas sezona
paies olimpiāžu zīmē
Antons Knesis, kanoists:
«Parasti olimpiādes atlase
notika Eiropas čempionāta gaitā, bet šoreiz būs
atsevišķi, un tas nozīmē,
ka piedalīsies tikai tie, kas
nav tikuši. Tā kā no Eiropas
jau ir kvalificējušās piecas
sešas laivas, uzreiz būs fināls, jo Eiropā nav tik
daudz spēcīgu airētāju. Tātad mēs būsim, maksimums, deviņas laivas, un mūsu iespējas ir 1/9 jeb
ap 11 procentiem. Lai tiktu uz Londonu, obligāti
ir jāuzvar. Zinu, ka tas būs grūti, taču, ja būs liels
pavējš ar lieliem viļņiem – tādos laikapstākļos
mums veicas labāk –, mēs varam to izdarīt.
Taču, ja būs pretvējš, izredzes ir mazas, jo mums
labāk iet īsās distances, bet pretvējā distance var
paildzināties līdz pat 30 sekundēm.»

 Ilze Knusle-Jankevica

1. maijā pulksten 12 ar Pavasara kausa izcīņu, Latvijas un Baltijas čempionātu
garajās distancēs Jelgavā
tiks atklāta airēšanas sezona, bet jau pēc divām
nedēļām mūsu spējīgākie
sportisti cīnīsies par ceļazīmēm uz Londonas olimpiskajām spēlēm. «Tā kā jūlija
beigās sāksies olimpiskās
spēles, sacensību grafiks ir
saspiests un atlase notiks
jau maija vidū vienlaikus
ar pasaules kausa posmu,»
norāda sporta skolas airēšanas trenere Lelde Laure.
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Sporta pasākumi
 26. aprīlī pulksten 13 – Pavasara
kross (Lielupes pļavā).
 26. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2012» 2. kārta
(Valgundes klosterī).
 26. aprīlī pulksten 19 – Latvijas čempionāts regbijā U-17 (6. vidusskolā).
 27. – 29. aprīlī – starptautiskais
agrofirmas «Tērvete» kauss hokejā sievietēm (ledus hallē). Spēles notiks 27.
un 28. aprīlī pulksten 10.45 un 17.15;
29. aprīlī pulksten 12.
 28. aprīlī pulksten 11 – Latvijas
ratiņbasketbola čempionāta posms
(Sporta hallē).
 29. aprīlī pulksten 10 – Sporta
servisa centra kausa izcīņa galda tenisā
(Sporta hallē)
 29. aprīlī pulksten 10 – vīriešu
lakrosa 2012. gada čempionāta 3.
sabraukums (ZOC).
 29. aprīlī pulksten 17 – Latvijas 1.
līgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava
2» – FS «Metta 2/Salaspils» (ZOC).
 1. maijā pulksten 11 – Maija ielu
stafetes (starts – Uzvaras ielas un Lielās
ielas krustojumā).
 2. maijā pulksten 18 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FC
«Spartaks» (ZOC).

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

Meklē darbu
Elektriķis. Tālrunis 28226522.
Sieviete ar medicīnisko izglītību meklē
darbu ārstu praksē. Tālrunis 26848700.
Slimu un vecu cilvēku aprūpētāja ar pieredzi. Tālrunis 20420700.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā šuvējas(-us).
Tālrunis 29226133.
Autoceltņa vadītāju un autovadītāju CE,
DE. Tālrunis 63026085, 29620671.

Pārdod

Foto: Ivars Veiliņš

Ikdienā Gatis Pranks trenē jaunos BJSS airētājus, bet paralēli tam trenējas arī
Iespēja tikt uz olimpiskajām spēlēm pats. 14. maijā viņš ar pārinieku Antonu Knesi dosies uz Poznaņu, kur līdztekus
ir kanoistiem Gatim Prankam, Anto- pasaules kausam notiks atlases sacensības Londonas olimpiskajām spēlēm.
nam Knesim, Romānam Astapovam
un smaiļotājam Mārtiņam Upītim. trējumi. Tajos piedalīsies aicinātie cīgu pretinieku. Mēs pārstāvam visas
Tiesa, gan sportisti, gan treneres sportisti neatkarīgi no viņu sportis- laivu klases, pat meiteņu četriniekā
prognozēs ir piesardzīgi, jo konkuren- kajiem rezultātiem, un mēs ceram, ka uzliekam divas laivas, un līdz šim bez
ce tiešām ir liela. «Airēšana ir viens arī Elīna saņems šādu ielūgumu,» tā medaļām neesam palikuši,» tā treneno sporta veidiem, kuros dalībai olim- L.Laure, piebilstot, ka šogad pirmo re, piebilstot, ka Latvijas olimpiādes
piskajās spēlēs tiek piešķirtas kvo- reizi notiks pasaules kauss kanoe sie- dalībnieki tiks noskaidroti pilsētas
tas, nevis dalībnieki kvalificējas pēc vietēm un uz to Elīna dosies pa taisno klubu derbijā. Tam, ka pārstāvēt pilsētu vienmēr ir liels gods, piekrīt arī
rezultāta. Līdz ar to, piemēram, 200 no Eiropas U-23 čempionāta.
Savukārt tiem, kuri nedomā par I.Bome. «Ja vajadzētu, arī pati sēstos
metros smaiļošanā vieniniekiem par
13 vietām cīnās 65 valstu sportisti,» tik augstiem «plauktiem», sezonas laivā – pērn jau to izdarīju, startējot
ieskicē airēšanas kluba «KC» vadītā- centrālais notikums ir Latvijas olim- ar pārinieci Ievu Ločmeli «Lucavsaja un trenere Ilze Bome. Viņasprāt, piāde, jo tā ir goda lieta – pārstāvēt las airos». Tur bija nosacījums, ka
lai gan pērn pasaules čempionātā savu pilsētu. «Latvijas olimpiāde vidējam vecumam laivā jāpārsniedz
M.Upītim izdevās izcīnīt 12. vietu, ir veiksmīgs pasākums, jo parādīs 33 gadi,» tā viņa, piebilstot, ka iegūta
kas ir ļoti labs rezultāts, izredzes tikt jaunos talantus. Elites braucēji jau 3. vieta.
ir zināmi, bet lieliski pieaugušo gruTāpat šosezon airētājiem priekšā
uz Londonu ir visai niecīgas.
Iespējams, uz Londonu dosies ka- pā var nostartēt arī juniori,» spriež starti Eiropas čempionātā (gan pienoe airētāja Elīna Ēdole, jo program- L.Laure, piebilstot – lai pārstāvētu augušajiem, gan junioriem), pasaules
mā iekļauti sieviešu kanoe airēšanas pilsētu Latvijas olimpiādē, darbu kausa posmos un citās sacensībās.
paraugdemonstrējumi. «Šis sporta atsākuši arī sportisti, kuri intensīvus
veids ir jauns, tāpēc Londonā būs treniņus jau bija pārtraukuši. «Citas
Vienīgās Latvijā sertificētās
tikai demo versija jeb paraugdemons- komandas ar mums rēķinās kā ar spēpretuzlaužamās tērauda

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
Stelles, elektrisko ratiņu, dažādus aušanas
materiālus. T.29336411
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Dzīvokli 53 m2 ar malkas apkuri. T.20341565

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3. Sadzīves
tehniku. T.29784933.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus u.c.
senlietas. T.27166669.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26984528
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Krāsainos un melnos metāllūžņus, akumulatorus, augstas cenas, Tērvetes ielā 65A,
izbraucam pie klientiem. T.29718434.

DURVIS

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Pērku automašīnu ar TA. Izskatīšu visus
variantus. T.22367750.

Dažādi

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Ls o2n2tā0ža.
+m

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!

Telpu kosmētiskais remonts. T.29825046

Līdzjūtība
Es visus spēkus atdevu,
Un otra mūža man vairs nava.
/Rainis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ulda Reinberga ģimenei un kolēģiem,
viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome

Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

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

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Aizsaulē aizgājuši
www.autoprieks.lv

SARMĪTE KOZLOVSKA (dz. 1959. g.)
AUSTRA BEDEICE (dz. 1939. g.)
VERNERS CERIŅŠ (1930. g.)
PĒTERIS PILĀTS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 26.04. plkst.13 – Bērzu kapsētā.
ULDIS REINBERGS (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.14 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Apšūtu kapsētu.
RŪTA LUKEVICA (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 28.04. plkst.10.30 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Segļu kapsētu.
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30. aprīlis, pirmdiena
LTV1
7.10 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 1. – 3.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1402.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 59.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Vīrieši nemelo» (ar subt.). Rom. kom. 2011.g.
12.00 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Dievību vēstneši». Dokumentāla filma.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 23.sērija.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 31.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1402.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 Atjaunotā versija. «Salna pavasarī».
Rīgas kinostudijas drāma. 1955.g.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Laimīgai Latvijai».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «De facto».*
23.50 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 76.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.25 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Krievija – Čehija.*
15.25 «Hārtlenda 5». Seriāls. 76.sērija.
16.15 «Zveja» (ar subt.).
16.45 Tiešraide! Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.
19.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.40 «1000 jūdzes Zelta krastā». 4.sērija.*
20.10 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.10 «Lidojuma plāns».
21.40 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
0.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «Basketbols TV».*
7.05 «Holivudas lutekļi». Izklaidējošs raidījums.
7.35 «Biezenīša piedzīvojumi». 12.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 7.sērija.
8.30 «Trīs laupītāji». Anim. f.
10.00 «Dzimis brīvībai». Ģim. piedzīv. komēdija.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 «Gaismas pilsēta». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
15.00 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
17.00 «Brīnumu veikals». ASV ģimenes komēdija. 2007.g
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Real. šovs. Fināls. 8.sērija.
21.40 «Ugunsmūris». ASV un Austrālijas trilleris. 2006.g.
23.45 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.50 «LNT ziņu Top 10».*
1.40 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Pārdzīvot spēli». ASV krimināldrāma. 1994.g.
4.05 «Vasara Kostarikā». Piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 3.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 18.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 39.sērija.
8.00 «Esi gardēdis 2».*
8.35 «Divi buras».*
9.05 «Māmiņu klubs».*
9.40 «Īstais Garfīlds». Anim. f.
11.15 «Bērnudārza policists». Komēdija.
13.40 «Dzelzs vīrs». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
16.20 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 21.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 502.sērija.
21.00 «Līdz džekpots mūs šķirs». Rom. kom. 2008.g.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 10.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 20.sērija.
2.15 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 18.sērija.
3.45 «Neiespējamā misija 3».
4.30 «Nakts joki».

1. maijs, otrdiena
LTV1
7.10 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 4. – 6.sērija.

8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1403.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 60.sērija.
9.55 «Savējie». Latvijas seriāls. 9.sērija.
10.25 «Titāniks». Vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija.
12.10 «Laimīgai Latvijai».*
12.15 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dok. filma. 3.sērija.
13.10 «Viss notiek».*
13.40 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».*
15.10 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
15.40 «Skudrulauva». Animācijas filma.
15.55 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 24.sērija.
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 67.sērija.
16.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 32.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1403.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.35 «100 g kultūras». «Kinoklubs».
18.55 Atjaunotā versija. «Pie bagātās kundzes». Rīgas
kinostudijas satīriska drāma. 1969.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».
22.45 «Nakts ziņas».
22.55 Ž.Bizē. «Karmena». Vīnes Valsts operas izrāde, 2010.gads.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 77.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.25 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Kanāda – ASV.*
15.25 «Hārtlenda 5». Seriāls. 77.sērija.
16.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
16.45 Tiešraide! Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Francija.
19.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Zambezi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
0.45 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 17.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Biezenīša
piedzīvojumi». 13.sērija; «Supervaroņu leģions».
10.sērija; «Flintstonu ģimene». 11.sērija.
8.20 «Panda – mazais cīnītājs». Anim. f.
9.15 «Lapsa un meitene». Ģim. f.
11.10 «Planēta 51». Anim. f.
12.55 «Censoņas». Piedzīv. komēdija jauniešiem.
15.00 «Puikas un meitenes». Rom. kom. 2006.g.
16.50 «Aizliegtā karaļvalsts». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mūzika un vārdi». Romantiska komēdija. 2007.g.
22.40 «Bīstamais skaistums». Laikmeta drāma. 1998.g.
0.50 «Ugunsmūris». ASV un Austrālijas trilleris. 2006.g.
2.40 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 221. un 222.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 4.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 19.sērija.
6.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 9.sērija.
7.05 «Mazie kloni». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 40.sērija.
8.00 «Zvārgulīte: feju glābšana». Anim. f.
9.25 «Spiegot nav viegli». Komēdija.
11.05 «Dziedošie lāči». Ģim. f.
12.55 «Pēdējais varonis». Fant. piedzīv. komēdija.
15.35 «Varenais Džo Jangs». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 22.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 503.sērija.
21.00 «Vakara pasakas». ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 1.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 11.sērija.
0.55 «Luī». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
1.50 «Pēdējais varonis». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
3.55 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Nakts joki».

2. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1404.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 61.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa piedāvā...» Norvēģija. Karstā Arktika.*
13.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «100.panta preses klubs».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 25.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. ser. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».

tv programma
17.03 «Laimīgai Latvijai».*
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1404.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 90.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 30.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».*
19.45 Ziņas +.
20.00 «Jānis Čakste». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.28 «Laimīgai Latvijai».*
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 78.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Krievija – Kanāda.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 78.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 13.sērija.
23.50 «SeMS».*
0.20 «Zambezi». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 7.sērija.
10.00 «Kornvolas debesis». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena
desmitnieks». Animācijas seriāls. 6.sērija;
«Kokosriekstu Freda augļu sala». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 118. un 119.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 255.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 5.sērija.
21.40 «Sapieris». ASV kara drāma. 2008.g.
0.15 «Vismeklētākais». ASV trilleris. 1997.g.
2.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 118. un 119.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 6.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 223.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 5.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 20.sērija.
6.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 26.sērija.
6.40 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Mazie kloni». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 41.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 13.sērija.
8.35 «Kobra». 31.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mahinatori 2». 1.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).*
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 9.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 503. un 504.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 95.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 58.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 23.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 504.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
1.00 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.50 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 20.sērija.
4.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».

3. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1405.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 62.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».*
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10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1405.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 91.sērija.
19.00 «100 g kultūras» piedāvā… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 31.sērija.
19.43 «Laimīgai Latvijai».*
19.45 Ziņas +.
19.55 «Konstantīns». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Ar domu par rītdienu».
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Laimīgai Latvijai».*
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.13 «Laimīgai Latvijai».*
0.15 «100 g kultūras» piedāvā… «Kinotēka».*

LTV7

2.15 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 6.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 21.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 96.sērija.
4.30 «Nakts joki».

4. maijs, piektdiena
LTV1
8.00 «Austras koka pasakas». Animācijas filma.
8.15 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
9.40 «Kā Lupatiņi mazgājās». Animācijas filma.
9.50 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
9.53 «Joka pēc alfabēts. Karaoke».
10.00 Dievkalpojums, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.
11.00 «Klases bilde. Par 10 gadiem gudrāki». Dok. f. 2011.g.
12.00 Saeimas svinīgā sēde.
12.35 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
13.05 «Elpojiet dziļi!» Rīgas kinostudijas muzikāla drāma. 1967.g.
14.35 «Mūsu tautasdziesma». Koncerts 11.Novembra
krastmalā, 2010.g. 1.daļa.
16.20 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
16.35 «Ūdensbumba resnajam runcim». Latvijas ģimenes
filma. 2007.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neaizmirstamais sākums». LTV videofilma. 2010.g.
19.30 «Ledlauzis Krišjānis Valdemārs». Dok. f.
20.30 «Panorāma».
21.15 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».
22.45 «Nakts ziņas».
22.55 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma. 1997.g.

7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 79.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 5.sērija*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Somija – Slovākija.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 79.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 42.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Tā mēs dzīvojam». Dokumentāla filma.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 4.sērija.
0.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 42.sērija.

LTV7

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nakts karaliene». Melodrāma. 2005.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls; «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 7.sērija; «Kokosriekstu
Freda augļu sala». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 120. un 121.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 256.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 7.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 16.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 11.sērija.
1.10 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 12.sērija.
1.55 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 120. un 121.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 7.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 224.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Holivudas lutekļi». Izklaidējošs raidījums. 3.sērija.
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». 17.sērija; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 6.sērija; «Mūka Omi noslēpums».
6.sērija; «Flintstonu ģimene». 12.sērija.
9.15 «Rovers Deindžerfīlds». Anim. f.
10.45 «Piedzīvojumi mākoņos». Piedzīv. f.
12.45 «Skudru bubulis». Anim. f.
14.25 «Šanhajas bruņinieki». Piedz. komēdija. 2003.g.
16.40 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma. 2000.g.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Mežonīgie Rietumi». ASV piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.05 «Vismēklētākais». ASV trilleris. 1997.g.
2.40 «Sapieris». ASV kara drāma. 2008.g.
4.50 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 6.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 21.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 27.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 11.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 42.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 14.sērija.
8.35 «Kobra». 32.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Radu būšana 5». 5.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).*
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 10.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 7.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 17.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 504. un 505.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 96.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 59.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 24.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 505.sērija.
21.00 «Medaljons». Spraiga sižeta komēdija. 2003.g.
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Zūdošās robežas». Spraiga sižeta filma. 1997.g.
1.30 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 27.sērija.

7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 80.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.50 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 80.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentāla filma. 20.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 15. un 16.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Sadedzināt pēc izlasīšanas». Kriminālkomēdija.
0.35 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.*

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 7.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 22.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 28.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser.
12.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 7.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 43.sērija.
8.00 «Samsons un Neons». 32. – 34.sērija.
8.25 «Ēģiptes princis». Anim. f.
10.25 «Es un mana ēna». Ģim. komēdija.
12.30 «Medaljons». Spraiga siž. komēdija.
14.30 «Nolaupītais tētis». Piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
16.20 «Mūžīgā aukle». ASV komiska drāma. 1993.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karalis Kongs». Piedzīvojumu drāma. 2005.g.
0.15 «Dzīvās ugunis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
2.45 «Nolaupītais tētis». Piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
4.05 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 7.sērija.
4.45 «Nakts joki».

5. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 18.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 33.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Laimīgai Latvijai».*
11.05 «Mans zaļais dārzs».
11.35 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».*
13.05 «Ar domu par rītdienu».*
15.05 «Ledlauzis Krišjānis Valdemārs». Dok. f.
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16.05 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.
16.15 «Laimīgai Latvijai».*
16.20 «Laiks vīriem?»
16.50 «No žemaišiem līdz dzūkiem» (ar subt.). Dok. f.
17.42 «Laimīgai Latvijai».*
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Ceplis. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
22.15 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
24.00 «Laimīgai Latvijai».*
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Latviešu kino zelta dziesmas».*

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.11 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 4.sērija.*
13.30 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Hokejs.
Finālspēle. ASV – Kanāda.*
15.25 «Lanževēna burvju triki». 15.sērija.
15.55 «SeMS».*
16.30 «Sporta studija».
17.25 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma.
2009.g. 3. un 4.(noslēguma) sērija.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «X-Stream. Augstākā klase» (ar subt.). Dok. f.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 5.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Pavērsiens». Lielbritānijas daudzsēriju drāma.
2007.g. 3.(noslēguma) sērija.
22.55 «Lidojuma plāns».*
23.25 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
0.20 «Tā mēs dzīvojam». Dokumentāla filma.
1.20 «Lanževēna burvju triki». 16.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 169.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 18.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 7.sērija; «Mūka Omi noslēpums».
7.sērija; «Flintstonu ģimene». 13. un 14.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Pūces kliedziens». Ģim. komēdija.
12.20 «Dvīņi dzied!»*
14.50 «Smolvila. Leģenda par Supermenu».
Seriāls. 14.sērija.
15.45 «Mūzika un vārdi». Romantiska komēdija. 2007.g.
17.50 «Dzenoties pēc brīvības». Rom. kom. 2004.g.
20.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 10.sērija.
21.00 «Svešiniece pilsētā». Romantiska komēdija. 2009.g.
22.55 «Sešas atsvešināšanās pakāpes».
Detektīvfilma. 1993.g.
1.05 «Skaistule un neglītene». Rom. kom. 2008.g.
2.40 «Bīstamais skaistums». Laikmeta drāma. 1998.g.
4.30 «Piektdiena». Mākslas filma.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 8.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 23.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 5.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 7.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 45.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 25.sērija.
8.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 21. un 22.sēr.*
12.50 «Kinomānija».
13.25 «Ievas pārvērtības 3».*
14.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.00 «Šķīliens pa vārtiem 3: Junioru līga».
Kanādas komēdija. 2008.g.
17.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Latvija – Krievija.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Alvins un burunduki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
22.25 «Sātans Pradas brunčos». ASV traģikomēdija. 2006.g.
0.40 «Plūst un mainīties». ASV krimināldrāma. 2005.g.
2.45 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 8.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 23.sērija.
4.10 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 5.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 19.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 34.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 68.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Bilija Konolija 66.ceļš».
Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dokumentāla filma. 2011.
g. 1.sērija Bretaņa – klintis un okeāns.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Māla vezuma vilcējs.
18.50 «Mantiniece ar sirdsapziņu» (ar subt.).
Austrijas mākslas filma. 2005.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Lenons, atkailināts» (ar subt.). Biogrāfiska drāma.
2010.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Slepenās aģentes». Francijas kara drāma. 2008.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.11 «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».
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TV programma
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma.
2009.g. 3. un 4.(noslēguma) sērija.
14.10 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.10 «Sporta studija».*
16.00 UEFA Euro 2012 apskats.
16.30 «SeMS. Laboratorija».
17.00 Tiešraide! Latvijas basketbola līgas 1.finālspēle.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Badijs spēlē basketbolu». Ģimenes filma. 1997.g.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.20 «Viss, kā viņa vēlas».
Biogrāfiska drāma. 2009.g. 1.sērija.
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Misija Londonā». 18.04.2012.*
0.35 «Misija Londonā». 25.04.2012.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 170.(nosl.) sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 14.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 13.sērija.
8.30 «Tehnovīzija».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Ievas pārvērtības». Arhīvs.
11.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 13.sērija.
12.15 «Svešiniece pilsētā». Romantiska komēdija. 2009.g.
14.10 «Toms un Džerijs. Pirātu piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 2006.g.
16.00 «Dārgie tautieši». ASV piedzīvojumu komēdija.
1996.g.
18.00 «Literātu tiesa». Latvijas spēlfilma.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Dvīņi dzied!» Šovs.
23.30 «Likuma kalpi». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.50 «Dzenoties pēc brīvības». Rom. komēdija. 2004.g.
3.40 «Sešas atsvešināšanās pakāpes». Detekt. 1993.g.
5.25 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 9.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 24.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 6.sērija.
6.55 «Mazie kloni». Anim. ser. 46. un 47.sērija.
7.25 «Samsons un Neons». Anim. ser. 37. – 39.sērija.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 26.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 23. un 24.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.05 «Alvins un burunduki». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.05 «Sātans Pradas brunčos». ASV traģikomēdija. 2006.g.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
21.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā
2012. Vācija – Latvija.
23.50 «Valkīra». Vēsturiska kara drāma. 2008.g.
2.00 «Ceļotājs». Šausmu trilleris. 2010.g.
3.40 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 9.sērija.
4.20 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 6.sērija.
4.40 «Nakts joki».
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KINO Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
1. maijā plkst.13 un 15 – «Lielā Kristapa» bērnu animācijas programma: «Zī-

ļuks», «Es gribu redzēt rūķīšus», «Kā brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu», «Tīģeris», «Kā lupatiņa
mazgājas», «Burvīga diena», «Korrida» (ilgums 65 min.). Biļešu cena: Ls 1.

1. maijā plkst.18, 2. maijā plkst.15 – «Vai viegli?... Pēc 20 gadiem». Stāsts
par Jura Podnieka filmas «Vai viegli būt jaunam?» varoņiem pēc 20 gadiem (2010. gads).
Režisore A.Cilinska. Biļešu cena: Ls 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem).

2. maijā plkst.18 – PIRMIZRĀDE! Dokumentāla filma «Mēs. Komanda».
Stāsts par «Rīgas Dinamo» hokeja komandu no tehniskā personāla līdz vārtu

guvējiem. Emocijas un «dzīvie» komentāri (filmas garums 1 h 10 min.). Biļešu cena: Ls 2; 1
(skolēniem, studentiem, pensionāriem).

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
26. aprīlī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde G.Grekovs «Maizingers».
Dramatiska komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
4. maijā plkst.13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «Latgola.LV». Biļešu cena: Ls 10; 8; 6.
31. maijā plkst.19 – Domino teātris piedāvā P.Portnera kriminālkomēdiju «Trakās šķēres».
Izrādes darbība norit frizētavā, kurai līdzās ir notikusi nežēlīga slepkavība. Izrādes finālu nosaka
skatītāji. Lomās: G.Grāvelis, S.Didžus, J.Jarāns, L.Kirmuška, J.Kirmuška, A.Putniņš, J.Ļjaha,
I.Radčenko. Biļešu cena: Ls 10; 8; 7; 6; 5.

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

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.

Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

Akcija 40%

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

55.

T. 63080034, 255400
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Kultūras pasākumi
 28. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas sarīkojums. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 28. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktā kora «Skali» un Lietuvas pilsētas Jurbarkas jauniešu kora sadraudzības koncerts. Ieeja – bez maksas
(Valsts ģimnāzijas aktu zālē).
 29. aprīlī pulksten 15 – deju studijas «Intriga» sezonas noslēguma koncerts
«Ieskaņoti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Īpašie viesi – Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba Rokskolas audzēkņi. Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50.
 1. maijā pulksten 13 un 15 – kino. «Lielā Kristapa» bērnu animācijas programma: «Zīļuks», «Es gribu redzēt rūķīšus», «Kā brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu»,
«Tīģeris», «Kā lupatiņa mazgājas», «Burvīga diena», «Korrida» (ilgums 65 minūtes).
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 18, 2. maijā pulksten 15 – kino. «Vai viegli?... Pēc 20
gadiem». Stāsts par Jura Podnieka filmas «Vai viegli būt jaunam?» varoņiem pēc
20 gadiem (2010. gads). Režisore Antra Cilinska. Biļešu cena – Ls 2; skolēniem,
studentiem, pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 2. maijā pulksten 18 – kino pirmizrāde. Dokumentāla filma «Mēs. Komanda». Tas
ir stāsts par «Rīgas Dinamo» hokeja komandu uz aizvadītās sezonas izšķirošo notikumu fona. Komanda no tehniskā personāla līdz vārtu guvējiem. Hokejistu un treneru
emocijas, «dzīvie» komentāri uz soliņa, spēlē, ģērbtuvēs pēc uzvarām un zaudējumiem.
Biļešu cena – Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde. Tautas komēdija
«Latgola.LV». Režisors V.Lūriņš. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 5. maijā pulksten 16 – koncerts «Stādīju ieviņu». Piedalās aģentūras «Kultūra» bērnu
deju kolektīvs «Ieviņa», Saldus kultūras centra deju kolektīvs «Dzīpars» un Ozolnieku
bērnu un jauniešu muzikālais teātris «Nianse». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).

«Mākslas dienas Jelgavā 2012»
26. aprīlī pulksten 18 teātra priekšnesums «Parastais neparasti». Ieeja – bez maksas
(Jelgavas dzelzceļa stacijā).
27. aprīlī no pulksten 16 līdz 18 atvērto durvju vakars «Radi vidi pats». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas bērnu un jauniešu centrā «Junda» Skolas ielā 2)
28. aprīlī pulksten 18 videovakars «Stāsts». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
28. aprīlī no pulksten 15.30 līdz 16.30 ieskats Ģederta Eliasa dzīvē un daiļradē
(Platones pagasta «Zīlēnos»). Organizē Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs kopā ar
Jelgavas novada pašvaldību.
Līdz 29. aprīlim fotoizstāde «Izraēlas valsts dibināšanas gadadienai» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
Līdz 30. aprīlim Bārbalas Gulbes fotoizstāde (no Latvijas Mākslinieku savienības
arhīva) (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
Līdz 30. aprīlim ceļojošā izstāde «Bībele miniatūrās». Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80;
skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
Līdz 2. maijam Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Mēbeļu dizains»
(tirdzniecības centrā «Vivo centrs»).
Līdz 9. maijam izstāde «Vita Merca. Gleznas» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 18. maijam izstāde «Baiba Ūlande. Dārza darbi» (galerijā «Suņa taka» Dobeles
ielā 68).
Līdz 20. maijam Viļņas zeltkaļu ģildes galerijas «Meno niša» bērnu emulsijas darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 20. maijam Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 20. maijam Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde (kultūras
namā).
Līdz 30. maijam Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
Līdz 30. maijam Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Mozaīkas» (veselības centrā «Zemgale»).
No 3. maija līdz 30. jūnijam Ulda Rogas gleznu izstāde (Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

Atklās tūrisma sezonu

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs kopā ar «Jāņa sētu» izstrādā Jelgavas karti ar zīmētiem objektiem – to autore
ir māksliniece Agija Staka-Jansone.
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar strūklakas ieslēgšanu pie
Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa 5. maijā tiks atklāta
vasaras tūrisma sezona Jelgavā. «Tūrisma centrs strādā
pie vairākām būtiskām lietām
– maijā klajā nāks Jelgavas
karte, kas tiek veidota sadarbībā ar izdevniecību «Jāņa
sēta», tiek izstrādāti jauni
tūrisma maršruti, tūrisma
informācijas mājas lapa, kā
arī gatavots pilsētas prezentācijas maršruts,» svarīgāko
ieskicē Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra (JRTC) vadītāja
Anda Iļjina.

ir izbrauciens ar autobusu cauri pilsētai.
Šis maršruts būs piemērots korporatīviem
pasākumiem, delegāciju un viesu izklaidei,
tāpēc to būs iespējams pielāgot tam, cik
laika var veltīt ekskursijai. «Te būtiski ir
iepazīstināt ar pilsētas vēsturi un parādīt
realizētos projektus, kas veicina pilsētas
izaugsmi,» norāda A.Iļjina. Transports un
gids tiks nodrošināts, atliek vien pieteikties
pa tālruni 63005445, 63005447.

Tornis pievilina kāziniekus

Jau pērn iezīmējās tendence, ka Svētās Trīsvienības baznīcas tronis kļūst
populārs jaunlaulāto vidū. «Reaģējot uz
pieprasījumu, ir izstrādāta ekskursija par
kāzu tēmu cauri torņa ekspozīcijām. To
vada gide Sarmīte Bērziņa, un tā kļūst
arvien pieprasītāka,» norāda JRTC vadītāja, piebilstot – tas, ka tornī var ne tikai
reģistrēt laulību un nofotografēties, bet
arī nodarbināt kāzu viesus, atvieglo kāzu
organizatoru uzdevumu, tāpēc arī tornis
kļūst arvien populārāks kāzinieku vidū.
2011. gadā tornī notika desmit laulību
ceremonijas un 25 ar kāzām saistīti pasākumi, savukārt šogad jau līdz septembrim pieteiktas 16 laulību ceremonijas.
Jāpiebilst, ka tornī jāvārdu teikuši ne
tikai jelgavnieki, bet arī pāri no tuvējiem
novadiem un Rīgas.

Viens no galvenajiem JRTC uzdevumiem ir tūrisma materiālu sagatavošana. Jau maijā plānots pabeigt darbu pie
Jelgavas kartes. «Tā būs īpaša karte ar
zīmētiem objektiem trīs valodās. Tas,
ka kartē vizuāli būs izcelti galvenie
tūrisma un apskates objekti, to neapšaubāmi padarīs interesantāku un arī
pašus objektus vairāk akcentēs,» tā
centra vadītāja, norādot, ka ideja par
šādas kartes izveidi aizgūta no grāmatas
«Senā Jelgava». Karte būs papildināta ar
tūristam nepieciešamo informāciju par Sadarbosies
ēstuvēm, transportu, naktsmītnēm, ban- ar sadraudzības pilsētām
komātiem, medpunktiem, iepirkšanās
«Mēs kā Tūrisma centrs varam tikai
centriem, suvenīru iegādes vietām.
uzrunāt uzņēmējus, kas darbojas tūrisma
nozarē, vairāk par sevi stāstīt, rādīt un
Izstrādā mājas lapu
nodrošināt informācijas apriti,» uzsver
un jaunus maršrutus
A.Iļjina. Tieši tāpēc joprojām notiek aktīvs
Šo karti iecerēts iestrādāt arī Jelgavas darbs ar uzņēmējiem, tūrisma nozares
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada speciālistiem kā Latvijā, tā ārvalstīs, lai
tūrisma informācijas mājas lapā www. pieradinātu cilvēkus pie domas: Jelgavā
visit.jelgava.lv, kas būs šīs sezonas jau- ir ko redzēt un darīt.
nums. «Bet gribam to papildināt, iestrāArī nākamgad Jelgava tiks pārstāvēta
dājot kartē maršrutēšanas iespējas, lai starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā
ikviens varētu izveidot savu maršrutu,» un ārpus tās, jo šī gada prakse rāda: dalība
tā A.Iļjina. Mājas lapa būs pieejama trīs izstādēs atmaksājas. «Pēc dalības izstādē
valodās – latviešu, angļu un krievu. Vēl Maskavā ar atsevišķiem tūroperatoriem
tūrisma mājas lapas kartē plānots integ- mums ir izveidojusies tiešā saikne, kas ļauj
rēt arī pilsētas autobusu maršrutus.
domāt, ka Krievijas tūristu skaits šosezon
A.Iļjina uzskata, ka vispirms jau pašiem varētu pieaugt,» tā A.Iļjina. Vēl neapgūts
jelgavniekiem jāzina, kas mūsu pilsētā ir tirgus ir Jelgavas sadraudzības pilsētas,
ievērības cienīgs, lai varētu to pastāstīt ar kuru tūrisma informācijas centriem
saviem viesiem, sadarbības partneriem. uzsākta sadarbība. Jāpiebilst, ka Jelgavai
Tāpēc tiek turpināts darbs pie maršrutu ir 16 sadraudzības pilsētas 13 valstīs.
izstrādes – drīzumā iznāks buklets «Viena
diena Jelgavā: maršruts Nr.2», kas vedīs Lielākais potenciāls –
ārpus pilsētas centra, piemēram, uz Uzva- industriālajam tūrismam
ras parku un Ģintermuižu, un top arī JelŠosezon akcents tiks likts uz kulgavas prezentācijas maršruts, kura forma tūras, aktīvo un sporta, dabas un

Jelgava –
«Mākslas kvARTāls»

Sākušās Mākslas dienas, kas šonedēļ aicina uz pasākumiem «Mākslas kvARTāls».
Šovakar, 26. aprīlī, pulksten 18 – teātris
«Parastais neparasti» Jelgavas dzelzceļa
stacijā. Rīt, 27. aprīlī, no pulksten 16 līdz
18 atvērto durvju vakars «Jundas» mājā
Skolas ielā 2, bet sestdien, 28. aprīlī, muzikāls vakars Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa pagalmā. Te no pulksten 18 līdz 20
notiks muzikāls videoprojekciju vakars
«Stāsts». Būs muzikāli priekšnesumi no
Kristapa Baltiņa, Gata Mūrnieka un citiem,
modernās, klasiskās dejas un īsfilmu
demonstrējumi no biznesa augstskolas
«Turība» studentu organizētā stop-motion filmu konkursa «Apstājies mirklī».
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.

Noskaidroti labākie ģitāristi

Nedēļas nogalē «Melno cepurīšu balerijā»
norisinājās pirmais
pilsētas ģitāristu konkurss «Uzsit pa stīgu».
Profesionāļu grupā uzvaras laurus plūca
Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis Vadims
Krivcenkovs, kas arī saņēma «Balerijas» simpātijas balvu, bet iesācēju grupā – «Jundas
ģitāras» pulciņa dalībnieks Dmitrijs Žigarevs.
Vadims arī labi dzied, jo jau kopš bērnības
nodarbojas ar mūziku, ir pabeidzis mūzikas
skolas čella klasi. Profesionāļu grupā 2. vieta
Aleksandram Karimovam, bet 3. vieta Edgaram Gražulim, kurš šobrīd mācās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un ir piedalījies
LNT šovā «Latvijas Zelta Talanti» un raidījuma
«Sems» grupu konkursā «Troksnis».

industriālo tūrismu, tomēr JRTC speciālisti uzskata, ka nākotnē lielākais
potenciāls ir tieši industriālajam tūrismam. Lai gan tas ir viens no veidiem,
kā reklamēt uzņēmumu, iekustināt
uzņēmējus atvērt durvis tūristiem
neesot nemaz tik viegli. «Pērn interesi
par tūristu uzņemšanu izrādīja vairāki
uzņēmumi, bet ekskursiju vadīšanai
vēl nav sagatavojušies,» stāsta JRTC
vadītāja. Izveidot piemērotu ekskursiju
ir smags darbs, jo jāņem vērā arī uzņēmuma specifika, darba drošība. Šobrīd
šajā jomā aktīvi darbojas mašīnbūves
uzņēmums «Amo Plant» un «Latvijas
keramika», gatavību paudis arī Jelgavas novada kūdras ieguves uzņēmums
«Laflora».
Vēl šajā tūrisma sezonā Jelgavā tiks
popularizēts Ādolfa Alunāna muzejs
ar tā interaktīvajām iespējām, gastronomiskais tūrisms un Jelgavas īpašo
ēdienu stīga, kā arī mākslinieki, dabas
un aktīvais tūrisms.

Tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma
5. maijā programma
No plkst.12 līdz 12.45 – Sezonas ieskaņas kopā ar
Jelgavas «Tirkizband» un strūklakas ieslēgšana (torņa
pagalmā)
No plkst.12.45 līdz 17 – Atvērto durvju diena Jelgavas
TIC (torņa 1. stāvā)
• Jaunumi un atpūtas iespējas Jelgavas pilsētā, Jelgavas
un Ozolnieku novadā
• TIC pakalpojumi
• Mājas lapa www.visit.jelgava.lv
No plkst.13 līdz 18 – SIA «Laflora» kūdras skulptūru
izstāde (torņa 7. stāvā)
No plkst.14 līdz 16 – radošā nodarbība «Veidojam
atstarotājus drošai ceļošanai» (torņa 5. stāvā)
No plkst.14 līdz 17 – Ciemos pie Ādolfa Alunāna
(Ā.Alunāna memoriālajā mājā Filozofu ielā 3)
No plkst.14 līdz 16 – Ciemojies Jelgavas pilī!
• Apskati Kurzemes hercogu kapenes
• Tiecies ar galma dāmām un uzzini par pils vēsturi
LLU muzejā
• Baudi klasisko mūziku Jelgavas pils telpās
• Vizinies zirgu pajūgā pils parkā
No plkst.13 līdz 15* – ekskursija pa Jelgavu kājām
(pulcēšanās torņa 1. stāvā)
No plkst.13 līdz 18* – ekskursija uz Ozolnieku novada
tūrisma objektiem (pulcēšanās torņa 1. stāvā)
No plkst.16 līdz 18* un no 18 līdz 20 – ekskursija
«Ciemos pie savvaļas zirgiem» (pulcēšanās LLU
stāvlaukumā)
Dienas garumā – Jelgavas īpašos ēdienus «Hercoga
bura» un «Šarlotes skūpsts» piedāvās pilsētas, Jelgavas
un Ozolnieku novada ēdināšanas uzņēmumi
Vakarā – ballīte «Esi gatavs tūrisma sezonai» («Jelgavas kreklos»)
* pieteikšanās iepriekš TIC Akadēmijas ielā 1, tālrunis
63005445, 63005447

Eliasa gleznas ceļo uz Tallinu

No 27. aprīļa mēnesi Tallinas galerijā
«Rios» skatāma Ģederta Eliasa gleznu
izstāde, kas reizē ievadīs mākslinieka
125. jubilejas gadu. Ģ.Eliasa gleznas
uz Tallinu dodas pirmo reizi. Izstādē
būs skatāmas 52 gleznas, kas tapušas
līdz 20. gadsimta 30. gadiem. Jubilejas izstāde iecerēta arī Jelgavā, un tā
tiks atklāta īsi pirms viņa dzimšanas
dienas – 20. septembrī, Rīgā – septembra sākumā un oktobra sākumā
– Francijā. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere stāsta, ka
katrā izstādē būs kas jauns. Jelgavā
tiks rādīti pēdējos piecos gados restaurētie darbi, kas līdz šim nav bijuši
eksponēti.

