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Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
26. aprīlī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

No 1. maija piecos pilsētas
autobusu maršrutos sāks
kursēt vēlie vakara reisi

Deputātiem jālemj par
bērnudārza ēkas iegādi
 Sintija Čepanone

Šodien, 25. aprīlī, domes sēdē deputātiem jālemj par īpašuma iegādi
Skautu ielā 1A – šajā ēkā,
kur pašlaik darbu turpina privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Saulītes rakari», perspektīvā
varētu tikt atvērta vēl
viena pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde,
kas nodrošinātu papildu
156 vietas mazajiem
jelgavniekiem.
SIA «Psiholoģijas centrs» piederošo ēku, kurā atrodas privātais
bērnudārzs «Saulītes rakari», un
zemi nenokārtoto parādsaistību
dēļ VAS «Latvijas Hipotēku un
zemes banka» izsolīja 16. aprīlī.
Izvērtējot iespējas šajā ēkā izveidot
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādi, izsolē piedalījās arī Jelgavas
pilsētas pašvaldība. «Pašvaldība izsolē bija viens no sešiem solītājiem,
kas pretendēja uz īpašuma, nevis
uz privātās pirmsskolas izglītības
iestādes iegādi. Jelgavas pilsētas

domes pilnvarotā persona īpašumu nosolīja par 81 400 latiem,»
informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde. Tomēr par to,
vai darījums patiešām notiks, vēl
jālemj deputātiem šodienas domes
sēdē.
«Pašvaldība ilgstoši saskārusies
ar dažādām problēmām, kas saistītas ar SIA «Psiholoģijas centrs».
Uzņēmumam ir ne tikai nenokārtotas kredītsaistības ar banku, bet
arī uzkrāts parāds par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem. Savukārt maijā Izglītības pārvaldei
liecinieka statusā jāpiedalās tiesas
prāvā par šī uzņēmuma nodokļu
parādu valstij. Uzskatu, ka šī situācija negatīvi ietekmē ne tikai pirmsskolas izglītības iestādes «Saulītes
rakari» reputāciju, bet arī mazina
vecāku uzticēšanos privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm
kopumā. Lai gan iestādes vadītāja
Ilze Tomašūna neuzskatīja par
vajadzīgu informēt par problēmām,
visu šo laiku pašvaldība sekoja līdzi
situācijai, un, izvērtējot «Latvijas
Vēstnesī» publicēto informāciju
par izsoles rīkošanu un īpašuma
sākuma cenu – 49 400 lati –, pie-

ņēmām lēmumu tajā piedalīties,»
situāciju komentē Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Šodien deputātiem jālemj par
īpašuma Skautu ielā 1A iegādi, un,
ja lēmumprojekts tiks atbalstīts,
tad iegādātajā īpašumā tiks izveidots vēl viens pašvaldības bērnudārzs, kurā izglītosies 156 bērni.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza norāda – ja deputāti
domes sēdē īpašuma Skautu ielā
1A iegādi apstiprinās, tas tiks reģistrēts Zemesgrāmatā uz Jelgavas
pilsētas pašvaldības vārda. «Taču
visi bērni, kuri pašlaik apmeklē
«Saulītes rakarus», mācību gadu
pabeigs šajā ēkā – līdz 31. maijam
nekādas izmaiņas viņiem nebūs.
Vecāki, kuru bērni reģistrēti vienotajā pirmsskolu rindā un kuriem
pēc kārtējās vietu sadales komisijas
sēdes maijā tiks piešķirta vieta
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, varēs izvēlēties – pieņemt
piedāvāto vietu vai ne, savukārt
pārējiem būs jāizskata citi varianti
– viņiem ir iespēja pieteikties rindā
uz vietām pašvaldības izglītības iestādēs vai arī izmantot citu privāto
izglītības iestāžu pakalpojumus,»

skaidro G.Auza, piebilstot, ka
lēmums par turpmāko iestādes
«Saulītes rakari» darbību jāpieņem
tās īpašniekam.
Jāatgādina, ka no 2013. gada 1.
janvāra pašvaldības līdzfinansējums par vienu izglītojamo privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
ir 85 lati.
Lai perspektīvā Skautu ielā 1A
varētu nodrošināt pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
darbību, būs nepieciešami nozīmīgi
pašvaldības līdzekļi. «Ēkā jāveic
remontdarbi, tā jānosiltina, tāpat
nepieciešams labiekārtot teritoriju
un grupas nodrošināt ar vajadzīgo
inventāru un mācību līdzekļiem,»
piebilst Izglītības pārvaldes vadītāja, skaidrojot, ka tas, cik ātrā laikā
to izdosies realizēt, atkarīgs gan no
nepieciešamās procedūras īpašuma
pārņemšanai ilguma, gan arī no pēc
tam izsludinātajiem iepirkumiem.
Jāpiebilst, ka īpašums Skautu
ielā 1A sastāv no zemesgabala ar
kopējo platību 6005 kvadrātmetri,
bērnudārza ēkas ar kopējo platību
987,7 kvadrātmetri un šķūņa
ēkas ar kopējo platību 79,5 kvadrātmetri.

Jelgavas pašvaldības vēlēšanās startēs 9 partijas
 Sintija Čepanone

Šonedēļ noslēgusies
kandidātu sarakstu
pieņemšana 1. jūnijā
gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijai sešu dienu
laikā iesniegti deviņi
saraksti, kuros kopumā
ir 137 kandidāti.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics norāda, ka šajā gadā
sarakstu iesniegšana noritējusi

mierīgi un visi politiskie spēki,
kas vēlas startēt 2013. gada
Jelgavas pašvaldības vēlēšanās,
sarakstus iesnieguši pagājušās
nedēļas laikā – pēdējā kandidātu
sarakstu pieņemšanas dienā, 22.
aprīlī, Vēlēšanu komisijai netika
iesniegts neviens jauns saraksts.
Tādējādi šajā gadā Jelgavā startēs deviņas partijas jeb par divām
mazāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2009. gadā.
Lai pārbaudītu, vai visu partiju pieteiktie kandidāti atbilstoši
likumam drīkst startēt vēlēšanās, personas tika pārbaudītas
attiecīgos reģistros, un nu šis

process noslēdzies.
«Tādējādi Jelgavas pašvaldības vēlēšanās startēs deviņi politiskie spēki, kuros kopumā ir 137
kandidāti jeb deviņi kandidāti
uz vienu no 15 deputātu vietām
domē,» apstiprina J.Dēvics.
Saskaņā ar informāciju Centrālās vēlēšanu komisijas mājas
lapā no kopējā kandidātu skaita
Jelgavā 94 jeb 68,61 procents ir
vīrieši un 43 jeb 31,39 procenti
sievietes. Vidējais kandidātu
vecums ir 45,2 gadi. Vecākajam
kandidātam ir 77 gadi, jaunākajam – 19.
Turpinājums 3.lpp.

2013. gada pašvaldību
vēlēšanās Jelgavā startēs:
• Zaļo un Zemnieku savienība;
• politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»;
• Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija;
• nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»;
• Latvijas Atdzimšanas partija;
• partija «Vienotība»;
• politiskā partija «Reģionu alianse»;
• politiskā partija «Alternative»;
• Reformu partija.

 Sintija Čepanone

Sākot ar trešdienu, 1.
maiju, 2., 7., 8., 15. un
22. pilsētas autobusu
maršrutā sāks kursēt
jaunizveidoti reisi vakara
stundās. Tāpat izmaiņas
autobusu izbraukšanas
laikos ieviestas 5. maršrutā, bet 26. maršruts
tiek likvidēts – turpmāk
uz Mežvidiem varēs nokļūt ar 1. autobusu.
Kā informē SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) satiksmes organizācijas inženieris Gatis Dūmiņš,
no 1. maija grozījumi tiks veikti
kopumā astoņos pilsētas autobusu maršrutos, tostarp piecos tiks
pagarināts autobusu kursēšanas
laiks. Tādējādi pilsētas autobusi
arī vēlākās vakara stundās – līdz
pulksten 23 – būs pieejami 2. maršrutā Svēte–Tetele, 7. maršrutā
Meiju ceļš–Kārniņi, 8. maršrutā
Bemberi–Romas krogs, 15. maršrutā Satiksmes iela–Cukurfabrika
(šajā maršrutā vakarā būs reiss
līdz pieturai «Ozolpils», bet atpakaļ uz pilsētu autobuss brauks
pa Kalnciema šoseju un tālāk pa
ierasto maršrutu), kā 22. autobusa
maršrutā Dzelzceļa stacija–Asteru
iela. Jāuzsver, ka jaunizveidotie
reisi vakara stundās būs pieejami
arī sestdienās un svētdienās un, nedaudz mainot ierasto maršrutu, tie
visi kursēs caur pilsētas centru.
Izmaiņas 5. maršrutā Blukas–
Bērzu kapi saistītas ar izteiktajām
iedzīvotāju vēlmēm – pēc pasažieru
ierosinājumiem dažiem reisiem par
4 – 5 minūtēm tiks grozīti autobusu
izbraukšanas laiki.

Savukārt, lai optimizētu darbaspēka resursus un samazinātu
nobraukumu maršruta tīklā, tiek
apvienots 1. maršruts Tušķi–Ozolnieki un 26. – Mežvidi–RAF dzīvojamais masīvs. «Pēc apvienošanas
26. maršruts tiek likvidēts, bet 1.
maršruta daži reisi tiks pagarināti līdz Mežvidiem, nesamazinot
transporta intensitāti Mežvidos,»
piebilst G.Dūmiņš.
Jāuzsver, ka izmaiņas kustības
grafikā attiecas tikai uz autobusiem, kas kursē 2., 7., 8., 15., 22., 5.
un 1. maršrutā – pārējos maršrutos
autobusi kursēs tāpat kā līdz šim,
izņemot 26. maršrutu, kas tiek
likvidēts.
Ar aktuālo autobusu kustības
sarakstu, tostarp jaunizveidotajiem reisiem vakara stundās, var
iepazīties JAP mājas lapā www.
jap.lv, sadaļā «Izdrukas». Pāris
dienu pirms izmaiņu stāšanās
spēkā aktuālie autobusu kustības
saraksti tiks izvietoti arī autobusu
pieturās. G.Dūmiņš piebilst, ka
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams
internets, JAP vēl joprojām nodrošina autobusu kustības sarakstu
nosūtīšanu pa pastu. «Galvenokārt šis pakalpojums ir aktuāls
pilsētas pensionāriem. Lai pa
pastu saņemtu autobusu kustības
sarakstu, jāzvana JAP Pārvadājumu daļai pa tālruni 63045937 vai
dispečeram pa tālruni 63045945 un
jāinformē, kuru maršrutu izdrukas
vēlas saņemt. Tāpat jānorāda savs
vārds, uzvārds, precīza dzīvesvietas
adrese un kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā ar personu
varētu sazināties. Dažu dienu laikā
konkrēto maršrutu izdrukas tiks
nogādātas pēc norādītās adreses,»
tā viņš.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
pāriem, kas 2013. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Jelgavas stiprās ģimenes tiks godinātas 23. maijā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā.
Visus jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.
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Kārtību ielās
nodrošina 50
pašvaldības
policisti
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policija sākusi ieviest uz sabiedrību vērsta darba metodes, un
Jelgavā tas notiek, cieši
sadarbojoties ar Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policiju. Tā kontrolē pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanu, uztur kārtību
uz ielām, parkos un citās
sabiedriskās vietās, mājās vai atskurbtuvē nogādā iereibušas personas,
kas atrodas sabiedriskā
vietā un ir zaudējušas
spēju patstāvīgi pārvietoties, vai atskurbtuvē
nogādā no dzīvesvietas
pēc tuvinieku sūdzībām
par agresīvu uzvedību.
Tāpat policisti risina jautājumus, kas saistīti ar
klaiņojošiem dzīvniekiem, un ļoti bieži izbrauc
uz sadzīves konfliktiem
– ģimenē, starp kaimiņiem, veikalā, autobusā,
taksometrā un citviet.
Vidēji dienā Pašvaldības
policija saņem 20 – 25
izsaukumus.
Nereti pašvaldības policisti iesaistās arī noziedzīgu nodarījumu
risināšanā, palīdzot aizturēt iespējamos vainīgos. Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala norāda, ka tā gan ir Valsts
policijas kompetence – tāpat kā
gadījumi, ja cilvēkiem ir materiāla
vai cita rakstura pretenzijas pret
otru, piemēram, nodarīti miesas
bojājumi. Tomēr, rūpējoties par
drošību un kārtību pilsētā, šīs abu
policiju funkcijas nav iespējams
strikti nodalīt. Valsts policijas Jelgavas amatpersonas arī atzīst, ka
bez Pašvaldības policijas palīdzības
viņu darbs būtu daudz grūtāks
un, iespējams, arī nerezultatīvāks,

īpaši tas būtu jūtams lietās, kas
tiek atklātas «uz karstām pēdām».
Lielu artavu te dod pilsētā esošā videonovērošana, ko veic Pašvaldības
policijas inspektori.
Pašvaldības policijai ir dažādi
pienākumi: nodrošināt sabiedrisko kārtību pilsētā un noteiktos
pašvaldības objektos, piedalīties
točku apkarošanā, pārbaudīt, vai ir
noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu un kanalizācijas izmantošanu,
ierobežot trokšņošanu dzīvesvietā,
kontrolēt smēķēšanu neatļautās
vietās, īpaši pievēršot uzmanību
nepilngadīgo smēķēšanai, kas ir
aizliegta vispār, pārbaudīt, vai tirdzniecības vietās nepilngadīgajiem netiek pārdots alkohols un cigaretes,
strādāt ar sociālā riska ģimenēm ar
bērniem, ķert agresīvus klaiņojošus
dzīvniekus, uzraudzīt ielu tirdzniecības noteikumu ievērošanu, sekot,
vai attiecīgajās dienās tiek pacelts
valsts karogs, kontrolēt transporta
līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu, nodrošināt
patruļas uz ūdeņiem, peldsezonā
organizēt glābēju darbu pludmalē.
Viņu kompetencē ir arī darbs ar
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem, arī informēt
un izglītot sabiedrību un citi. «Mēs
strādājam jelgavniekiem,» uzsver
A.Lakstīgala, piebilstot, ka ciešā
kontaktā ar iedzīvotājiem strādā
Pilsētas iecirkņu grupas inspektori, kuri apseko konkrētus pilsētas
rajonus, un inspektores, kas strādā
ar nepilngadīgajiem.
Iedzīvotāji par pārkāpumiem,
novērojumiem, ieteikumiem Pašvaldības policijai var ziņot pa diennakts
tālruni 8550 vai uzticības tālruni
63011100.
Amatpersonas iedzīvotājus pieņem Pašvaldības policijā Mazajā
ceļā 3 pirmdienās no pulksten 16
līdz 19, izņemot darbiniekus, kuri
strādā maiņās. Plašāka informācija
atrodama mājas lapā www.policija.
jelgava.lv.

tēma

Pilsētas iecirkņu grupas inspektori apmeklētājus pieņem Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, 3. kabinetā
Sandris Miezis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 63048953,
29537614
sandris.miezis@policija.jelgava.lv
Anda Trankale
Inspektore
Tālrunis: 63048953,
28395048
1. iecirknis

Edmunds Nastevičs
Vecākais inspektors
Tālrunis: 63048953,
26638187
2. iecirknis

Ludmila Stefanovska
Inspektore
Tālrunis: 63048953,
29351221
3. iecirknis

Dace Rozevska
Inspektore
Tālrunis: 63048953,
28641231
4. iecirknis

Inga Andrejeva
Inspektore
Tālrunis: 63048953,
26102087
5. iecirknis

Jānis Lisovskis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 63048953,
26102087
6. iecirknis

Jelgavas Pašvaldības policijas amatpersonas apmeklētājus
pieņem pirmdienās no pulksten 16 līdz 19
Viktors Vanags
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks
Tālrunis: 63025615, 29226882
E-pasts: viktors.vanags@policija.jelgava.lv
Kabinets: 26

Uldis Beikmanis
Vecākais inspektors
Tālrunis: 63048953,
29525658
uldis.beikmanis@policija.jelgava.lv

Andris Lakstīgala
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Tālrunis: 63048958, 29411266
E-pasts: andris.lakstigala@policija.jelgava.lv
Kabinets: 25

Antons Linerts
Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas
grupas vecākais
inspektors

Dzintars Skuja
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Tālrunis: 63048943, 29543538
E-pasts: dzintars.skuja@policija.jelgava.lv
Kabinets: 24
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Tālrunis: 63048941, 29520061
E-pasts: antons.linerts@policija.
jelgava.lv
Kabinets: 7
Pieņem un izskata fizisko un juridisko
personu iesniegumus, sūdzības un
priekšlikumus administratīvo pārkāpumu lietās par saukšanu pie administratīvās atbildības un savas kompetences
ietvaros pieņem lēmumus.
Pieņem un uzklausa apmeklētājus
par jautājumiem, kas ietilpst Sūdzību
un iesniegumu izskatīšanas grupas
kompetencē.

Pilsētas iecirkņu grupas vadītājs

Saldus ielas nepāra numuru puse, Ganību ielas nepāra numuru puse, 2. līnijas nepāra numuru puse, Meža
ceļa nepāra numuru puse, Lielā iela no Nr.49 līdz Dambja ielai, Dambja ielas pāra numuru puse, Būriņu ceļš
līdz Tukuma dzelzceļa līnijai, 6., 5., 4., 3. līnija, Bumbieru ceļš, Dobeles šoseja, Pambakaru ceļš, Kooperatīva,
Arāju, Agroķīmiķu iela, Zanderu, Zīles ceļš, Nameja iela, Malkas, Žagaru, Bāra, Vangaļu ceļš, 2. līnija līdz Ganību
ielai, 1. līnija līdz Ganību ielai, Miezītes, Siena, Vītolu, Kūliņu, Lieknes, Ķiršu ceļš, Sniega iela, Pūra ceļš, Niedru,
Gārņu, Smilgu, Laipu, Dūņu iela, Bebru ceļš, Atmodas, Līgas, Palu, Grīvas iela, Rūpniecības iela līdz Dambja
ielai, Asteru, A.Brigaderes, Draudzības, Aspazijas, Sprīdīšu iela, Satiksmes iela no Dobeles šosejas līdz Ganību
ielai, Saldus, Īsā, Ērgļu, Māras, Puķu iela
Šūmaņu ceļš, Meža ceļa pāra numuru puse, 2. līnijas pāra numuru puse no Meža ceļa krustojuma līdz Ganību
ielas krustojumam, Ganību ielas pāra numuru puse līdz Pionieru ielas krustojumam, Ganību iela no Pionieru
ielas līdz Dobeles šosejai, Saldus ielas pāra numuru puse, Lielās ielas pāra numuru puse, Uzvaras iela, Slokas
iela, Ošu, Riekstu, Ozolu ceļš, 1. līnija no Ganību ielas, Meiju ceļš, Vasarnieku, Zaļā, Tulpju, Floras, Sapņu,
Rosmes, Sakarnieku, Saulītes, Indras, Īves iela, Vēja ceļš, Atmodas, Lapskalna iela, Satiksmes iela no Ganību
ielas, Zvejnieku, Liepu, Audēju, Linu, Rudens, Celtnieku, Lidotāju, Pionieru, Namdaru, Kazarmes, Šķūņu, Kārļa,
Traktoristu, Vasaras, Sūnu, Viestura, Vārpu, Blaumaņa, Ausekļa iela, Pulkveža Brieža iela līdz Lielajai ielai,
Mazā Dambja, Jāņa Asara, Vecpilsētas, K.Barona iela, Mātera iela no Dobeles ielas līdz K.Barona ielai, Pasta
iela no Dobeles ielas līdz Lielajai ielai
Kalnciema ceļš no Strautu ceļa līdz Iecavas upei, Strautu ceļa nepāra numuru puse, Vecā ceļa nepāra
numuru puse no Loka maģistrāles līdz Klijēnu ceļam, Rīgas ielas nepāra numuru puse no «Keramikas» līdz
Klijēnu ceļam, Klijēnu ceļa pāra numuru puse, Upes ceļa nepāra numuru puse, Bērzu ceļš no Strautu līdz
Klijēnu ceļam, Rogu, Mazais Rogu, Kļavu, Kadiķu ceļš, Kalnciema ceļš no Rīgas ielas līdz Strautu ceļam,
Strautu ceļa pāra numuru puse, Loka maģistrāle no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai, Vecais ceļš no Lielupes
līdz Loka maģistrālei, Pērnavas, Kameņu, Dārzkopju, Aroniju, Lielupes, Druvu, Ievu, Pūpolu, Lazdu, Indrānu,
Stadiona, Oļu, Pīlādžu, Gaismas iela, Bērzu ceļš no Vecā ceļa līdz Strautu ceļam, Robežu iela, Strazdu iela
līdz Rīgas ielai, Zāļu, Avotu, Institūta, Lauksaimnieku, T.Grothusa, Skautu iela, Pasta sala
Rīgas ielas pāra numuru puse, Loka maģistrāle no Rīgas ielas līdz Rīgas dzelzceļa līnijai, Aviācijas, Pumpura, Paula
Lejiņa, Olaines, K.Helmaņa, Imantas, Kronvalda iela, Strazdu iela no Rīgas ielas līdz Akmeņu ielai, Priežu, Akmeņu
iela, Brīvības bulvāris, Lāčplēša, Valgundes, Zvaigžņu, Baldones, Dalbes, Saules, Iecavas, Izstādes, Austrumu,
Akāciju iela, Garozas iela no Rīgas ielas līdz Rīgas dzelzceļa līnijai, Veco Strēlnieku, Ziedoņa, Pļavu, Cukura, Peldu
iela, Loka maģistrāle no Rīgas dzelzceļa līnijas līdz pilsētas robežai, Rubeņu, Jaunais, Ziediņu ceļš, Apiņu, Parka,
Rasas, Brūkleņu, Alkšņu, Egļu, E.Melngaiļa, Pārmiju, Biešu iela, Garozas iela no Apiņu ielas krustojuma blakus
dzelzceļa līnijām, Prohorova, Emburgas, Līču, Neretas, Cepļu, Birzes, Apšu, Upes iela, Pils sala
Lielās ielas nepāra numuru puse, Pasta ielas nepāra numuru puse, Lietuvas šosejas nepāra numuru ielas
puse, Katoļu, Driksas iela, Čakstes bulvāris no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, Raiņa iela no Pasta ielas, Ūdens iela,
Sudrabu Edžus iela no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai, Akadēmijas, Elektrības iela, Jāņa iela no Pasta ielas
līdz Zemgales prospektam, Zemgales prospekts, Palīdzības, Sliežu, Sporta, Bauskas, Lapu, Dzirnavu, Staļģenes,
Zemeņu, Graudu, Miera iela, Aizsargu iela līdz Vircavas upei, Kārniņu ceļš līdz Vircavas upei, Lediņu ceļš, Atpūtas,
Ābelītes, Kalna, Vircavas, Ziedu, Palejas, Kalmju, Vālodzes, Veselības, Veldzes, Zemītes iela, Zemītes 1. un
2. līnija, Rudzu, Kreimeņu, Nomales iela, Sieramuižas ceļš, Līgotāju, Vīksnas, Vaivaru, Strautnieku, Melleņu,
Zileņu, Dzērveņu, Mazā Viršu, Viršu, Druvienas, Līduma, Tīreļa, Saulaines, Zālītes, Pureņu, Romas, Straumes,
Gatves, Spāru, Elejas, Laimas, Skuju, Vēsmas, Turaidas, Kārļa Praula, Dainas, Vēsmas, Mežmalas iela
Lietuvas šosejas pāra numuru puse līdz pilsētas robežai, Pasta ielas pāra numuru puse no Lielās ielas līdz
Lietuvas šosejai, Lielās ielas nepāra numuru puse no Pasta ielas līdz Dambja ielai, Dambja ielas pāra numuru
puse, Mātera iela no Lielās ielas līdz Rūpniecības ielai, Pētera, Svētes iela, J.Asara iela no Lielās ielas līdz
Svētes ielai, Sakņudārza, Skolotāju iela, Mazais ceļš, Kungu, Sarmas, Maija, Egas, Rožu, Tirgoņu, Dārza iela,
Stacijas iela no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Pasta ielai, Veidenbauma, Nākotnes, Riņķa, Vīgriežu, E.Dārziņa,
Tērvetes, Cīruļu, Dzelzceļnieku iela, Rūpniecības iela no Dambja līdz Pasta ielai, Tukuma, Kastaņu, Kārklu,
Savienības, Lāču, Viktorijas, Aveņu, Zemgaļu, Upeņu, Liesmas, Ceriņu, Klusā, Kļavu, Raiņa, Jēkaba, Skolas,
Pulkveža O.Kalpaka, Vaļņu, Sudrabu Edžus iela no Mātera līdz Pasta ielai, Filozofu, Plūmju, Smilšu, Augstkalnes,
Pavasara, Ūdensvada iela, Jāņa iela no Mātera līdz Pasta ielai, Mārtiņa, Pārslu, Zirgu, Madaru, Jasmīnu, Ābeļu,
Ausmas, Briežu, Malienas, Kaimiņu, Zemgaļu iela, Būriņu ceļš no Tukuma dzelzceļa līnijas līdz Baložu kapiem,
Ciema, Bērzaines, Baraviku, Amatu, Ielejas, Āraišu, Pludmales, Sniedzes, Stūrīša, Rītausmas, Keramiķu, Putnu,
Lakstīgalu iela, Pogu lauku ceļš, Salnas iela, Tērvetes iela līdz pilsētas robežai, Vētras, Senču, Platones, Sargu,
Blāzmas, Smiltnieku, Vilces, Liepājas, Vidus, Dīķa, Mednieku, Ķeguma, Griezes, Baložu, Plostu, Medus, Ruļļu,
Loka, Vizbuļu, Sila, Viskaļu, Bišu, Asnu, Mētru, Palienas, Varavīksnes, Papardes, Gulbju, Zvanu, Zirņu, Zaļumu,
Krastmalas, Ciedru, Augļudārzu, Dzērves, Paceplīšu, Apoga, Stārķu, Saulgriežu, Sprieguma iela
Kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu un ielu tirdzniecības noteikumu ievērošanu.
Aizvieto citus iecirkņa grupas inspektorus atvaļinājumu laikā

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas inspektores apmeklētājus pieņem
Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, 8. un 9. kabinetā, pirmdienās no pulksten 16 līdz 19
Daiga Antonova
Vecākā inspektore
Tālrunis: 63048935, 29637335
E-pasts: daiga.antonova@policija.jelgava.lv

Jelgavas tehnikums,
Jelgavas 2. pamatskola,
Jelgavas Speciālā internātpamatskola

Baiba Treigūte
Inspektore
Tālrunis: 63022281, 20264577

Jelgavas 5. vidusskola,
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Vita Viniarska
Inspektore
Tālrunis: 63022281, 26626075

Jelgavas 3. pamatskola,
Jelgavas 1. ģimnāzija,
Jelgavas 4. vidusskola

Baiba Lapiņa
Inspektore
Tālrunis: 63022281, 20248623

Jelgavas Valsts ģimnāzija,
Jelgavas Amatu vidusskola,
Jelgavas 6. vidusskola

Ieva Siņicina
Jaunākā inspektore
Tālrunis: 63022281, 28456009

Jelgavas 4. pamatskola,
Jelgavas Speciālā pamatskola,
Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola

Ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis

Lielajā talkā sakops
vairāk nekā 60 objektus
 Sintija Čepanone

Sestdien, 27. aprīlī, arī Jelgavas iedzīvotāji iesaistīsies Lielajā talkā. Pašlaik
pieteikti jau vairāk nekā
60 objekti, kurus jelgavnieki šajā dienā nolēmuši
sakopt. Taču reģistrēšanās turpinās, un talkas
organizatori atgādina,
ka visiem talciniekiem,
kuri par savu talkas vietu
iepriekš informējuši, tiek
nodrošināti atkritumu
maisi, cimdi, ja nepieciešams, arī cits atbalsts,
kā arī savākto atkritumu
izvešana.
Lielās talkas koordinatore mūsu
pilsētā SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince lēš, ka
iedzīvotāju aktivitāte, vērtējot pēc
pieteikto talkošanas vietu apjoma,
ir līdzīgai tai, kāda tā bija Lielās
talkas pirmsākumos – pirms gadiem
četriem pieciem. «Taču noteikti ir
mainījusies iedzīvotāju attieksme:
agrāk vairāk talkojām visi kopā
pašvaldības apzinātajās vietās, taču
tagad cilvēki pievēršas konkrētu vietu sakārtošanai savas dzīves, darba
vai iecienītas atpūtas vietas tuvumā.
Daudzi arī turpina iepriekšējos gados iesāktos labiekārtošanas darbus
un atrod arvien jaunus objektus,
kurus labiekārtot,» saka Z.Ķince.
Arī kopumā Lielās talkas laikā
šogad mūsu pilsētā vairāk akcentēta
tieši objektu labiekārtošana, tostarp
krūmu izzāģēšana un atsevišķās
vietās arī apstādījumu veidošana.
«Lielākie darbi, veidojot jaunus
apstādījumus, talkas dienā plānoti
vecpilsētā, kur Pensionāru biedrība izveidos dobi. Šim mērķim jau
esam sarūpējuši apmēram 60 dažādus krūmu stādus, kas dobi ļaus
padarīt krāsainu visos gadalaikos.
Tāpat divas jaunas dobes taps pie
ēkas Pasta ielā 44, kur organizācijas kopumā iestādīs astoņus krūmus un apmēram 60 ziemcietes.
Tāpat tur tiks nožogots atkritumu
konteineru laukums,» plānotos

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

No atkritumiem
ražo kurināmo

darbus ieskicē Z.Ķince.
Paredzēts, ka arī šajā gadā talkotāji aptvers visu pilsētu, un objektu
pieteikšana vēl turpinās. «Ikvienu,
pat ja talkot nolems tikai 27. aprīļa
rītā, aicinu par to mūs informēt, jo
savākto atkritumu izvešana tiks
organizēta tikai reģistrētajās talkošanas vietās. Izvērtējot situāciju
katrā pieteiktajā objektā, atsevišķās
vietās – kur nebūtu racionāli atkritumus kraut maisos – atkritumu
savākšana tiks organizēta lielajos
konteineros, piemēram, Dobeles
Atkritumu šķirošaielā 43, Satiksmes ielā 43, pieminas stacija uzbūņas vietā Pērnavas ielā, kur jau
vēta, realizējot ES
tradicionāli talkos SIA «Jelgavas
līdzfinansētu proNekustamā īpašuma pārvalde»,
jektu. Tās aptuvenās
savukārt citviet – īpašajos Lielās
izmaksas ir 1,2
talkas maisos, kas šogad ir sarkani,»
miljoni latu. Jaunajā
tā talkas koordinatore, atklājot, ka
stacijā ir desmit darJelgavai kopumā piešķirti 2500
ba vietas.
maisi, kas ir mazāk nekā citus gaFoto: Ivars Veiliņš
dus, taču iepriekšējos gados iekrātās
rezerves ar maisiem ļaus nodrošināt
 Ilze Knusle-Jankevica
felds stāsta, ka jaunā atkritumu atbilstu SIA «Cemex» izvirzītajām
visus talkot gribētājus. Tāpat «Zemstacija, kas uzbūvēta, piesaistot ES prasībām, un birstošā veidā piegāgales Eko» talciniekus nodrošinās ar
Uz celtniecības materiālu
finansējumu, testa režīmā darbojas dāta uzņēmumam. «Uzņēmuma
darba cimdiem.
ražošanas uzņēmumu
no marta.
«Cemex» pārstāvji bija pie mums,
Pieteikties talkai, norādot teri«Cemex» Brocēnos aizStacijā tiek ievesti nešķirotie iepazinās ar tehnoloģiskajiem protoriju, ko vēlas sakopt, un nepievestas pirmās kurināmā,
sadzīves atkritumi, kas šķirošanas cesiem un secināja, ka šādā veidā
ciešamo atbalstu, var pa tālruni
kas gatavots no atkriprocesā mehāniski tiek sadalīti kurināmajā pārstrādātus atkritu63023518 vai e-pastu: zane.kince@
tumiem, kravas. Šādas
pa frakcijām, atdalot bioloģiski mus var izmantot,» tā A.Grīnfelds.
eko.jelgava.lv.
iespējas paver jaunā atnoārdāmos atkritumus, atkritumu
Vismaz līdz maija beigām stacija
Jāatgādina, ka Spodrības mēneša
kritumu šķirošanas stacivieglo frakciju, melnos un krāsai- darbosies testa režīmā, un tikai
laikā sešās vietās pilsētā tiek nodroja «Brakšķi», kas atrodas
nos metālus, tādējādi samazinot pēc pilnīgas nodarbināšanas darba
šināti arī lielie atkritumi konteineri,
pie Brakšķu atkritumu
poligonā apglabājamo atkritumu režīmā būs iespējams runāt par
kuros apkārtējo māju iedzīvotāji var
poligona, un ar uzņēmudaudzumu.
sašķiroto atkritumu apjomiem.
izmest dažādus atkritumus, tostarp
mu «Cemex» noslēgtais
Atdalītā atkritumu vieglā frakcija Saskaņā ar atkritumu šķirošanas
lielgabarīta. Z.Ķince norāda, ka jau
līgums.
– kartons, papīrs, drēbes, audumi, stacijas projektu poligonā apglapašlaik izvesti četri lielie atkritumu
PET pudeles, skārda bundžas, bājamo atkritumu apjomu laika
konteineri. «Savas korekcijas sakopSIA «Jelgavas komunālie pakal- krējuma plastmasas iepakojumi un gaitā paredzēts samazināt par 60
šanas darbos ievieš arī laika apstākļi
pojumi» valdes loceklis Alvils Grīn- citi atkritumi – tiek samalta tā, lai procentiem.
– ja nebūtu tik mitrs, visticamāk,
iedzīvotāji vēl aktīvāk iesaistītos
savas apkārtnes sakārtošanā un atbrīvošanā no drazām. Tāpat mazliet
aizkavējusies nelegālo atkritumu
ka tuvākajā laikā pēc iedzīvotāju mēnešos, kad rēķini par siltumizgāztuvju likvidēšana, jo atseviš-  Ilze Knusle-Jankevica
lēmuma apkure tiks atslēgta arī enerģiju ir lieli, bet vasaras periodā
ķām vietām ar smago tehniku vēl
Centralizētās siltumappārējiem klientiem, kas nav pauduši parāda apjoms parasti samazinās,»
nevar piekļūt,» tā viņa. Šodien, 25.
gādes uzņēmums «Forvēlmi joprojām saņemt siltumu. skaidro G.Matisa.
aprīlī, septiņu kubikmetru ietilpības
tum Jelgava» saņēmis
Jāpiebilst, ka pirmajiem klientiem
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
atkritumu konteiners izvietots Proiesniegumu ar lūgumu
apkure tika atslēgta jau pagājušās jau rakstīja, ka nākamajā apkures
horova – Cepļu ielā pie garāžām, 26.
apkuri vēl neatslēgt 69
nedēļas sākumā, bet nedēļas beigās, sezonā siltumu pilsētā nodrošinās
aprīlī – Kārniņu ceļā pie Veselības
dzīvojamām mājām.
kad vairākas dienas gaiss iesila līdz jauna biokoģenerācijas stacija. No
ielas, savukārt 30. aprīlī – SieramuiŠādu vēlmi paudušas
10 – 15 grādiem, no siltuma bija 26. aprīļa līdz 11. maijam tajā tiks
žas – Staļģenes ielā.
arī astoņas skolas un
atteikušās jau ap 30 ēku. Kopējais veikta iekšējo cauruļvadu sistēmu
bērnu iestādes. Pārējiem
«Fortum Jelgava» klientu skaits, pārbaude un tīrīšana, kas ir viens
uzņēmuma klientiem
ieskaitot gan māju apsaimnieko- no koģenerācijas stacijas iekārtu
tuvākajā laikā apkure tiks
tājus, gan juridiskās personas, ir testēšanas posmiem. «Tehnoloģiski
atslēgta.
388, un apkalpoti tiek vairāk nekā šis process rada tvaika garaiņus,
600 objekti.
kas būs redzami koģenerācijas
«Fortum Jelgava» komunikāciju
Apkures sezona gandrīz noslēgu- stacijas tuvumā, kā arī var radīt
vadītāja Guntra Matisa norāda, ka sies, un arī šogad izveidojies parāds troksni. Trokšņa samazināšanai
uz 24. aprīli apkure bija atslēgta par siltumu. G.Matisa norāda, ka uz tiks uzstādīts klusinātājs,» norāda
242 dzīvojamām mājām un 12 ju- 1. aprīli kopējais parāds par siltum- biomasas koģenerācijas stacijas
ridiskajiem klientiem, kas ir vairāk enerģiju bija vairāk nekā trīs miljoni projekta vadītājs Ingus Kaprāns.
nekā puse no kopējā ēku skaita. latu – 3 550 399,77 lati. Salīdzi- Tā kā trokšņi varētu traucēt tuvējo
Viņa piebilst, ka daļai ēku, kurās ir nājumā ar martu kopējais parāda māju iedzīvotājus, uzņēmums viautomatizēti siltumpunkti, apkure apjoms pieaudzis par 107 989,10 la- ņus informējis jau iepriekš. Tāpat
pie noteiktas gaisa temperatūras tiem. «Parāda apjomam ir tendence informēts VUGD un Pašvaldības
atslēdzas automātiski, un pieļauj, sasniegt lielāko pieaugumu ziemas policija.

Apkuri vēl neatslēgt lūdz 77 ēkām

Popkoris iedziedājis «Satiksimies
Jelgavā» un gatavojas videoklipam

Policija apzina viltus kaimiņa upurus Vēlēšanās
startēs 9 partijas
 Ilze Knusle-Jankevica
rajonos.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas popkora dalībnieki, kam uzticēts iedziedāt Jelgavas pilsētas
dziesmas «Satiksimies Jelgavā» kora versiju, šonedēļ pabeiguši darbu
ierakstu studijā. Pašlaik ierakstītas visas koristu balsis, bet tagad
priekšā smagākais darbs – materiāla apstrāde, lai jau Pilsētas svētkos būtu gatavs ieraksts. Dziesmas autors un grupas «Tirkizband»
dalībnieks Uldis Timma stāsta, ka Jelgavas popkorī sapulcējušies
labi un centīgi dziedātāji, kas «iedegas» par šo lietu un nebaidās
no smaga darba. Līdz šim koristi mēģināja atsevišķi pa balsīm, katrs
mācoties savu partiju, bet pagājušās nedēļas nogalē visas balsis
savienojušās kopā, lai gatavotos 10. maijā uzstāties pilsētas koru
kopmēģinājumā Pilsētas svētkiem. Dziesmas autore Erita Karlsone
stāsta, ka maija sākumā grupa «Tirkizband» dosies uz pilsētas skolām, lai pārliecinātos, cik labi skolu kori zina Jelgavas dziesmu, un
palīdzētu koru vadītājiem, izzinot visas dziesmas nianses. Plānots,
ka Pilsētas svētkos jelgavniekiem būs iespēja dzirdēt «Satiksimies
Jelgavā» visu pilsētas skolu koru izpildījumā kopā ar Jelgavas popkori
un grupu «Tirkizband».
Runājot par videoierakstu, U.Timma lēš, ka to sāks uzņemt maijā,
kad pilsēta kļūs zaļāka. Plānots, ka video būs gatavs jūnija vidū.

Valsts policija lūdz atsaukties visus, kuri cietuši
no attēlā redzamā vīrieša
krāpniecības. Vīrietis, uzdodoties par kaimiņu, no
jelgavniekiem izkrāpis
naudu.
Policijas pārstāve Ieva Sietniece
stāsta, ka aizturētais vairākkārt
uzdevies par kaimiņu un aizņēmies
nelielas naudas summas, kuras pat
neplānojis atdot. Viņu izdevās aizturēt, pateicoties «Jelgavas Vēstneša»
lasītājiem, kuri vērsās policijā pēc
tam, kad laikrakstā tika publicēta
kādas sievietes vēstule par viltus
kaimiņu. Pēc vēstules publicēšanas
policijā vērsās vairāki jelgavnieki,
kuri arī bija tikušies ar «kaimiņu»,
turklāt tas noticis dažādos pilsētas

Jau noskaidrots,
ka iepriekš
astoņas
reizes
tiesātais
vīrietis ir apkrāpis 13 jelgavnie
kus. «Uzdodoties par kaimiņu, viņš
lūdzis, lai aizdod naudu, norādot
summas līdz 3,80 latiem, jo steidzami jānokļūst Rīgā, kur jāsaņem alga.
Naudu atdošot, tiklīdz atbraukšot
atpakaļ,» stāsta I.Sietniece. Cilvēki
uzticējušies, bet naudu atpakaļ tā
arī nav atguvuši.
Policija pieļauj, ka apcietinātais
varētu būt izdarījis arī citus noziegumus, tāpēc aicina atsaukties
cilvēkus, kuri cietuši no šī vīrieša
darbībām. Lūgums zvanīt pa tālruni 20293240, 110, 63004200 vai
63004202.

No 1.lpp.

Jāatgādina, ka šajās pašvaldību vēlēšanās partiju saraksti
netiek numurēti – secība, kādā
sakārtojamas vēlēšanu zīmes
izsniegšanai vēlētājiem, tiks
noskaidrota izlozē, un Jelgavā
tā notiks 13. maijā pulksten
14.
Pašvaldību vēlēšanas visā
Latvijā notiks 1. jūnijā. Visi 15
vēlēšanu iecirkņi mūsu pilsētā
darbu sāks 22. maijā, kad tie
būs atvērti no pulksten 9 līdz
13. Trīs dienas pirms oficiālās
vēlēšanu dienas – no 29. maija
– tiks organizēta iepriekšēja
balsošana.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz šī gada 1.
janvāri vēlētāju skaits Jelgavā
ir 40 351.
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Īsi
 Vēl līdz 3. maijam iedzīvotāji
Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā var iesniegt
savas idejas projektu konkursam
«LMT Jelgavai», lai saņemtu
finansējumu idejas īstenošanai.
Kopējais projekta finansējums ir
7000 lati, līdz ar to ne vairāk kā
pieci uzvarētāji var saņemt no 500
līdz 2000 latiem idejas realizēšanai.
Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa pieejama pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 63005574 (Krišjānis Dzalbe) vai e-pastu: krisjanis.
dzalbe@dome.jelgava.lv.
 Maija svētku dienu dēļ ieviestas
izmaiņas pilsētas un reģionālo
starppilsētu nozīmes maršrutu
autobusu kustības grafikā. SIA
«Jelgavas Autobusu parks» (JAP)
informē, ka trešdien, 1. maijā, un
pirmdien, 6. maijā, pilsētas autobusi kursēs pēc svētdienas kustības saraksta, bet sestdien, 4.
maijā, – pēc sestdienas kustības
saraksta. Izmaiņas arī reģionālo
starppilsētu nozīmes maršrutu
reisos, kurus apkalpo JAP: 4. maijā sabiedriskais transports šajos
maršrutos kursēs pēc sestdienas
kustības saraksta, savukārt 1. un 6.
maijā atsevišķi autobusi nekursēs.
Maija svētkos aktuālais autobusu
kursēšanas grafiks pieejams mājas
lapā www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».
 28. aprīlī pulksten 10 interesenti var doties putnu vērošanas
tūrē uz Svētes palieni, savukārt
no pulksten 13 līdz 15 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa varēs izgatavot putnu būri.
Nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. Uz Svētes palienēm pulksten
10 no torņa stāvlaukuma izbrauks
bezmaksas autobuss. Vietu rezervēšana pa tālruni 63005447. Jāpiebilst, ka no pulksten 10 līdz 13 uz
palieni var doties arī ar savu transportu. «Aicinām ģērbties atbilstoši
laikapstākļiem un ņemt līdzi savus
binokļus,» tā organizatori.
 SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) paziņojis autobusa šoferus,
kas, izvērtējot darba rādītājus
mēneša laikā, atzīti par labākajiem
JAP autobusa vadītājiem martā.

Labākā JAP autobusa vadītāja
statusa martā ieguvējs reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos ir Raimonds Mukāns, savukārt Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos – Normunds Dreimanis. Šis tituls abiem
šoferiem piešķirts par marta darba
rezultātiem un izciliem darba sasniegumiem. Jāatgādina, ka labāko
šoferu nominēšana JAP no šī gada
ieviesta, lai papildus motivētu
autobusa vadītājus un ar naudas
balvu pateiktu paldies par kvalitatīvi un atbildīgi paveikto darbu.
Nosakot labāko autobusa vadītāju,
tiek analizēti darba rādītāji ļoti daudzās pozīcijās, piemēram, vai nav
saņemtas pasažieru sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš paveicis
darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai nav citu pārkāpumu, vai
autobuss tehniski ir labā kārtībā.
Tāpat vērā ņemti finanšu rādītāji
un degvielas patēriņš.
 Rīt, 26. aprīlī, pulksten 9 ZRKAC
Svētes ielā 33 notiks Jelgavas
Pensionāru biedrības un citu NVO
kopīgi īstenotā projekta «Senior,
piedalies!» svinīga noslēguma
konference. Tajā tiks prezentētas
projekta aktivitātes un rezultāti, kā
arī plašākai auditorijai nodota izstrādātā grāmatiņa senioriem «Zini savas
tiesības». Reizē ar konferenci notiks
arī Pensionāru biedrības pēdējā
kopsapulce šajā darba sezonā,
kurā tiks runāts par ekskursijām, talku un sveikts 500. biedrības biedrs.

Ritma Gaidamoviča
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Skolēnu pētījumi ir praktiski
pielietojami
Rīt, 26. aprīlī, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
notiks otrais pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss «Izzini Jelgavu!».
59 skolēni aizstāvēs 32 darbus par pašvaldības un to iestāžu piedāvātajām
tēmām, kas skar Jelgavas kultūrvēsturisko mantojumu un Jelgavu šodien.
Prezentēti tiks pētījumi par Lielās un Cukura ielas vēsturi, vairākiem Jelgavas uzņēmumiem, skolēnu izdomāti ekskursiju maršruti un pārmaiņas, ko
jaunieši gribētu redzēt pilsētā. ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna stāsta, ka
konkursa galvenais mērķis ir rosināt skolēnos interesi par savu pilsētu un
stiprināt lokālpatriotismu par Jelgavu. Pētniecības procesā skolēni daudz
vairāk iepazīst, izprot un iemīl savu pilsētu. Viņa atzīst – šā gada darbi
apliecina, ka skolēniem izvēlētās tēmas patiesi interesē un tās viņiem ir pa
spēkam, līdz ar to arī uzlabojusies darbu kvalitāte. «Rezultātā pašvaldības
iestādes būs ieguvušas jaunas idejas un ierosinājumus no skolēniem. Būtiski,
ka jaunieši savas idejas arī vizualizējuši, tādējādi parādot praktiskā pielietojuma iespējas. Piemēram, izveidots konkrētas ielas pagalma rekonstrukcijas
plāns, izstrādāts divu dienu veloekskursijas maršruts un arī maršruts «Teatrālā Jelgava», spēle «Jelgavas monopols», kas varētu kļūt pat par Jelgavas
suvenīru. Īpaši priecē tas, ka katrā jaunā autora darbā jūtama pilsoniskā
attieksme un piederības sajūta savai pilsētai,» atzīst S.Vīksna, piebilstot
– uzteicami, ka skolēnu pētījumiem ir ne tikai teorētiskais pamatojums, bet
arī praktiskas shēmas, pētījumi, anketas, ko varēs izmantot turpmāk.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar dažiem no izstrādātajiem skolēnu darbiem un sniedz arī ekspertu vērtējumu par jauniešu veikumu.

Cik noderīgas ir skolēnu mācību
ekskursijas uzņēmumos?
 Ritma Gaidamoviča

«Ekskursijas uzņēmumos skolēniem ir vērtīgas. Tā viņi klātienē
uzzina par to, ko ražo mūsu pilsētā, un redzētais varbūt iedrošina nākotnē pašiem uzsākt uzņēmējdarbību. Taču problēma ir
noturēt skolēnu uzmanību, jo
bieži vien viņi visu palaiž «gar
ausīm». Secinājums: motivāciju
var rast, tikai uzdodot uzdevumu, par ko skolēns var nopelnīt
atzīmi,» pēc darba «Skolēnu
mācību ekskursijas uz Jelgavas
uzņēmumiem kā mācību darba
forma» izstrādes secina viens
no autoriem Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 10. klases skolnieks
Romāns Galaiko.
Viņš kopā ar klasesbiedru Elvi Barkauski pētījis, cik efektīva mācību darba forma
ir ekskursijas uz uzņēmumiem un ko tās
dod skolēniem. Abi puiši mācās komercnovirziena klasē, interesējas par uzņēmējdarbību un labprāt paši nākotnē gribētu
kļūt par uzņēmējiem. Tieši tāpēc radusies
interese idejas un ierosmi smelties jau pie
pieredzējušiem pilsētas uzņēmumiem, par
kuriem iepriekš nemaz nebija dzirdējuši.
«Tas, ka Jelgava ir ražošanas pilsēta, ir
skaidrs, taču ar konkrētu uzņēmumu zināšanu arī mums pašiem «klibo». Ja godīgi,
mēs nezinājām, ka Jelgavā ražo ceļa zīmes
un SIA «Signum» jau ir sena vēsture. Par
«Latvijas keramiku», redzot uzrakstu garāmbraucot, bija radies priekšstats, ka tur
pārdod keramikas traukus, bet īstenībā
mums Jelgavā ir tik liela ražotne,» stāsta
Romāns.
Mācību ekskursiju eksperimentā puiši
iesaistīja skolasbiedrus – 9. komercklases
skolēnus, lai pārbaudītu, cik noderīgas ir
ekskursijas uzņēmumos.
Pēc darba izstrādes autoriem radušās
vairākas atziņas: mācību ekskursija
ir viena no visefektīvākajām mācību
darba organizācijas formām, jo tieši tā
sniedz priekšstatu par ekonomiskajiem
procesiem dzīvē, kā arī motivē skolēnus
pievērsties uzņēmējdarbībai. Tāpat tā ir
iespēja klātienē iepazīt pilsētas uzņēmumus. «Pēc «Latvijas piena» apmeklējuma
sapratu, ka nekad neveidošu uzņēmumu
pārtikas nozarē, jo ir tik grūti tikt iekšā
tirgū, ja vien produkts nav izcili inovatīvs,»
tā Romāns.
Vispirms paši darba autori apmeklēja
uzņēmumus «Signum», «Amo Plant»,
«Latvijas keramika», «Latvijas piens» un
«Jelgavas tipogrāfija», lai saprastu, par
ko uzņēmuma pārstāvji stāsta, un vēlāk
izstrādājuši īpašas darba lapas ar jautā-

jumiem, uz kuriem atbildes var rast, tikai
uzmanīgi klausoties uzņēmumā stāstītajā.
«Nav noslēpums, ka šodien skolēnu uzmanību noturēt ir ļoti grūti un bieži vien
viņi ekskursijā it kā klausās, taču patiesībā
dara sev saistošākas lietas – spēlē spēles
telefonā, sarakstās ar draugiem, sarunājas.
Un tad no tā visa nav jēgas,» atzīst puiši.
Tieši tāpēc viņi izdomājuši, ka ekskursijas
dalībniekus to uztvert nopietni motivētu
īpašas darba lapas, kur pēc ekskursijas
jāatbild uz konkrētiem jautājumiem.
Piemēram, kurā gadā uzņēmums sācis
darbu, uz kurām valstīm un ko eksportē,
ko ražo. «Mūsuprāt, darba lapas palīdz
sistematizēt mācību ekskursiju, tādējādi
padarot to efektīvāku un uzskatāmāku.
Tās motivē skolēnus uzmanīgi sekot līdzi,»
tā Elvis.
Jāteic, ka puišu ideja par darba lapām
iepatikusies un tās gatavi izmantot arī
Karjeras dienu organizatori, kuri ik gadu
rīko skolēnu ekskursijas uz dažādiem
pilsētas uzņēmumiem. Puiši ir apņēmības pilni izveidot jautājumu lapas arī
par citiem uzņēmumiem, tāpēc aicina uz
sadarbību uzņēmējus.
Vēl skolēni rosina izveidot Jelgavas
uzņēmumu katalogu, lai tas būtu viegli
pieejams skolotājiem un viņi spētu vēl
sekmīgāk organizēt mācību darbu.

Eksperta viedoklis
Lilija Stepanova, Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības un skolvadības jautājumos:
«Jāteic, puišu izstrādātais darbs
pārliecina, ka ekskursijas uzņēmumos ir atbalstāma mācību metode
un skolēniem tas tiešām patīk. Labāk
ir vienu reizi redzēt, nekā piecas
reizes dzirdēt! Īpaši prieks par to,
ka pētījuma autori veikuši aptauju
arī pirms ekskursijām uzņēmumos,
noskaidrojot, cik zinoši skolasbiedri
ir par Jelgavas ražotājiem. Tieši tas
atklāj, ka šādas ekskursijas nepieciešamas, lai iepazītu reālo situāciju, jo
skolēni nezina, ko mūsu pilsētā ražo
un kur saražotā produkcija nonāk.
Savukārt aptauja pēc ekskursijām
atklāj, ka zināšanas ir krietni uzlabojušās. Vērtīgākais noteikti ir jauniešu
sagatavotās darba lapas, kas skolēniem jāaizpilda pēc ekskursijas. Tās
motivē ne tikai aiziet uz uzņēmumu,
bet arī klausīties un dzirdēt to, ko
viņiem stāsta, līdz ar to veidojas atgriezeniskā saite. Domāju, ka skolēni
šīs darba lapas droši var piedāvāt arī
citām pilsētas skolām, lai tās izmantotu darbā.»

Foto: Ivars Veiliņš

Uzspēlēsim «Jelgavas monopolu»!
 Ritma Gaidamoviča

Gribi nopirkt Jelgavas biznesa
parku, tipogrāfiju, Lielupes promenādi vai pilsētas slimnīcu?
Nav problēmu! Tas par īpašiem
Jelgavas latiem iespējams 4.
vidusskolas 7. klases skolēnu
izstrādātajā spēlē «Jelgavas
monopols», ko klasesbiedri
izveidojuši pētniecisko darbu
konkursā «Izzini Jelgavu!», spēlē ļaujot labāk iepazīt pilsētu un
gūt pirmās iemaņas darījumos
ar nekustamajiem īpašumiem.
Skolēni uzskata, ka šis produkts
varētu būt labs pilsētas prezentācijas materiāls.
«Monopols» ir viena no populārākajām
spēlēm pasaulē, ko labprāt spēlē arī 4.
vidusskolas puiši Mārtiņš Runkulis, Kārlis
Bušmanis, Kārlis Žūriņš, Kristers Grava,
Dzintars Brūvers un Klāvs Pumpuriņš.
Vienaudžiem ļoti patīkot datorspēles, taču
puiši nolēmuši, ka jārada galda spēle.
«Ar savu darbu vēlamies parādīt, ka
Jelgavu var iepazīt, ne tikai dodoties ekskursijās vai lasot uzziņu literatūru. To var darīt
arī citā aizraujošā veidā,» spriež Mārtiņš.
Spēlē katram spēlētājam tiek piešķirti
4 610 000 īpašie Jelgavas lati, kurus katrs
lieto pēc saviem ieskatiem, lai gudri saimniekotu nekustamo īpašumu tirgū un
nebankrotētu, cīnoties par uzvaru.
«Jelgavas monopolā» spēlētājiem tiek
dota iespēja iegādāties 22 dažādus tūrisma

Eksperta viedoklis

Vita Kindereviča, Jelgavas reģioun sabiedriskus objektus, kā arī uzņēmumus pilsētā – Lielupes krasta promenādi nālā Tūrisma centra Tūrisma nodaļas
par 300 000 Jelgavas latiem, «Amo Plant» vadītāja:
«Manuprāt, puišu ideja ir interesanta
par miljonu, kas ir dārgākais objekts spēlē,
Zemgales Olimpisko centru par 800 000 un izmantojama. Nav diskusijas par to,
latiem, autoostu – par 240 000, Jelgavas ka «Monopols» ir ļoti populāra spēle,
tipogrāfiju par 900 000 Jelgavas latiem, bet taču, pielāgojot to Jelgavas situācijai,
viņu skolu – 4. vidusskolu – var nopirkt par šķiet, tas kļūst vēl aizraujošāks. Tur450 000 latiem. Jautāti par objektu izvēli, klāt atzinīgi novērtējams, ka spēle ļauj
puiši stāsta, ka vispirms meklējuši tos, kas tās dalībniekiem tuvāk iepazīt pilsētu.
potenciālajiem biznesmeņiem jeb spēlētā- Puišiem ir izdevies veiksmīgi izvēlēties
jiem varētu šķist saistoši. «Atšķirībā no kla- Jelgavas objektus, tāpat viņi tajā iekļāsiskās spēles mūsu mērķis nebija to veidot vuši Jelgavas pilsētas logo. Radošums
tikai kā īpašumu pirkšanu un pārdošanu jūtams, izveidojot spēles figūras jeb
– mēs gribējām, lai spēlētāji reizē iepazīst kauliņus. Tie veidoti saistībā ar JelgaJelgavas populārākos ražošanas, kultūras, vu: Sprīdītis, jo tēla radītāja rakstniece
vēsturiskos un dabas objektus,» piebilst Anna Brigadere dzīvojusi un strādājusi
Mārtiņš. Cenas gan esot pašu izfantazētas, Jelgavā, Students, jo Jelgava ir studentu
ne balstītas uz ekonomiskiem aprēķiniem. pilsēta, Piena paka – mūsu pilsētā notiek
Lai spēli vēl vairāk sasaistītu ar pilsētu, vienīgā Piena paku laivu regate Latvijā,
tajā ir īpaši spēles lauciņi ar Jelgavas logo, Tornis – Svētās Trīsvienības baznīuz kuriem nokļūstot dalībniekam jāatbild cas tornis, Alnis – pilsētas talismans,
uz jautājumu, kas saistīts ar Jelgavu. Pie- Grāmata – slavenā grāmatu iespiedēja
mēram, kādās krāsās ir Jelgavas karogs; J.F.Stefenhāgena darbu kvalitatīvu
grāmatu radīšanā joprojām turpina Jelkas attēlots Jelgavas ģerbonī; kas ir LLU?
Tāpat šajā spēlē ir cietums – Jelgavas gavas tipogrāfija. Jāuzsver, ka puišiem
cietums, bet, uzkāpjot uz lauciņiem ar izdevies arī izveidot kvalitatīvu vizuālo
sarkanajām izsaukuma zīmēm, spēles noformējumu. Šo spēli noteikti var izdalībnieks ņem kartīti «Iespēja» un izpilda mantot kā prezentācijas materiālu, tikai
minētos nosacījumus, piemēram, «Bez mak- jāņem vērā, ka tā uzrunās galvenokārt
sas izkļūstat no cietuma». Uzejot uz lauciņa jelgavniekus. Taču «Jelgavas monopols»
«Bezmaksas stāvvieta», var veikt darījumus. noteikti veicinās lokālpatriotismu, kas
Uz saviem īpašumiem celt mājas, viesnīcas ir būtiski.»
vai kaut ko nopirkt izsolē.
Paši puiši uzskata, ka spēle labi noderētu
Puiši spēli jau nodevuši testēšanai klases- arī Jelgavas popularizēšanai vai kā suvenīrs.
biedriem, kuri atzīst, ka tā ļauj iepazīt Jelga- «Mūsuprāt, ar spēli var radīt interesi apmekvu un reizē māca, kā rīkoties ar naudu.
lēt Jelgavu,» spriež puiši.

Kā nākotnē varētu izskatīties
mājas pagalms «žukovkā»?
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9.
klases skolniece Maija Rozenberga konkursam «Izzini Jelgavu!» izstrādājusi vīziju, kādam,
viņasprāt, vajadzētu izskatīties
mājas pagalmam starp Puķu
ielas 3. un 5. namu. Maija grib
atjaunot apstādījums, ierīkot
soliņus un pat uzbūvēt strūklaku, jo to Jelgavā esot par maz.
«Ikviens no mums vēlas dzīvot sakārtotā vidē. Jelgavā par to tiek īpaši domāts,
pilsētas centrs nepārtraukti attīstās, taču,
manuprāt, novārtā palikuši daudzstāvu
māju pagalmi. Tēta mudināta un ar viņa
palīdzību nolēmu izstrādāt savu vīziju,
kādu es gribētu redzēt savas mājas pagalmu,» darba ideju pamato Maija.
Viņa atzīst, ka pašlaik Puķu ielas māju
pagalms ir sakopts, taču ne estētisks.
«Runa nav par ceļiem, bet gan tieši par
atpūtas zonu. Pagalmā palikusi vien izdemolēta ķieģeļu siena, kur agrāk bērnībā
mums bija štābiņš, cits nekas. Nerunājot
par soliņiem, kur cilvēki varētu atsēsties,»
tā Maija.
Viņa izveidojusi rekonstrukcijas plānu
600 kvadrātmetrus lielai pagalma zaļajai

zonai, kas atrodas tuvāk viņas dzīvokļa
logiem, – pagalma plānu starp Puķu ielas
3. un 5. namu.
Tajā meitene vēlas izveidot mūsdienīgu
atpūtas vietu, kuras centrā paredzēta
strūklaka. «Jelgavā šobrīd ir tikai viena
strūklaka – pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, kaut ko runāja arī par
strūklakas atjaunošanu Raiņa parkā, taču
ar to ir krietni par maz. Piemēram, mazpilsētas Alūksnes parkos ir piecas vietējā
meistara darinātas strūklakas. Kāpēc gan
Jelgavai atpalikt, un strūklaka nevarētu
būt mājas pagalmā?» jautā Maija. Apkārt
tai tiktu izveidota sakārtota un ar jauniem
apstādījumiem papildināta zaļā zona, kā arī
izvietoti soliņi.
«Strūklaka izmaksu ziņā ir dārgākais
objekts – no 5000 līdz 30 000 latu. Tāpēc,
protams, ir jautājums – izšķērdēties vai
taupīt,» tā Maija, piebilstot, ka labprāt
piedalītos arī strūklakas dizaina izstrādē,
ja šo ideju izdotos realizēt. Taujāta par to,
vai viņas vīzija šķiet arī īstenojama, meitene
atzīst – jā. «Strūklakas mūsdienās ir daudzu privātmāju pagalmos – kāpēc lai tāda
nebūtu pie daudzstāvu mājas? Aktuāls vien
ir jautājums par izstrādātā projekta saskaņošanu un finansēšanu,» tā Maija, atzīstot,
ka viņai darbs ļoti paticis, jo pārmaiņas
veidotas tieši pašas mājas pagalmam.

Eksperta viedoklis
Dace Pētersone-Gūtmane, ZRKAC Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļas galvenā
speciāliste:
«Manuprāt, darba tēma ir interesanta, un patīkami, ka autore pievērsusies savas tuvākās vides sakārtošanai. Domāju, ka daļu no autores iecerētajām pārmaiņām pagalmā iespēju
robežās varētu īstenot paši Puķu ielas
iedzīvotāji vai brīvprātīgie jaunieši
talkā. Atzinīgi novērtējams arī tas, ka
pētnieciskajā darbā aplūkota dzīvojamā rajona vēsturiskā izcelsme. Tiesa,
autore vairāk pievērsusies izklāstam
par to, kā var strādāt ar «AutoCad»
programmu, reāli zīmējot Puķu ielas
pagalma labiekārtošanas plānu. Lai
veiksmīgi realizētu iecerēto, autorei
iesaku sadarboties ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldes speciālistiem, kas
noteikti neliegs padomu.»

Ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis

Akvatlonā 12 medaļas

Jelgavas čempionātā
akvatlonā, kas vienlaikus
bija arī Latvijas kausa
posms, jelgavnieki izcīnīja piecas zelta, divas sudraba un piecas bronzas
medaļas. Zelta medaļa Genādijam Iļjukam
(200 m peldējums un 1000 m skrējiens),
Patrīcijai Ozolai (500 m + 2500 m), Elzai
Mesterei (500 m + 2500 m), Edgaram
Ozoliņam (500 m + 2500 m) un Zanei
Tīrumniecei (1000 m + 5000 m) (attēlā).
Jāpiebilst, ka Elza un Zane ikdienā trenējas
peldēšanas skolā. Komandu vērtējumā uzvarēja lietuvieši, Jelgavas «Piramida Triathlon Club» – otrie. Speciālbalvu saņēma ātrākais peldētājs 1000 m – lietuvietis Pauļus
Dapkus distanci veica 11,01 minūtē.

Bokseriem Rīgā medaļas

Rīgas meistarsacīkstēs boksā jauniešiem un
junioriem Jelgavas bokseri izcīnījuši vienu
zelta, vienu sudraba un divas bronzas
medaļas. Junioru grupā svarā līdz 76 kg 1.
vietu izcīnīja Artjoms Haņevičs no Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra (JCSVC). Sudraba
medaļa – Artūram Bulam svara kategorijā
līdz 70 kg (JCSVC). Bronzas godalgas izcīnīja Aivis Kavals (64 kg) un Artūrs Bilerts
– jauniešu grupā (69 kg). Abi bronzas medaļu ieguvēji ir no boksa kluba «Madara».
Kluba treneris Aleksandrs Zaharovs norāda,
ka Artūrs līdzīgā cīņā piekāpās pašreizējam
Latvijas čempionam Sergejam Marčenko.
Jāpiebilst, ka uzvaru jauniešu grupā līdz
60 kg izcīnīja arī jelgavnieks bijušais kluba
«Madara» bokseris Ralfs Aušmanis, kurš
pašlaik pārstāv Rīgas klubu.

sports
Zināmi pusfinālisti

Jelgavas pilsētas basketbola čempionātā noskaidroti pusfinālisti – 27. aprīlī
Jelgavas Sporta hallē par iekļūšanu finālā cīnīsies «Doks», «Valauto», «Ekskursija.lv» un «Ķepas». Lai tiktu pusfinālā,
komandām bija jāizspēlē izslēgšanas
spēles un jāuzvar pretinieks, jo noteikumi paredzēja: vinnētājs tiek pusfinālā,
zaudētājs dodas mājās. Pusfināla spēles
notiks 27. aprīlī: pulksten 13 – «Doks»
pret «Valauto», pulksten 14.30 – «Ekskursija.lv» pret
«Ķepām». Vēl
notiks arī «Tonuss» trīspunktu metienu
konkursa otrā
Foto: Ivars Kutkovskis
kārta.

Otro gadu pēc kārtas
mūsu volejbolistiem
čempiona tituls
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) tika
noskaidroti Latvijas čempioni
volejbolā vīriešiem – sērijā līdz
trīs uzvarām ar 3:1 «Biolars/Jelgava» pieveica «Poliurs/Ozolnieki» volejbolistus.
Šis ir otrais gads pēc kārtas, kad «Biolars/Jelgava» volejbolisti izcīna Latvijas
čempionu titulu. «Nosargāt titulu vienmēr ir grūtāk nekā izcīnīt, bet tas bija
mūsu šīs sezonas mērķis,» norāda komandas menedžeris un kapteinis Andrejs
Jamrovskis. Jau nosargātais tituls ļauj
teikt, ka aizvadītā sezona bijusi veiksmīga, tomēr «Biolars/Jelgava» sasniegusi
divus no trim mērķiem. Proti, līdztekus
uzvarai Latvijas čempionātā izcīnīts arī
Latvijas kauss. «Taču mums bija mērķis
iekļūt arī «Schenker» līgas finālčetriniekā, bet neizdevās. Apstākļi sakrita tā, ka
abi mūsu pirmā tempa uzbrucēji Edgars
Baiks un Pēteris Aukmanis bija guvuši
traumas, un spēlēt bez pirmā tempa uzbrucējiem ir ļoti grūti,» viņš stāsta. Līdz
ar to mērķis iekļūt «Schenker» līgas finālā
saglabāsies arī nākamsezon.
Tagad lielākajai daļai volejbolistu
sāksies mēnesi pusotru garš atvaļinājums, kurā gan neiztikt bez sportiskām
aktivitātēm, lai saglabātu fizisko formu.
Divi komandas spēlētāji – uzbrucējs
P.Aukmanis un libero spēlētājs Austris
Štāls – šonedēļ sākuši treniņus Latvijas
izlases sastāvā pie trenera Raimonda
Vildes. Izlase gatavojas pasaules čempionāta 1. kvalifikācijas kārtai un Eiropas
čempionāta spēlēm par iekļūšanu Eiropas

Volejbola komanda «Biolars/Jelgava»
gadu pēc kārtas ir Latvijas čempioni.
čempionāta finālā. No 24. līdz 26. maijam
notiks pasaules čempionāta kvalifikācijas
1. kārta Igaunijā (Rakverē), 2. jūnijā – Eiropas čempionāta kvalifikācijas 3. kārta
Turcijā, bet 9. jūnijā – Eiropas čempionāta kvalifikācijas 3. kārta Jelgavā, ZOC.
A.Jamrovskis piebilst, ka junioru izlasē
spēlē vēl divi «Biolars/Jelgava» volejbolisti
– Reinis Pekmanis un Daniels Nātriņš.
Treniņi atsāksies jūlija beigās vai
augusta sākumā, un tad arī varēs runāt
par nākamo sezonu. Komandas galvenais
treneris Jurijs Deveikus norāda, ka, komplektējot jauno sastāvu, plānots saglabāt
komandas kodolu, bet tiks piesaistīti arī
jaunie spēlētāji, jo komandā lēnām notiek
paaudžu maiņa. Atklāts joprojām ir jautājums par piedalīšanos Eiropas kausā.

Jauns karatē klubs

Jelgavas karatē treneris
Vitālijs Mišins
izveidojis jaunu karatē klubu «Vitus».
Jaunais klubs
jau debitējis sacensībās Rīgā, komandu kopvērtējumā izcīnot otro vietu. Individuāli zeltu
izcīnīja Igors Agafonovs (sumo, 8 g.), Sintija
Mišina (kumite, 10 – 13 g.), Ričards Salmins
(kumite, 10 – 11 g.) un Mikus Svikulis (kumite, 12 – 13 g.). Sudraba medaļa S.Mišinai
(kata, 10 – 15 g.), Mihailam Mišinam (sumo,
6 g.), Tomam Lavskim (sumo, 7 g.), Aleksim
Štālbergam (sumo, 8 g.) un Patrīcijai Paulai Kijonekai (kumite, 10 – 13 g.). Bronza
– P.P.Kijonekai (kata, 10 – 15 g.).

Ledus skolā
atgriežas šorttreks
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolā
(JLSS) tiek komplektēta šorttreka grupa. Pieteikt dalībniekus var līdz 10. maijam.
Šobrīd nodarbības apmeklē
ap 15 bērnu.

«Zināmā mērā tas ir saistīts ar atsevišķu vecāku ieinteresētību, lai bērni
apgūtu iemaņas un prasmes šajā sporta veidā,» stāsta JLSS direktors Andris
Lukss. Viņš norāda, ka ieguldītais
darbs pusotra gada laikā, organizējot
slidotapmācības procesu Jelgavas pilsētā, ļauj izraudzīt bērnus nodarbībām
ne tikai hokejā un daiļslidošanā, bet
arī šorttrekā.
Šorttreka nodarbības notiek otrdienu, trešdienu un piektdienu vakaros no pulksten 19 un svētdienās
no pulksten 12.30 pie trenera Raivja
Rakicka. Uzmanība tiek pievērsta arī
fiziskajai sagatavotībai, rotaļām, spēlēm. Pieteikt bērnus šorttrekam var
līdz 10. maijam, zvanot trenerim pa
tālruni 25662717. Maksa ir noteikta
ar Jelgavas domes lēmumu – JLSS tā
ir 20 lati mēnesī.
Tie, kas nepaspēs bērnu pieteikt
šorttreka nodarbībām tagad, varēs
pastāv tikai trīs gadus, bet jau otro to izdarīt vasaras beigās – bērnu pieFoto: Ivars Veiliņš teikšana šorttreka grupai atsāksies 1.
«Viena lieta ir tikai piedalīties, bet otra augustā un ilgs līdz 10. septembrim.
– sevi pienācīgi parādīt: Eiropā volejbola
Šorttreks ir ātrslidošanas veids, kas notiek
līmenis ir augstāks. Tas ir atkarīgs no
ledus hallē uz hokeja laukuma. Laukuma stūri ir
finansējuma. Iespējams, tikai lai piedapolsterēti, lai pasargātu sportistus no traumām
lītos, pietiktu ar 3000 latu, bet, lai spētu
krišanas gadījumā. Šorttreks ir ātrs sporta veids,
cīnīties, nepieciešami cilvēkresursi un piekur nepieciešama izturība, līdzsvars, veiklība,
redzējuši, labi spēlētāji,» tā A.Jamrovskis.
taktisks vērtējums un dzelzs nervi. Iespēja slidot
Treneris papildina, ka pastiprinājumu vaātri blakus citiem un apsteigt citus lielā ātrumā
jadzētu divās pozīcijās – pašlaik komandā
ir daļa no sporta. Taktikai un stratēģijai arī ir liela
ir tikai viens cēlājs, bet vajadzētu vēl vienu
nozīme. Šorttrekisti cīnās viens pret otru. Punkti
un arī 4. zonas spēlētāju – spēlētāju, kas,
tiek pelnīti par vietām, un sportists ar vislielāko
pēc trenera vārdiem, laukumā pavada
savākto punktu kopsummu arī ir uzvarētājs.
gandrīz visu spēli un vienlīdz labi spēlē
Avots: www.shorttrack.lv
kā uzbrukumā, tā aizsardzībā.

1. maijā – tradicionālās stafetes
 Ilze Knusle-Jankevica

Sakarā ar remontdarbiem no 2. maija plkst.20 līdz 3. maija plkst.8 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme dzelzceļa pārbrauktuvē «Cukurfabrika» Garozas ielā, Jelgavā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Šogad tradicionālās maija
stafetes notiks nākamtrešdien, 1. maijā. Tā kā Lielajā
ielā notiek remontdarbi,
stafetes maršruts ir mainīts
– skrējiens būs pa Pasta ielu.
Stafešu laikā Pasta ielas
posms no Raiņa ielas līdz
rotācijas aplim satiksmei būs
slēgts.
Sporta servisa centra sporta darba
organizatore Aļona Fomenko stāsta,
ka pulcēšanās sāksies 1. maijā Raiņa
parkā no pulksten 10, bet pirmais starts
tiks dots pulksten 11. Skrējiens notiks
pa Pasta ielu, un stafetei būs astoņi
posmi: Raiņa iela–Sudrabu Edžus iela,
Sudrabu Edžus iela–Jāņa iela, Jāņa
iela–Zirgu iela, Zirgu iela–Stacijas iela,
Stacijas iela–Zirgu iela, Zirgu iela–Jāņa
iela, Jāņa iela–Sudrabu Edžus iela, Sudrabu Edžus iela–Raiņa iela. Skrējiena

laikā šis Pasta ielas posms satiksmei
būs slēgts, bet rotācijas aplis būs izbraucams. A.Fomenko lēš, ka skrējiens ilgs
apmēram stundu – līdz pulksten 12.
Kā ierasts, stafetē sacentīsies Jelgavas skolu skolēni. Viņi tiks sadalīti trīs
grupās: 6. – 7. klašu meitenes un zēni
(8+8) (1999./2000. dz.g.), 8. – 9. klašu
meitenes un zēni (8+8) (1997./1998.
dz.g.), 10. – 12. klašu jaunietes un
jaunieši (8+8) (1993./1996. dz.g.).
Zēnu un meiteņu komandas startēs
atsevišķi. Piedalīties stafetē aicināti arī
citi interesenti, kas tiks apvienoti vispārējā grupā. Komandā jābūt astoņiem
dalībniekiem. «Esam uzrunājuši LLU,
skrējēju klubu un novadu skolas, bet
gaidīsim arī uzņēmumu, organizāciju,
klubu komandas,» tā A.Fomenko.
Interesentiem jāpiesakās līdz 29.
aprīļa pulksten 15 pa e-pastu: alona.
fomenko@sports.jelgava.lv vai tālruni
63027504.
Pēc skrējieniem Raiņa parkā notiks
apbalvošana.
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Sporta pasākumi
 25. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu pavasara kross (Raiņa parkā).
 25. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» 3. kārta
(Mežciemā).
 27. aprīlī pulksten 11 – piedzīvojumu
sacensību «Triatel xRace» Jelgavas posms
(starts Lāčplēša ielas un Brīvības bulvāra
krustojumā).
 27. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 28. aprīlī pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2013» (Sporta hallē).
 28. aprīlī pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava 2» – SK «Liepājas metalurgs 2»
(ZOC).
 28. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 30. aprīlī pulksten 12 – Latvijas čempionāts futbolā U-19 grupā: JFK «Jelgava»
– FBC «Daugava» (Daugavpils) (ZOC).
 30. aprīlī pulksten 13.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-14 grupā: JFK
«Jelgava» – FBC «Daugava» (Daugavpils)
(ZOC).
 1. maijā – Pavasara kauss, LR čempionāts airēšanā pieaugušajiem, junioriem
garajās distancēs (airēšanas bāzē Pasta
salā).
 2. maijā pulksten 14 – Jelgavas skolēnu
42. spartakiādes sacensības vieglatlētikā:
četrcīņa «Draudzība» (ZOC).
 2. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» 4. kārta
(Tetelē).

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

Meklē darbu
Mūrnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, kamīnus,
pirtskrāsnis, skursteņus, dārza kamīnus.
Tālrunis 28893830.
Celtnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29674324.
Masieris. Tālrunis 27552878.
Aprūpētāja. Ir darba pieredze. Tālrunis
20420700.

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

Izīrē
Garāžu. T.63022565

Pārdod
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
100 Ls/t. T.29907466

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Tērvetes
ielā 65A. Braucam pie klientiem. Cena pēc
vienošanās. T.29718434.
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911

Dažādi
Pensionāre piedāvā bezmaksas gultas
vietu. T.63074192, 26768081
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VELTA FRIDRIHSONE (dz. 1929. g.)
MARIJA ĻUBINA (dz. 1926. g.)
ANTONĪDA PICĀNE (dz. 1931. g.)
ZINAIDA HERBSTA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 25.04. plkst.15 Baložu kapsētā.
OLGA PONOMARJOVA (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 25.04. plkst.11 Bērzu kapsētā.
INDULIS STULPIŅŠ (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 26.04. plkst.12 Baložu kapsētā.
ANDREJS SKUDRE (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
DZIDRA KRASTIŅA (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

29. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 49.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1605.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 1.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «No Amsterdamas ar mīlestību» Drāma. 2010.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). BBC
dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
13.15 «Ielas garumā».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok. f.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1605.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 1.daļa.*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «De facto».*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 67.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Baltkrievija.
30.04.2010.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 70.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.*
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 9.sērija.
20.55 «Piedzīvojums dabā 2». 5.sērija.
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
23.30  «Avārija». Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.

LNT
5.00 «Aģents Čaks 4». 22.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Latvijas faili. Mūsu Vera Singajevska». Dok. f. cikls.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis! 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 55.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 56.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Laimīgs un vesels».
1.00 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 36.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 56.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 5.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 6.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 16.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 63.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 15.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.
9.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.05 «Garšu ekspresis».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 7.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 64.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 15.sērija.

14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 150.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 627. un 628.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 628.sērija.
21.00 «Pūķa bumba: evolūcija». Fantastikas trilleris. 2009.g.
22.45 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 4.sērija.
23.50 «Nekā personīga».
0.45 «Amerikāņu šausmu stāsts». Šausmu seriāls. 7.sērija.
1.35 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 150.sērija.
3.10 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.
4.00 «Bez tabu».

30. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 50.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1606.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 127.sērija.
11.10 Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 12.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1606.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 2.daļa.*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 111.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 7.sērija.
0.15 «Laika dimensija».*
0.45 «Kopā» (ar subt.).*
1.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 70.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija. 25.04.2011.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 71.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Īstie vaļu pasažieri». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «SeMS. Laboratorija».*
23.30 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.
0.15  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 55.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 R.Pilčere. «Sirdslietas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Svētās liekules». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 58.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 37.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 57.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves upe». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 4. un 5.sērija.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 37.sērija.

tv programma
4.10 «Asaru kronis». Seriāls. 57.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 6.sērija.
5.45 «Norakstītais 3». 7.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 17.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 64.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 16.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.
9.00 «Kobra 15». 3. un 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 8.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 65.sērija.
14.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 151.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 628. un 629.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 629.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 19.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 16.sērija.
24.00 «CSI Ņujorka 8». Seriāls. 179. un 180.sērija.
1.55 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 6.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 151.sērija.
3.35 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.
4.25 «Bez tabu».

1. maijs, trešdiena
LTV1
7.25 «Galdiņ, klājies!» Vācijas pasaku filma. 2008.g.
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1607.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 111.sērija.
9.55  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 128.sērija.
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.30 «Karls un Berta Benci». Vēsturiska drāma. 2011.g.
13.10 «Latvija var!»*
13.40 «Tikai 20». Grupas Labvēlīgais tips jubilejas koncerts.*
16.05 «Vārnu ielas republika». 1970.g.
17.30 «Jānis Čakste». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.15 «Ceplis». Rīgas kinostudijas drāma. 1972.g.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 112.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Latgale. Trīs stāsti». Dokumentāla filma.
22.40 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.40 «Karls un Berta Benci». Vēsturiska drāma. 2011.g.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 71.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 72.sērija.
14.45 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas play-off spēle.
Astana – VEF Rīga.
17.10 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Deriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Aisberga projekts». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
22.40 «Spilgtie ekrāni». Dok. f.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Autosporta programma nr.1».*
23.30 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 77.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 57.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.10 «Trakie Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Semija piedzīvojumi». Animācijas filma. 2010.g.
9.10 «Dzīves upe». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.05 «Intrigante 5». ASV seriāls. 13.sērija.
12.05 «Zvēri nāk». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
13.55 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
15.25 «Labāk vēlāk nekā par vēlu». Rom. komēdija. 2003.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Imants Ziedonis. Piemiņas koncerts».
23.10 «Koks». Ģimenes drāma. 2010.g.
1.10 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
2.30 «Zvēri nāk». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
3.10 «Šodien novados».
4.00 «Labvakar, Latvija!»
4.35 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 7.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 8.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 18.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 65.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 17.sērija.
7.55 «Ceļš uz Eldorado». Anim. f.
9.45 «Palaidņu piedzīvojumi». Piedzīv. f. ģimenei.
11.55 «Bērnudārza policists». Komēdija.
14.10 «Pārvērtību meistars». ASV komēdija. 2002.g.
16.05 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 630.sērija.
21.00 «Persijas princis: laika smiltis». Piedz. f. 2010.g.
23.15 «Kinomānija».
23.55 «Firma». Seriāls. 18.sērija.
0.50 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
2.25 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Norakstītais 3». Seriāls. 8.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

2. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 51.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1608.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 112.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 129.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Jurija Saime un psihoterapeits.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.15 «Vertikāle».*
13.45 «De facto» (ar subt.).*
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Laiks vīriem?»*
15.10 «Zebra».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 29. un 30.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1608.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Ceplis. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 113.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»
21.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 10.(noslēguma) sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 72.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.
12.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
13.00  «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas play-off spēle. Astana – VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 73.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 12.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Mjanma aiz priekškara». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Dziesmusvetki.tv»*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40  «Īstie vaļu pasažieri». Dokumentāla filma.
0.40  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.

LNT
5.00 «Kāzas angļu stilā». Real. šovs. 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Kāzas angļu stilā». Real. šovs. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 59.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 38.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 58.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Mentālists 4». ASV seriāls. 2.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 5.sērija.
0.15 «Starp mīlestību un naidu». Kriminālkomēdija. 1996.g.
2.05 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».

3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 38.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 58.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 8.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 9.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 18.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 71.sērija.
8.30 «Persijas princis: laika smiltis». Fantāz. piedzīv. f.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 9.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 66.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 152.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 630. un 631.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 631.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Snaiperis». ASV trilleris. 2007.g.
0.35 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.35 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 7.sērija.
2.25 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 8.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 152.sērija.
4.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
4.25 «Bez tabu».

3. maijs, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 52.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 9.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 113.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 130.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 7.sērija.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Tillija un draugi». Anim. f. 31. un 32.sērija.
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30 «Atgriešanās». Seriāls. 9.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. Raidlaika izloze.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 5.sērija
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 11». Detekt. 6.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Tilts». Detektīvseriāls. 10.(noslēguma) sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 73.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Norvēģija. 26.04.2011.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 74.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Astana.
21.33 «Dziesmusvetki.tv»
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 37. un 38.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 57.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Lordi nemelo». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 60.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 39.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 59.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Stacija diviem» (ar subt.). Komiska melodrāma. 1982.g.
24.00 «Atmaksa». ASV krimināldrāma. 1999.g.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
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3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 39.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 59.sērija.

2.55 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 6.sērija.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 81.sērija.
4.35 «Vilfreds». ASV seriāls. 8.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Nozieguma skelets 6». 9.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 10.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 21.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 66.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 19.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 72. un 73.sērija.
9.00 «Kobra 15». 5.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 10.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 67.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 153. un 154.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo». 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
22.00 «Meksikānis». Piedzīvojumu kriminālkomēdija. 2001.g.
0.30 «Strītreiseri» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 2008.g.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 153. un 154.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

5.00 «Nozieguma skelets 6». 10.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 11.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 22.sērija.
7.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 50.sērija.
7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 57. un 58.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 8.sērija.
8.20 «Bakugani 3». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
12.40 «Kinomānija».
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.05 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
16.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Krievija – Latvija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu 4.maija svētku speciālizlaidums.
20.10 «G-Force: Specvienība». Piedz. kom. 2009.g.
22.00 «Dika un Džeinas draiskulības». Kriminālkom. 2005.g.
23.50 «Nenotveramais». ASV komēdija. 1998.g.
2.05 «Kobra 15». Seriāls. 5.sērija.
2.55 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 10.sērija.
3.40 «Norakstītais 3». Seriāls. 11.sērija.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.45 «Nakts joki».

4. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. f. 33. un 34.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 70.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 13.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 TV pirmizrāde! «Es gribu redzēt rūķīšus!» Anim. f.
9.38 TV pirmizrāde! «Korida». Anim. f.
9.45 TV pirmizrāde! «Eži un lielpilsēta». Anim. f.
10.00 Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums.
Tiešraide no Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas
katoļu baznīcas.
11.00 «Ķepa uz sirds».
11.30 «Kas var būt labāks par šo?»
12.00 Saeimas svinīgā sēde.
12.30 LV jaunatklāšanas raidījums TE!*
13.30 «Ūdensbumba resnajam runcim». Ģim. kom. 2004.g.
14.55 «Neparastie rīdzinieki». Studijas Dauka animācijas f.
15.30 «Ziemeļu puse».*
16.00 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.*
17.00 «Brīvās Latvijas dziesmas». 1.daļa.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 TV pirmizrāde! «Latvietim būt?» Dokumentāla filma.
19.30 «Brīvās Latvijas dziesmas». 2.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Man pietiek tikai ar Latviju». Imanta Ziedoņa
Kurzemīte – pēc 45 gadiem.
22.25 Koncerts Likteņdārza atbalstam.
23.40 Nakts ziņas.
23.55 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums.
Tiešraide no Kristus Piedzimšanas katedrāles.

LTV7
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.*
13.33 «Dziesmusvetki.tv»
13.35 «Ronēns un lielā laime» (ar subt.). Rom. kom. 2007.g.
15.15 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
15.45 «Sporta studija». Speciālizlaidums.
16.15 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Astana.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Piedzīvojums dabā 2». 5.sērija.*
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 3.sērija.
20.00 «Olimpieša portrets». Māris Štrombergs.
20.15 «Kāpiens pēc Sapņa». Dokumentāla filma.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
21.45  «Izmisušie mājsaimnieki». Drāma. 2012.g. 1.sērija.
22.48 «Dziesmusvetki.tv»
22.50  «Sestais prāts». ASV mistikas trilleris. 1999.g.
0.45  «Aisberga projekts». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 58.sērija.
5.50 «Vilfreds». 8.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 81.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.15 «Esi gardēdis! 3».
9.50 Bez tabu 4.maija svētku speciālizlaidums.
10.00 «No 57. paralēles».
10.30 «Laimīgs un vesels».
11.00 «Māju sajūta 2».*
12.00 «Herijas likums 2». 4.sērija.
13.00 Bez tabu 4.maija svētku speciālizlaidums.
13.20 «Galileo».
14.15 «Vēsā mierā, Skubij Dū». ASV animācijas filma.
15.50 «Alvins un burunduki: Turpīkstinājums». Kom. 2009.g.
16.30 Bez tabu 4.maija svētku speciālizlaidums.
17.00 «Alvins un burunduki: Turpīkstinājums». F. turpinājums.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mīla – tas ir tikai vārds». Melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «Latvijas faili. Simboli». Dokumentālu filmu cikls.
21.30 4.maija svētku koncerts.
1.20 «Cilvēks, kurš pārāk maz zināja». Komēdija. 1997.g.

5. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 35. un 36.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 71.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Ledus pavēlnieks». Anim. filma.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 13.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
12.00 Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums. Pārraide no
Kristus Piedzimšanas katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dabas diženās pārvērtības». Dok. f. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province piedāvā...» Laimes lācis.lv
18.50 «Mīlas krāsas» (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
23.30 Nakts ziņas.
23.40  «Midsomeras slepkavības 11». Detekt. 6.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 10.sērija.
13.13 «Dziesmusvetki.tv»
13.15 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
13.45 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
14.15 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Astana.*
16.15  «Mjanma aiz priekškara». Dokumentāla filma.
17.25 «Ronēns un lielā laime» (ar subt.). Rom. kom. 2007.g.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Ekspedīcija uz Marsu». Fantastikas filma. 2000.g.
21.35 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
22.25  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 5.sērija.
23.23 «Dziesmusvetki.tv»
23.25  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 6.sērija.

LNT
5.00 «Kāzas angļu stilā». 6.sērija.
5.50 «Vilfreds». 9.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 82.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 60.sērija.
11.00 «Aģents Čaks 4».
11.55 «Precamies!?! 2».*
15.55 «Dzīves krustcelēs 2». 9.sērija.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes». 3.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Iepazīstieties, Deivs!» Fantastikas komēdija. 2008.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «P.S. Es tevi mīlu». ASV romantiska drāma. 2007.g.
23.25 «Henrija kriminālais gājiens». Kriminālkom. 2010.g.
1.40 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 23.sērija.
2.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 60.sērija.
3.20 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. f. 8.sērija.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 82.sērija.
4.35 «Vilfreds». ASV seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 11.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 12.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 23.sērija.
7.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 51.sērija.
7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 59. – 61.sērija.
7.55 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 9.sērija.

TV programma
8.20 «Kinomānija».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.05 «Zvaigznes ceļo».*
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
15.20 «G-Force: Specvienība». Komēdija. 2009.g.
17.05 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Latvija – ASV.
22.50 «Noķert Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
0.55 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
2.30 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 11.sērija.
3.10 «Norakstītais 3». Seriāls. 12.sērija.
3.55 «Skunksa kungfu». Anim. Ser. 21. – 23.sērija.
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Jelgavas 1. ģimnāzija (no 1. augusta – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)
2013./2014. mācību gadā uzņems skolēnus 5., 6., 7. un 10. klasē.
Skolēnu uzņemšana 5., 6., 7. klasē sāksies skolas kancelejā 2013. gada 3. jūnijā plkst.9. Skolēni aicināti izvēlēties
mācības profesionāli orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas
novirziena klasē.
9. maijā plkst.18 nākamo 5., 6. un 7. klašu skolēniem un viņu vecākiem skola rīko atraktīvu Atvērto durvju pasākumu,
lai sniegtu iespēju praktiski iepazīties ar skolā specifiskajiem mācību priekšmetiem.
Uzņemšana 10. klasē notiks no 17. līdz 21. jūnijam. Skola piedāvā apgūt matemātikas/inženierzinātņu, vispārizglītojošā
un humanitārā virziena programmas.
Sīkāka informācija – www.1gim.jelgava.lv vai pa tālruni 63020277, 63045548.

«Vārds uzņēmējiem»
Jaunums Jelgavā!
Darbu Jelgavā uzsāk juridiskais birojs «Lex et Verbum»
(tulk. no latīņu val. – Likums un Vārds), kurš ir atvērts
klientam vēlamā laikā darba dienās Ausekļa ielā 46,
Jelgavā!
Birojs piedāvā arī teicamas kvalitātes tulkošanas pakalpojumus ar specializāciju juridisku tekstu un dokumentu
tulkošanā dažādās pasaules valodās.
Pasūtījumus izpildām ar individuālu pieeju un risinājumiem klientam, tulkojumus sagatavojam ātri un par
samērīgām cenām!
Tālrunis 26425954; e-pasts: info@lex-verbum.lv.

Maijā – Bērnu apģērbu un mantu tirdziņš!
19. maijā no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – Bērnu apģērbu un mantu tirdziņš. Jauni
un lietoti bērnu apģērbi un apavi vasarai, aprūpes
piederumi un rotaļlietas, lietas un apģērbi grūtniecēm.
Stūrītis «Dāvinu» – atnes noderīgas lietas, kuras tev vairs
nav nepieciešamas!
Informācijas pa tālruni 26456942 vai
e-pastu: c.sanita@inbox.lv.
Jelgavas 3. pamatskola aicina pieteikties skolēnus
2013./2014. mācību gadam!
• Notiek topošo skolēnu uzņemšana piecgadīgo un
sešgadīgo sagatavošanas grupiņās.
• Ir iespēja pieteikties 1. – 6. klasēs.
Skolai ir ilggadēja sadarbība ar Jelgavas Ledus sporta
skolu un Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu, uzsākām sadarbību arī ar Jelgavas Tenisa centru.
Bērni papildus apgūst modernās dejas, sarīkojuma
dejas, peldēšanu, hokeju, daiļslidošanu, tenisu, volejbolu
un darbojas mākslas studijā. Lielāko klašu skolēniem
pieejami dažādi rokdarbu pulciņi, koris, ansamblis,
kokapstrāde un jauninājums – robotika.
Mazajās klasēs pagarinātā dienas grupa – līdz plkst.18.
Blakus skolai atrodas Jelgavas kultūras nams, Jelgavas
Mūzikas skola un MKC «Līderis» ar plašu piedāvājumu
klāstu.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
Aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar
latviešu un krievu valodas apmācību. Piedāvājam
regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus
pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, mob.20021871, 26448426.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
pilnas slodzes darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv. Kontakttālrunis 26456942.

SIA «SUV 9» apsardzes
kompānija objektā Olainē aicina darbā
apsardzes darbiniekus(-ces)
ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu darba
grafiku. Zvaniet, lai pieteiktos pārrunām, darba
dienās no plkst.9 līdz 18 pa tālruni 27150693.

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
aicina pieteikties maijā:
Dekupāžas kursi – no 08.05. plkst.18.15;
Tekstilmateriālu apgleznošana – no 10.05. plkst.16;
Izšūšana simegrāfijas tehnikā bērniem – no 07.05.
plkst.15;
Konfekšu kompozīciju izgatavošana bērniem – no 08.05.
plkst.15;
Gleznošanas studija bērniem – no 11.05. plkst.15;
Individuālās mākslas nodarbības no 3 gadu vecuma – no
11.05. sestdienās un svētdienās no plkst.12.
Pieteikties pa tālruni: 26824834, 22062248;
e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.

«Sadarbības tīkla izveide starp lopkopības nozares
zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē» (FARA LLIV-222)

cross border
cooperation programme
2007 - 2013

part financed by
European Regional
Development Fund

bringing neighbours closer

2012. gada maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika uzsākts Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007 – 2013 inovatīvs projekts FARA LLIV-222 «Sadarbības tīkla izveide starp lopkopības nozares
zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē».
Projekta mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību, izveidojot sadarbības tīklu starp zinātniekiem un praktiķiem, starp Šauļu
novadu Lietuvā un Zemgali Latvijā. Projekts ir vērsts uz Ziemeļlietuvas un Zemgales reģiona Latvijā attīstības iespējām
dažādās lopkopības nozarēs, izveidojot sadarbības tīklu starp zinātniekiem un praktiķiem Baltijas jūras reģionā, tā
veicinot gan lielāku izpratni, gan sapratni zinātnes un praktiķu starpā, kā arī dodot lielāku iespēju izvērtēt un novērtēt
abu veikumu vienota mērķa sasniegšanai.
Noslēdzies projekta pirmais posms par situācijas analīzi galvenajās lopkopības nozarēs (piena un gaļas govkopībā,
cūkkopībā, zirgkopībā, aitkopībā, kazkopībā un putnkopībā) Ziemeļlietuvā un Dienvidlatvijā Zemgales reģionā. Šos
pētījumus veica LLU LF projekta pētnieki E.Aplociņa, L.Degola, D.Kairiša, D.Jonkus, G.Rozītis un A.Trūpa.
Projekta gaitā izdota brošūra un CD un sagatavoti ieteikumi šo nozaru attīstībai un popularizēšanai. Sīkāk par projekta
norisi un veicamajiem pētījumiem var iepazīties izveidotajā projekta mājas lapā: http://www2.llu.lv/homepg/fara/.
Uzsākts projekta otrais posms, kur noris darbs zinātniski bioloģiski-ģenētisko pētījumu jomā piena lopkopības, cūkkopības
un zirgu audzēšanas saimniecībās, veicot zirgu fenotipa un citu indeksu izpēti, kuri ir piemēroti tūrismam, hipoterapijai,
izjādēm un citām vajadzībām. Zinātniski bioloģiski-ģenētisko pētījumu praktiskā pielietojuma pakalpojumus sniedz
LLU LF Molekulārās ģenētikas pētījumu laboratorija, interesentiem iegūstot informāciju par modernām tehnoloģijām
un jaunāko metožu pielietošanu turpmāko pētījumu veikšanā.
Projekta laikā tiks veikta dažādu interešu grupu apmācība, mācību kursi, semināri-diskusijas, kur lopkopības nozaru
speciālisti dalīsies gan savā pieredzē, gan zināšanās un pieredzes apmaiņā, tādā veidā dodot iespēju Zemgales
reģiona attīstībai, mudinot cilvēkus radīt jaunas darba vietas, ieviešot inovācijas un aktivizējot pagastu dzīvi. Projekts
noslēgsies 2014. gada maijā.
Materiālu sagatavoja:
LLU Agrobiotehnoloģijas institūta projekta Dr.agr. pētniece A.Trūpa

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 26. aprīlī pulksten 12 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem: J.Švarcs
«Pelnrušķīte». Režisors L.Leščinskis. Lomās: L.Jeruma, E.Ozoliņš, M.Eglinskis,
S.Jevgļevska, K.Gods, A.Berķe, I.Jura, G.Maliks, A.Albuže, P.Lapiņš, A.Kalnarājs,
R.Beķeris. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 16 – atvērto durvju vakariņš «Jundā» Skolas ielā 2. Radošo
darbu skate. Aicināti visi interesenti («Jundā» Skolas ielā 2).
 26. aprīlī pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde: V.Koršs «Atsaldētais».
Komiska parodija. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: E.Pujāts, I.Kučinska,
S.Ruicēna, E.Dombrovskis, G.Maliks, A.Berķe, L.Leščinskis, K.Gods, M.Eglinskis,
L.Jeruma, A.Albuže, H.Laukšteins. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 27. aprīlī pulksten 17 – bērnu deju kolektīvu koncerts «Stādīju ieviņu». Piedalās: «Ieviņa» (Jelgava), «Tūgadiņš» (Priekuļi), «Dzīpars» (Saldus), muzikālais
teātris «Nianse» (Ozolnieki). Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 10 – seminārs uzņēmējiem «Preču zīmes un dizainparaugi» (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 30. aprīlī pulksten 12 – Černobiļas AES katastrofas 27. gadadienas atceres
pasākums (Jelgavas novada domes aktu zālē).
 30. aprīlī pulksten 18 un 1. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
pirmizrāde E.Skarpeta «Skrandaiņi un augstmaņi». Komēdija 3 cēlienos. Režisori
A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 2. maijā pulksten 11.20 – mazie jelgavnieki no četru gadu vecuma ar vecākiem aicināti uz 4. pamatskolas teātra izrādi «Pūpoliņi». Izrādes ilgums – 40
minūtes. Ieeja – bez maksas (4. pamatskolā Pulkveža O.Kalpaka ielā 34).
 3. maijā pulksten 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «Žurka (ne) būs».
Gada spārnotie teicieni un pašvaldību vēlēšanu tuvums, kā arī ikgadējās Žurkas
nominācijas. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 3. maijā pulksten 19 – jauniešu radošā teātra festivāla «Rotācija» atklāšana.
Pulksten 19.30 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: pantomīma «Gaisa bedres».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15).
 4. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde «Kraukļu ligzda».
Spiegu komēdija. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā
«Rota» Garozas ielā 15).

Mākslas dienās – pašmāju
mākslinieku veikums
 Ritma Gaidamoviča

Klāt pavasaris un arī Mākslas dienas, kas tradicionāli
Jelgavā tiek atzīmētas ar
pašmāju mākslinieku izstādi. Līdz 19. maijam Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skatāma
izstāde «Mākslas dienas
2013», kur var novērtēt tēlotājmākslas, lietišķās mākslas
darbus, kā arī fotogrāfijas.
«Interesanti, ka šogad izstādē ir ļoti daudz portretu.
Citus gadus – viens, varbūt
divi. Tas vien nozīmē, ka
mūsu māksliniekiem palielinās interese par cilvēku,»
par izstādi saka Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
Pavasara izstādē piedalās 34 pašmāju
mākslinieki, tostarp vairāki jauni, kuri
Jelgavas māksliniekiem pievienojušies
tikai nesen. Viņi piedāvā plašu darbu
klāstu – gleznas, kurās iemūžināta
daba, ziedi, pazīstamas ielas, piemēram, dzīve Kazarmes ielā, portreti ar
pazīstamiem cilvēkiem, piemēram,
Ādolfa Alunāna teātra aktrisi Elīnu
Skuteli, «Mis un misters Jelgava»
dalībnieci. Interesants darbs arī ādas
meistarei Ilizanei Grīnbergai, kura izveidojusi īpašu albumu «Mana ģimene
un citi zvēri» ermoņikas formā.

M.Brancis gan atzīst – kaut arī šogad
izstāde nav tik bagātīga kā citkārt,
tomēr tā atklāj zīmīgas tendences. «Šī
izstāde liek domāt, ka māksliniekus
arvien vairāk interesē cilvēks, viss,
kas ar viņu notiek, un šajā izstādē tas
atklājas gan portretos, gan figurālajā
žanra glezniecībā un arī fotogrāfijās,»
atzīst M.Brancis, atzīmējot Lolitas
Zikmanes, Gunāra Ezernieka un Ludmilas Grīnbergas veikumu.
Visplašāk izstādē, kā vienmēr, pārstāvēta glezniecība. M.Brancis stāsta,
ka šogad mākslinieki krāsās stāsta
par Zemgali, par ziedēšanu dārzos un
pļavās, iemūžinot savos darbos ziedus.
«Arī akta glezniecība nav paslīdējusi
garām, nav aizmirsta klusā daba, figurālā glezniecība, Jelgavas ainava, jūras
glezniecība,» tā M.Brancis, piebilstot,
ka daudz plašāk nekā citkārt Jelgavas
mākslinieki šogad godu atdevuši arī
pasteļglezniecībai.
Vēl viena šīgada iezīme – Jelgavā
ir meistarīgi fotogrāfi, kuru devums
izstādes koptēla veidošanā ir ievērojams. «To apliecina gan Jura Zēberga
sentimentāli retrospektīvās jaunu
sieviešu fiksācijas, gan Harija Dainas
Liepiņa kāda Vilces gleznotāja portretējumi melnbaltajā foto, gan arī
Māra Grīnberga lielformāta darbi,
apliecinot autora satraukumu par
planētas likteni mūsdienu zinātnes un
tehnoloģiju straujajā un, kā brīžiem
šķiet, nekontrolējamajā attīstībā,» tā
M.Brancis.

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis

Koristi uzstāda rekordus,
un visi brauks uz svētkiem
Dziesmu un deju
svētku žūrijas
komisija Jelgavas
pilsētas koru skatē ar augstākās
pakāpes diplomu
jaukto koru konkurencē novērtēja
pašvaldības iestādes «Kultūra» kamerkori «Mītava»
ar vadītāju Agiju
Piziku. «Mītaviešiem» tagad jāsāk
gatavoties lielo
svētku «Koru kariem», lai cīnītos
par Latvijas labākā kora titulu.
Foto: Guntis
Buldinskis

 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē Jelgavas Valsts
ģimnāzijā notika Jelgavas pilsētas koru skate, kurā iespēju
doties uz Dziesmu un deju svētkiem ieguva visi deviņi pilsētas
kori jeb gandrīz 400 dziedātāji.
Trīs koru – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo»,
LLU sieviešu kora «Liepa» un
iestādes «Kultūra» jauktā kora
«Mītava» – sniegums novērtēts
ar augstāko pakāpi savā grupā.
Žūrija atzīst, ka jelgavniekiem
skatē izdevies uzstādīt divus
rekordus – «Spīgo» pašlaik no
jau notikušajām skatēm sieviešu koru konkurencē saņēmis
augstāko punktu skaitu Latvijā
– 46,89 no 50, bet Valsts ģimnāzijas jauktais koris «Skali»
ir skaitliskā ziņā lielākais – 70
dalībnieki.
Jelgavas pilsētas koru skatē startēja
jauktie kori «Mītava», «Zemgale», «Skali»,
«Tik un tā», «Riti», sieviešu kori «Spīgo»,
«Liepa» un vīru kori – 4. vidusskolas vīru
koris «Kārkli pelēki zied» un LLU «Ozols».
Augstāko pakāpi savā grupā saņēmis «Spīgo» (46,89 punkti), «Liepa» (45 punkti) un

«Mītava» (45 punkti), bet pārējiem koriem
– 1. pakāpe. Līdz ar to visi kori piedalīsies
vasarā gaidāmajos svētkos un jau kārto identifikācijas kartes, bet augstākās
pakāpes saņēmējiem jāgatavojas «Koru
kariem», lai Dziesmu svētku laikā – 29.
jūnijā pulksten 11 – Latvijas Universitātes
aulā cīnītos par Latvijas labākā kora titulu
savā grupā.
«Gan es, gan kolēģi ar Jelgavas koru
dziedājumu esam iepriecināti – nevaram
teikt neviena slikta vārda. Jelgavnieki ir
skaisti, skanīgi un pelnījuši būt svētkos.
Jāteic, ka koru skates vēl turpinās, taču
jūsu dziedātāji parādīja līdz šim labāko
sniegumu no jau novērtētajiem Zemgales
un Latgales koriem. «Spīgo» meitenes jau
vienmēr ir bijušas vienas no Latvijas līderēm, taču šoreiz man gribas uzteikt arī 4.
vidusskolas jauno vīru kori «Kārkli pelēki
zied», kas, manuprāt, nav tikai Dziesmu
svētku projekts – ceru, ka to izdosies noturēt arī ilgāk,» tā žūrijas pārstāvis Latvijas
Nacionālā kultūras centra koru un vokālo
ansambļu eksperts Lauris Goss.
«Esam gandarīti ar mūsu koristu sniegumu, jo dziedātāji ir saņēmuši vai nu
augstāko, vai pirmo pakāpi, un tas ir ļoti
labs rezultāts. Esmu pārsteigta par jaunā
kora «Kārkli pelēki zied» izpildījumu, kurš
jau savā pirmajā skatē spēja sasniegt 1.
pakāpi,» atzīst iestādes «Kultūra» vadītāja

vietniece Inta Englande, uzsverot, ka visi
kori sevi parādījuši no labākās puses. Tiesa,
daži kori saņēmuši žūrijas aizrādījumus par
tērpiem, taču to ir iespējams labot. «Žūrija
īpaši uzteica kamerkora «Tik un tā» tērpus,
un mūsu koris, iespējams, tiks izvirzīts
tautas tērpu skatei, kas notiks Dziesmu
svētkos,» tā I.Englande.
Kora «Spīgo» diriģente Liena Celma,
vērtējot rezultātus, atzīst, ka šī bijusi viena no līdz šim grūtākajām skatēm. «Kā
izvēles dziesmu izpildījām ļoti vienkāršo
Uģa Prauliņa «Kas dziedāja Jāņu nakti»
ar latviešu tautasdziesmas vārdiem. Šajā
tik vienkāršajā dziesmā atrast emocijas
un domugraudu ir ļoti grūti. Kad Līga
iesniedza šo dziesmu skatei, Lauris Goss
sacīja: «Ak Dievs! Pat vājākais koris nav
izvēlējies šo dziesmu! Vai tu, Līga, neriskē?»
Taču mēs šo vienkāršo dziesmu izstāstījām
kā stāstu, rituālu. Gribējām, lai koris ne
tikai vienkārši nodzied, bet arī izdzīvo un
rada prieku skatītājiem. Šķiet, tas mums
izdevās,» atzīst L.Celma, piebilstot, ka ar
rezultātu ir apmierināta.
Savukārt «Mītavas» vadītāja Agija Pizika
priecājas par to, ka koristi šoreiz bija ļoti
iedegušies sasniegt augstu rezultātu. «Protams, vienmēr var labāk, un redzējām arī
kļūdiņas, taču kopumā rezultāts ir labs. Nu
sāksim gatavoties Dziesmu svētku «Koru
kariem»,» tā A.Pizika.

Atklāsim jauno tūrisma sezonu ar velosipēdiem!
 Ritma Gaidamoviča

Pēc nedēļas – 3. maijā – Jelgavā tiks dots starts jaunajai
tūrisma sezonai, kurā akcents
likts uz aktīvo atpūtu. Tieši
tāpēc pulksten 15 ikvienam ir
iespēja piedalīties kādā no trim
veloekskursijām, kā arī pulksten
17 apmeklēt izstādi par Jāņa
Čakstes bulvāra pārmaiņām
un piedalīties strūklakas ieslēgšanā. Būs arī iespēja pie torņa
iznomāt velosipēdus.

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītājas vietniece Liene Rulle stāsta, ka šogad
vasaras sezonas piedāvājumā akcents likts
uz velotūrismu un aktīvo atpūtu, aicinot
doties dažādās veloekskursijās gan pa
Jelgavu, gan apkārtni. «Pašlaik intensīvi
strādājam pie jaunu vietējo velomaršrutu
izstrādes. Tāpat, domājot par atpūtu uz
ūdens, ir sāktas sarunas par to, lai pa Lielupi kursētu kuģis un laivas, nodrošinot
garākas un īsākas ekskursijas pa upi,» stāsta vadītājas vietniece, piebilstot, ka jaunajā
sezonā tiks turpināts pērn iesāktais – industriālās ekskursijas uz uzņēmumiem.
Jau 3. maijā pulksten 15 iedzīvotājiem
būs iespēja doties kādā no trim jaunākajām centra piedāvātajām ekskursijām ar
velosipēdu, kurās iekļauts arī industriālo
objektu apmeklējums. Maršruts «Zināmā
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta pašmāju un nezināmā Jelgava» vedīs caur vecpilsēmākslinieku darbu izstāde «Mākslas dienas 2013», kas apskatāma līdz 19. tu, Pogulaukiem, Aveņu ciemu, pa ceļam
maijam.
Foto: Ivars Veiliņš apskatot jauno Jelgavas koģenerācijas

staciju. Otrs maršruts ir «Pretī ziedonim»,
kurā paredzēta ekskursija pa pilsētu,
pētot Jelgavas zaļās zonas un ieskatoties
dārzkopības sabiedrībā «Ziedonis», bet
trešajā ekskursijā – «Jelgavas upes» – velobraucējiem būs iespēja apskatīt dažādus
objektus gar Driksu un Lielupi, kā arī
iekļūt bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā.
«Lai piedalītos veloekskursijā, dalībniekam
nepieciešams velosipēds. Ja pašam nav, to
varēs iznomāt pie torņa,» stāsta L.Rulle.
Viņa uzsver, ka iespēja iznomāt velosipēdus
tiks piedāvāta visu tūrisma sezonu. «Pagājusī sezona pierādīja, ka cilvēki labprāt
dodas ekskursijās ar velosipēdiem. Tiesa, ne
visiem gribētājiem ir savs velosipēds, tāpēc,
lai nodrošinātu iespēju arī viņiem doties
izbraukumos, šogad sadarbībā ar «Ķemeru velonomu» piedāvāsim tos izīrēt,» tā
L.Rulle. Velosipēdu noma 3. maijā maksās
divus latus par pirmo stundu un latu par
katru nākamo stundu vai septiņus latus
par visu dienu. «Lai iznomātu velosipēdu,
līdzi noteikti jābūt personu apliecinošam
dokumentam,» piebilst L.Rulle.
Tie, kuri nedosies veloeksursijā, jauno
tūrisma sezonu pulksten 15 aicināti iesākt,
iemēģinot elektrovelosipēdus un iepazīties
ar tūrisma akciju «Uz Zemgales laukiem»,
kurā akcijas dalībnieki – piecas Jelgavas,
Ozolnieku, Bauskas un Iecavas novada
apskates saimniecības – prezentēs savu
piedāvājumu. Līdztekus šīm aktivitātēm
iedzīvotājiem būs iespēja arī griezt īpašo
«Laimes ratu» un, pareizi atbildot uz jautājumiem, saņemt ielūgumus, biļetes uz
tūrisma objektiem un suvenīrus.

Bet pulksten 17 tornī tiks atklāta
fotoizstāde «Jāņa Čakstes bulvāra laika
ritējums», kas veidota sadarbībā ar Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju. Izstāde fotogrāfijās vēstīs par bulvāra
pārmaiņām no 20. gadsimta sākuma līdz
šodienai. Bet ap pulksten 18 pie torņa tiks
ieslēgta strūklaka «Trīsvienība». Jāpiebilst,
ka tradicionāli tūrisma sezonas atklāšanā
sertifikātus saņems jaunie gidi, kuri beiguši
gidu kursus Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā.
Būtiski uzsvērt, ka jaunajā tūrisma
sezonā pagarināts Jelgavas Tūrisma
informācijas centra darba laiks. Jau no 1.
maija darbdienās tas strādās no pulksten
9 līdz 22, sestdienās – no pulksten 10 līdz
22, bet svētdienās – no pulksten 10 līdz 18.
«Par šādu soli izlēmām, jo atskārtām, ka ir
diezgan daudz tūristu, kuriem informācija
par tūrisma objektiem, nakšņošanu un ēdināšanu nepieciešama arī pēc pulksten 18.
Līdz ar to mums ir jāseko līdzi pieprasījumam,» atzīst L.Rulle, piebilstot, ka tas ļaus
vasaras sezonā piesaistīt vairāk tūristu.
Tie, kuri nevarēs piedalīties tūrisma
sezonas atklāšanā, 4. maijā pulksten 10
aicināti doties ekskursijā ar autobusu
«Likteņstāsti Bērzes krastos», kas veltīta
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai. Interesenti aicināti
iepriekš pieteikties pa tālruni 63005447.
Dalības maksa – trīs lati skolēniem un četri
lati pieaugušajiem. «Atgriešanās Jelgavā
plānota ap pulksten 18, tāpēc ekskursanti
aicināti līdzi paņemt ko ēdamu pusdienām,» tā L.Rulle.

