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Patriotismu apliecina ar
darbiem

«4. maijs jeb Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena Latvijas sabiedrībā netiek
uzskatīta par tāda mēroga svētkiem kā, piemēram, Lāčplēša diena vai
18. novembris. Varbūt
tāpēc, ka laiks, kad tika
atgūta neatkarība, nav
tik sens. Bet man tie ir
svētki – man vienmēr
ir goda izjūta, ieraugot
Latvijas karogu,» uzskata
Juris Jēkabs Tomašūns,
kurš 10. maijā ar vēl 19
biedriem dos svinīgo
zvērestu un kļūs par zemessargu.
Interesi par patriotismu un valstiskumu vairo nesenie notikumi
Ukrainā. Arī Jelgavā, tāpat kā valstī
kopumā, palielinās interese par dienestu zemessardzē – pēdējos mēnešos Jelgavas 52. kājnieku bataljonā
vērsušies ap 60 interesentu, un 10.
maijā 20 no viņiem dos zvērestu,
kļūstot par zemessargiem. «Interese
par dienestu jau ir, bet ne visi tajā arī
iestājas. Daļai pietrūkst motivācijas,

lai to novestu līdz galam. Iemesli,
kāpēc cilvēki pārdomā, ir dažādi.
Kāds aptver, ko tas prasīs no viņa
fiziski, jo dienests zemessardzē
ir brīvprātīgs un galvenokārt visas mācības un aktivitātes notiek
brīvdienās. Citi nevar tikt galā ar
birokrātiskiem šķēršļiem – viens
no būtiskākajiem nosacījumiem,
lai iestātos dienestā, ir medicīniskās
komisijas atzinums, ka pretendents
ir vesels, bet ne visi var atrast laiku
un veikt šīs pārbaudes. Vēl ir sodāmība – ja cilvēkam tāda ir, dienēt
zemessardzē viņam liegts,» stāsta
Nacionālo bruņoto spēku 52. kājnieku bataljona Jelgavā komandieris
pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs.
10. maijā oficiāli zemessardzē tiks
uzņemti 20 cilvēki, kuri brīvprātīgi
izlēmuši kļūt par valsts aizstāvjiem.
«Man šī izvēle nāca dabiski. Ģimenē
esmu patriotiski audzināts un no 14
gadu vecuma darbojos jaunsardzē,»
stāsta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
12. klases skolnieks J.J.Tomašūns.
Viņa izvēli gan neietekmēja notikumi Ukrainā. «Pat tad, ja tur viss
būtu mierīgi, es tik un tā stātos
zemessardzē,» tā viņš. Tāpat viņš
nedomājot būtu gatavs aizstāvēt
savu valsti, ja rastos tāda nepieciešamība, un arī nākotni plāno saistīt
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Darbu pametīs Ledus
sporta skolas direktors
 Ilze Knusle-Jankevica

Pamatojoties uz Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) direktora
Andra Luksa iesniegumu, pagājušās nedēļas
Jelgavas domes sēdē
tika nolemts atbrīvot
viņu no iestādes direktora amata.

ka pašvaldības profesionālās
ievirzes un interešu izglītības
iestādes direktoru amatā apstiprina Jelgavas domes sēdē.
A.Lukss min, ka, iespējams,
viņa tālākās darba gaitas vedīs
uz Rīgu un būs saistītas ar
jaunatnes sporta organizācijas jautājumiem. Tāpat viņš
janvārī uz diviem gadiem tika
pārvēlēts par Latvijas Skolu
sporta federācijas prezidentu
un turpinās organizēt Latvijas
skolu jaunatnes sacensības.
Tiesa, viņš norāda, ka šai jomai
atvēlētie līdzekļi stipri sarukuši
un no daudz kā nācies atteikties,
piemēram, no dažādiem semināriem sporta skolotājiem un
virknes sacensību.
A.Lukss par JLSS direktoru
sāka strādāt 2011. gada 1. augustā. Pirms tam JLSS kopš tās
izveidošanas 2008. gadā vadīja
Andris Kudurs.

Stafetes laikā būs
slēgta Lielā iela
 Ilze Knusle-Jankevica
ar militāro jomu. «Pēc vidusskolas
gan esmu nolēmis studēt vēsturi
Latvijas Universitātē, bet pēc tam
domāju stāties Aizsardzības akadēmijā un kļūt par virsnieku,» stāsta
jaunietis.
J.J.Tomašūns uzskata, ka 4.
maijs ir lieliska iespēja satuvināt
tautu un armiju, jo laiks parasti
ir silts un saulains un armija un
zemessardze var parādīt sevi ne
tikai lietū, aukstumā un tumsā,
kā tas bieži mēdz būt novembra
valsts svētkos. Iespējams, tieši
tāpēc no 2012. gada Nacionālie
bruņotie spēki iedibinājuši tradīciju
valsts Neatkarības atjaunošanas
dienā, 4. maijā, kādā no Latvijas
novadiem organizēt Nacionālo
bruņoto spēku dienu ar parādi un
citiem pasākumiem. Pirmā šāda
diena notika Latgalē, Rēzeknē,
otrā – Kurzemē, Kuldīgā, šogad
tā notiks Vidzemē, Valmierā, bet
nākamgad – Zemgalē, Jelgavā. Aizsardzības ministrs, pamatojoties uz
līdzšinējo veiksmīgo ministrijas un
Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar Jelgavas pašvaldību jaunsardzes un zemessardzes jautājumos,
par atbilstošāko pasākuma norises
vietu Zemgalē izraudzījies tieši
Jelgavu. Pilsētas mērs Andris

Rāviņš 4. maijā piedalīsies parādē
Valmierā, kur svinīgi mūsu pilsētai
tiks nodots Latvijas valsts karogs,
kas apliecinās – nākamā Nacionālo
bruņoto spēku diena ar parādi
notiks Jelgavā.
Pēdējo piecu gadu laikā 52. kājnieku bataljonā Jelgavā iestājušies
216 zemessargi, tostarp 42 sievietes.
Šobrīd bataljona sastāvā ir 386
zemessargi. Zemessardzes nozīmi
valsts drošībā novērtējusi arī valdība, piešķirot tai 780 250 eiro.
Finansējums šogad tiks izlietots
zemessargu un jaunsargu mācību
organizēšanai, kompensācijām un
munīcijai. Zemessargu apmācībā
paredzēts ieguldīt 680 250 eiro, bet
jaunsargu nometņu organizēšanā
– 100 000 eiro.
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, 4. maijā, pulksten
9 Jelgavas pilsētas vadība
noliks ziedus pie Jāņa Čakstes
pieminekļa Akadēmijas ielā
1. Pulksten 10 pie Lāčplēša
pieminekļa fragmenta notiks
Jelgavas Latviešu biedrības
rīkots pasākums, kurā piedalīsies Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

NĪN nomaksāts 40 procentu apmērā
 Sintija Čepanone

BEZMAKSAS

Saskaņā ar domes lēmumu
A.Lukss no JLSS direktora
amata tiks atbrīvots ar 1. jūniju.
Par sporta skolām atbildīgās
iestādes Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis
norāda, ka vēl tiek lemts, kas
vadīs Ledus sporta skolu pēc
darba attiecību pārtraukšanas
ar A.Luksu, – tiks iecelts direktora pienākumu izpildītājs vai
uzreiz tiks izsludināts konkurss
uz vakanto amatu. Jāatgādina,

10. maijā Jelgavā, zemessargu štābā Dambja ielā 22,
20 brīvprātīgie dos zvērestu un oficiāli kļūs par Nacionālo bruņoto spēku 52. kājnieku bataljona zemessargiem. «Es interesējos par vēsturi un politiku, esmu
audzināts patriotiskā garā, no 14 gadu vecuma darbojos jaunsardzē, tāpēc stāšanās zemessardzē man ir
likumsakarīgs lēmums. Man Latvijas zeme un valsts ir
vērtība, un, lai gan negribētos piedzīvot grūtus laikus,
vēlos būt organizācijā, kas vienmēr ir gatava iestāties
par šīm vērtībām,» tā viens no zemessargu kandidātiem
Juris Jēkabs Tomašūns.
Foto: Vineta Zelča
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

nodokļu maksātāju saistības pret
pašvaldību nokārtojuši pilnībā.
Noslēdzoties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) pirma2014. gadā no NĪN pašvaldība
jam maksājuma termiņam, NĪN izpilde attiecībā pret paškopumā plāno ieņemt 3 537 060
valdības budžetā plānoto pašlaik ir apmēram 40 procenti.
eiro jeb par 6,4 procentiem vairāk
Nākamais NĪN maksājuma termiņš ir 15. maijs.
nekā 2013. gadā. «Uz šo brīdi NĪN
iekasēts apmēram 40 procentu
Pašvaldības Finanšu nodaļas pirmais NĪN par zemi un ēkām apmērā no kopējiem plānotajiem
vadītājas vietnieks nodokļu jautāju- maksājuma termiņš bija noteikts pašvaldības budžeta ieņēmumiem
mos Ingars Bušs skaidro, ka šogad 31. marts un šajā periodā virkne šajā sadaļā, un, salīdzinot ar pagā-

jušā gada attiecīgo periodu, pašlaik
NĪN iekasēts vidēji par pieciem procentiem vairāk,» informē I.Bušs.
Tiesa, prognozēs viņš ir piesardzīgs, akcentējot, ka ar katru
nākamo nodokļa maksāšanas termiņu, vadoties pēc iepriekšējo gadu
pieredzes, pakāpeniski saruks arī
ieņēmumu apjoms.
Turpinājums 3.lpp.

1. maijā Jelgavā notiks tradicionālās Maija stafetes,
un šogad pēc ielas rekonstrukcijas pabeigšanas
tās atkal atgriezīsies Lielajā ielā. Pasākuma laikā
tiks slēgta satiksme Lielās ielas posmā no Hercoga
Jēkaba laukuma līdz Pētera ielai, kā arī Lielās ielas
krustojumos ar Pasta, Mātera un Pētera ielu.
Sacensības sāksies pulksten 11, bet dalībnieki Hercoga Jēkaba
laukumā pulcēsies jau no pulksten 10. Skrējiens notiks pa Lielo
ielu no Hercoga Jēkaba laukuma līdz Pētera ielai. Sporta servisa
centrs lēš, ka sacensības ilgs apmēram stundu, un šajā laikā šis
Lielās ielas posms satiksmei būs slēgts.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2014. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 29. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
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.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 130 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 24. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 13 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 84 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Marta Baranovska, Otomārs Knope, Katrīna Siliņa, Lilija Čivžele, Vairis Stalmanis, Antonija Osiņenko, Vladislavs Lozovenko, Georgs Ozoliņš.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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ekonomika
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Pēc piecu gadu pārtraukuma Jelgavā atjaunota izstāde «Uzņēmēju dienas», šoreiz gan
aptverot visu Zemgales reģionu. Tajā piedalījās vairāk nekā 120 uzņēmumu un amatnieku,
tostarp desmit skolēnu mācību firmas. Piedāvājums bija plašs – pārtika, rotaļlietas, puzles un
somiņas, tērpi un kosmētika, aksesuāri un dizaina preces, gumijas izstrādājumi, plastmasas
caurules, gultas, ugunsdrošības inventārs, tehnika, sadzīves ķīmija, dažādi pakalpojumi,
apdrošinātāju, banku un izglītības iestāžu piedāvājums. Izstādes atklāšanā piedalījās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš,
VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone. Uzņēmēju mērķi, kāpēc piedalījās izstādē, ir dažādi
– cits izrādīja savu produkciju, meklēja klientus, citam tas bija vienkārši tirgus, bet bija arī
tādi, kas prezentēja pilsētu, jo izprata, ka šī izstāde ir vairāk reprezentatīvs nekā tirdzniecības
pasākums. Būtiski, ka tie bija svētki ne tikai izstādes apmeklētājiem, kuri varēja apskatīt un
iegādāties dažādas lietas un baudīt kultūras programmu, bet arī dalībniekiem – uzņēmējiem
bija sarūpēta pamatīga izzinoši praktiskā daļa, kurā varēja tikties ar dažādu valstu pārstāvjiem
un uzzināt par biznesa iespējām tajās, kā arī uzdot interesējošos jautājumus amatpersonām.
Tika pārrunāta arī situācija ar nodokļu nomaksu un pelēko ekonomiku – kā stimulēt pirmo
un mazināt otro. Izstādes dalībnieki saņēma arī speciālbalvas piecās nominācijās: «Inovatīvākais stends» – Jelgavas tehnikums, «Labākā reklāma» – «Evopipes», «Ekstravagantākais
dalībnieks» – apdrošināšanas kompānija «Gjensidige», «Aktīvākā pārdošanas komanda»
– aksesuāri no Iecavas «Pearlytime.lv», «Ģimenei draudzīgākais stends» – Zemgales Veselības
centrs. Organizatori norāda: visticamāk, arī nākamgad notiks šāda izstāde, bet vajadzētu
vienoties par konstantu laiku, kad tā turpmāk notiks, lai gan uzņēmēji, gan pilsēta varētu
ar to rēķināties un laikus gatavoties. Iespējams, nākamgad plašāk būs pārstāvēti Jelgavas
sadraudzības pilsētu uzņēmēji, jo šogad viņi vairāk brauca izlūkos. Izstādi organizēja Jelgavas
pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociāciju un LTRK.

«Uzņēmēju dienas» būs arī nākamgad

Šīs sezonas rotaļlietu ražotāja «KKR» jaunums ir leļļu kolekcija «Ziemas
pasaka», kas veidota pēc krievu komponista Pētera Čaikovska darba
«Gulbju ezers» motīviem. «Kolekcijā ir trīs lelles – balerīna, meitene ar
gulbi un princese,» stāsta uzņēmuma Pārdošanas nodaļas pārstāvis
Edgars Rožkovs. Šīs lelles nav iekļautas katalogos – tās ir ekskluzīvas
un var iegādāties tikai izstādēs. «Februāra beigās bijām lielā izstādē
Nirnbergā, Vācijā, un pēc tās Krievijas tirgum tika izgatavotas 210
šādas lelles – pa 70 no katra tēla. Vienas lelles cena ir, sākot no 110
eiro. No produkcijas, kas tomēr ir nopērkama veikalos, pagājušajā
gadā vispieprasītākā bija lelle Marija Krūza. «Kopā ar lelli ir daži apģērbu komplekti – bērnam atliek tos tikai izgriezt un izvērt uz otru
pusi, un tērps gatavs!» ideju ieskicē E.Rožkovs. Viņš piebilst: lai gan
Jelgavā uzņēmumam vairs nav sava veikala, produkciju var iegādāties
ražotnē. To var izdarīt darba laikā, piesakoties pie apsarga. «Pārdošanas nodaļas cilvēki gandrīz vienmēr ir uz vietas, viņi visu parādīs,
pastāstīs,» tā viņš.
Topošās vagonbūves
rūpnīcas «UVZ Baltija»
mērķis izstādē bija pastāstīt pilsētniekiem par
sevi – uzņēmuma direktora vietnieks būvniecības jautājumos Andris
Vaišļa norāda, ka daudzi
tiešām nākuši klāt un teikuši, ka nemaz nezināja
par šādu uzņēmumu.
Tomēr lielāks ieguvums
bija tas, ka «UVZ Baltija» iepazinās ar citu
Jelgavas uzņēmumu
piedāvājumu un izzināja sadarbības iespējas. «Piemēram, sakomunicējām ar darba drošības pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumu,
kas piedāvā uzkopšanas pakalpojumus, uzzinājām par rūpnieciskām
telpām piemērotu apgaismojumu, Jelgavā ražotās atstarojošās zīmes
mums varētu noderēt vagonu marķēšanai, ar Baltijas Gumijas fabriku
pārrunājām par grīdas segumiem,» stāsta A.Vaišļa. Vēl daudzi izstādes
apmeklētāji interesējušies par darba iespējām uzņēmumā un klātienē
iesnieguši ap 15 CV.
Atsevišķs stends bija Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmumiem,
kuri piedāvāja tādas lietas kā kosmētiku, tēju, florbola ekipējumu,
bezpilota lidmašīnas, bērnu dizaina mēbeles, biokumusu (dārzam).
Vispamanāmākā bija tieši bezpilota lidmašīna, ko ražo «UAV Factory».
«Varētu teikt, ka tas ir mūsu
populārākais produkts,» norāda uzņēmuma valdes loceklis
Konstantīns Popiks. Pagājušajā gadā modelim veikti būtiski
uzlabojumi, padarot to ekonomiskāku un klusāku. Tāpat
testēta novatoriska gaisa borta sistēma, kas der, meklējot
bezvēsts pazudušos – tā var
atklāt mobilos telefonus.

Plastmasas cauruļu ražotājam
«Evopipes» izstādē bija viens no
lielākajiem stendiem. «Šīs izstādes
mērķis bija popularizēt Jelgavu
un Jelgavas uzņēmumus. Mēs
esam Jelgavas uzņēmums, tāpēc
piedalīšanos izstādē uzskatījām
gandrīz par pienākumu. Tiesa, uz
sprādzienveida klientu pieplūdumu neceram, bet ilgtermiņā jauni
klienti varētu uzrasties, jo izstādi
apmeklē ne tikai «standarta»
pilsoņi, bet arī dažādu nozaru,
tostarp būvniecības, speciālisti,»
spriež uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins. Šobrīd
uzņēmuma galvenie eksporta
tirgi ir Lietuva, Igaunija un Skandināvija, kuros «Evopipes» pozīcijas
ir jau nostabilizējis, bet palēnām
tiek mēģināts iekarot arī Austriju,
Beļģiju, Nīderlandi. «Mūsu nozarē daudz ko izsaka loģistika un
piegādes cena – ja produkts tālu
jāved, tas krietni visu sadārdzina.
Tāpat Vācijā ir spēcīgi spēlētāji,
kuri nebūt negrib atdot savas
pozīcijas,» stāsta uzņēmuma
produktu grupas vadītājs Mikus
Salcēvičs. Bijuši mēģinājumi iekļūt
Polijas un Kaļiņingradas tirgū.
Doma par Poliju jau atmesta.
«Tur galvenais ir cena,» nosaka
M.Salcēvičs. «Evopipes» ražotās
caurules izmanto kanalizācijas tīkliem, drenāžai, gāzei, optiskajiem
tīkliem, elektrokabeļu aizsardzībai
un citur.

Baltijas Gumijas fabrika izstādē «Uzņēmēju dienas Zemgalē» prezentēja sevi vienā
stendā ar radniecīgu kompāniju «Gumi Mix
Group», kas arī izgatavo gumijas izstrādājumus. Gumijas fabrikas produkcija galvenokārt ir industriāla – uzlikas, uzmavas, blīves,
dzelzceļa industrijai nepieciešamie izstrādājumi un tamlīdzīgi –, bet «Gumi Mix Group»
ražo skrejceļu, bērnu laukumu segumu. Kā
norāda Gumijas fabrikas izpilddirektors
Anatolijs Kuzmins, abu uzņēmumu mērķis ir
paplašināt sadarbību tieši ar vietējiem uzņēmumiem. Sarunas notikušas ar plastmasas
cauruļu ražotāju «Evopipes», automašīnu
radiatoru izgatavotāju «AKG Thermotechnik
Lettland», autobusu komplektētāju «Amo
Plant», vagonbūves rūpnīcu «UVZ», bet pagaidām kopīgu ceļu viņi atraduši nav. Tāpat
Jelgavā nav neviena skrejceļa vai bērnu rotaļu laukuma, kurā izmantots Jelgavā ražotais segums.
«Segumi ir dažādi. Tāpat ir aprēķini, cik biezam tam jābūt – piemēram, jo augstākas konstrukcijas
rotaļu laukumā, jo biezākam jābūt segumam, lai pēc iespējas mazinātu traumatismu,» stāsta
uzņēmuma pārstāvis. Tieši tāpēc uzņēmums piedalījās izstādē – lai parādītu sevi pilsētai un
Jelgavas tuvākās apkaimes uzņēmējiem. Baltijas Gumijas fabrikas galvenie tirgi ir Baltijas valstis
un caur Vāciju – citas Eiropas valstis.
Viens no šī gada izstādes «Uzņēmēju
dienas Zemgalē» jaunumiem bija tas,
ka izstādē piedalījās arī desmit skolēnu mācību uzņēmumi, kas piedāvāja
savu produkciju. Šoreiz visas desmit
bija Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
firmas – piecas 11. klases skolēnu
un piecas 8. klases skolēnu. Mācību
uzņēmumi piedāvāja koka tauriņus,
pulksteņus ar koka siksniņām, putnu
barību, atstarojošus piekariņus un
piespraudes, velosomas ar atstarojošiem elementiem, koka velosipēdu
stūres, koka piekariņus ar gravējumiem, noplēšamus piezīmju blociņus,
koka puzles. Skolēni atzīst, ka dalība
izstādē ļauj viņiem mācīties, kā runāt
ar cilvēkiem, piedāvāt savu produktu un, iespējams, arī nopelnīt. Viņiem mācību uzņēmuma
izveidošana ir daļa no mācību programmas, un saskaņā ar to uzņēmumam jādarbojas vienu
mācību gadu (8. un 11. klasē). Uzrunātie skolēni atzīst, ka, beidzoties mācību gadam, uzņēmumu
slēgs, tomēr viņi ir pārliecināti: mācību uzņēmuma izveide ļāvusi saprast, ka uzņēmējdarbība
ir domāta viņiem. Tiesa, par to, vai viņu idejas būtu dzīvotspējīgas lielajā biznesa vidē, viņi
nav īsti pārliecināti. Piemēram, Reinis Ozols 8. klasē bija izveidojis uzņēmumu, kas izgatavoja
sveces no sojas vaska un ziepes, bet tagad piedāvā koka velosipēdu stūres. «Manuprāt, stūres
ir dzīvotspējīgāka ideja, jo šajā ziņā Latvijā nav konkurences. Tā ir stila prece, tiesa gan – sezonāla,» spiež viņš.

Ceļa zīmju ražotājs «Signum» šajā izstādē par savu
galveno mērķi bija izvirzījis iepazīstināt kolēģus un
pašvaldību pārstāvjus ar savu jaunāko produktu
– ceļa zīmi no prizmatiska atstarojoša materiāla.
«Jaunais atstarojums ir divreiz spēcīgāks nekā līdzšinējais, turklāt ir pārbaudīts, ka tā atstarojuma leņķis
padara to redzamu kā zemāk, tā augstāk sēdošiem.
Tas ir ļoti svarīgi, lai ceļa zīmi redzētu visi satiksmes
dalībnieki,» stāsta uzņēmuma vadītājs Vitālijs Upenieks, piebilstot, ka ar gadiem arī pasliktinās cilvēka
redze un dzirde. Tāpat uzņēmums izstrādājis zīmi
ar lampiņām, bet CSDD Tehniskā padome to neapstiprināja kā ceļa zīmi. «To var izmantot vietās, kur
notiek darbi, lai informētu satiksmes dalībniekus par
apbraukšanas iespējām, bet ne kā ceļa zīmi,» tā viņš.
Uzņēmums pērn investējis 59 000 eiro un iegādājies
arī jaunu griešanas iekārtu, kas aizstāj roku darbu.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Vineta Zelča
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Tikai ūdens piegādes pārtraukšana
stimulē dzēst daļu parāda
 Sintija Čepanone

Ar aukstā ūdens piegādes pārtraukšanu nedēļa
iesākās trīs daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
– SIA «Jelgavas ūdens»,
izvērtējot apjomīgo parādu par ūdeni un kanalizāciju, ūdeni atslēdza
trim namiem – Meiju
ceļā 48, Meiju ceļā 50 un
Satiksmes ielā 37. Nākamajā dienā pakalpojums
gan atjaunots, jo iedzīvotāji rada iespēju daļu
parāda segt un vienojās
par atlikušās summas
atmaksu.
Daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā
48, Meiju ceļā 50 un Satiksmes ielā
37 apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība «Saule»,
un kopējais visu trīs māju iedzīvotāju parāds «Jelgavas ūdenim»
par ūdeni un kanalizāciju bija
sasniedzis jau apmēram 9000 eiro.
Uzņēmuma tehniskais direktors
Viktors Juhna skaidro, ka vēl 22.
aprīlī notika iedzīvotāju sanāksme
un «Jelgavas ūdens» priekšlikums
dzīvokļu īpašniekiem bija dzēst parādu, tādējādi izvairoties no ūdens
atslēgšanas. Taču, tā kā iedzīvotāji
situāciju nesteidza risināt, iepriekš
par to brīdinot, «Jelgavas ūdens»
pārtrauca aukstā ūdens piegādi
visām trim «Saules» mājām, atbil-

No 1.lpp.

«NĪN par zemi un ēkām maksājums tiek sadalīts četros periodos,
un nodokļa maksātājs var izvēlēties
– visu aprēķināto summu samaksāt
uzreiz vai to darīt pa daļām. Daudzi
izvēlas savas saistības nokārtot
vienā reizē, visu summu samaksājot līdz pirmajam maksājuma
termiņam, kas šogad bija 31. marts,
tādējādi nākamajā termiņā NĪN
maksāšanas aktivitāte, visticamāk,
būs jau zemāka un līdz gada beigām
izlīdzināsies,» ieņēmumu dinamiku
skaidro speciālists.
Jāatgādina, ka par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo
nekustamo īpašumu samaksātais
NĪN tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā un tiek izlietots likumā «Par
pašvaldībām» noteikto funkciju
izpildes nodrošināšanai, piemēram,
pilsētas teritorijas labiekārtošanai,
sociālās palīdzības sniegšanai, sabiedriskajai drošībai, veselības un
izglītības pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem.
Saskaņā ar likumu īpašnieku
pienākums ir pašiem savlaicīgi

7. maijā notiks LLU rektora vēlēšanas, kad tiks izvēlēts LLU vadītājs nākamajiem pieciem gadiem.
Pašreizējam rektoram
Jurim Skujānam, kurš par
universitātes vadītāju nostrādājis divus termiņus
no 2004. gada, pilnvaras
beigsies līdz ar jaunā
rektora apstiprināšanu
Ministru kabinetā.
Uz rektora amatu kandidē četri LLU profesori – Informācijas
tehnoloģiju fakultātes profesore
Irina Arhipova, Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes
dekāne profesore Irina Pilvere, LLU
zinātņu prorektors un Informācijas
tehnoloģiju fakultātes profesors Pēteris Rivža un Tehniskās fakultātes

īpašnieka.

Ēka Dobeles šosejā 86 ir nepabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja, kuras būvniecība tika
uzsākta 1992. gadā. Tā kā būve
ir sliktā tehniskā stāvoklī un
apdraud sabiedrisko drošību, kā
arī vizuāli bojā Jelgavas pilsētvides ainavu, turklāt tajā var brīvi
iekļūt nepiederošas personas, ēka
ir iekļauta graustu sarakstā, ko
Jelgavas Būvvalde izveidoja 2013.
gada sākumā. Ēkām, kas iekļautas šajā sarakstā, tika piemērots
paaugstināts nekustamā īpašuma
nodoklis, tādējādi stimulējot
graustu īpašniekus vai nu sakārtot īpašumu, vai pārdot.

interesēties par NĪN apmēru un
to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā
apmērā. Informācija par NĪN un tā
nomaksu ir pieejama portālā www.
epakalpojumi.lv. Jautājumus par
NĪN var precizēt arī Jelgavas domes
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106.,
107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596,
63005552, 63005550.
Pašvaldība kopumā sagatavojusi
un nosūtījusi 33 343 NĪN paziņojumus, kas ir par 758 vairāk nekā
2013. gadā. NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos – nākamie
maksāšanas termiņi ir 15. maijs, 15.
augusts un 17. novembris.
Nodoklim, kas nav samaksāts
paziņojumā norādītajā termiņā, tiek  Ligita Vaita
aprēķināta nokavējuma nauda par
Mediķi vērš uzmanību
katru nokavēto dienu, tādēļ iedzīvouz tā saucamo leģiotāji un juridiskās personas aicinātas
nāru slimību, ko var
nokārtot parādus, pretējā gadījumā
izraisīt īpašu baktēriju
NĪN būs piedzenams bezstrīda
– leģionellu – saturošu
kārtībā. I.Bušs atgādina, ka pastāv
ūdens pilienu ieelpoiespēja, savlaicīgi vienojoties par
šana. Šogad Latvijā
parāda atmaksas grafiku, nomaksāt
ir konstatēti atsevišķi
parādu pašvaldībai pa daļām.

Ēku Dobeles šosejā 86 būvēt sāka 1992.
gadā, bet vēl līdz šim brīdim tā nav pabeigta. Tā kā ēka ir avārijas stāvoklī,
pašvaldība uzdevusi tās īpašniekam
SIA «Vishop» ēku nojaukt vai
ierobežot tai piekļuvi. Ja līdz
2. jūnijam tas nebūs izdarīts,
darbus organizēs pašvaldība, izdevumus piedzenot
no īpašnieka.

dekāns profesors Kaspars Vārtukapteinis. Rektora amatam varēja
izvirzīt kandidātus no profesoru
vidus, kuri LLU nostrādājuši ne
mazāk kā piecus gadus.
Savu redzējumu kandidāti prezentēja 23. aprīlī publiskajās rektora
amatu kandidātu debatēs.
Rektoru ievēlēs LLU Konvents,
bet pēc tam jauno rektoru apstiprinās Ministru kabinets. Ievēlēšanai
kandidātam jāsaņem vairāk nekā
puse balsu, piedaloties vismaz divām trešdaļām Konventa locekļu.
Vēlēšanas notiks 7. maijā, un, ja
būs nepieciešams, tiks rīkotas trīs
vēlēšanu kārtas. Ja šajā dienā rektors netiks ievēlēts arī trešajā kārtā,
tiks organizētas jaunas vēlēšanas.
Konventu veido 240 cilvēki – 160
akadēmiskā personāla pārstāvji,
50 pilna laika bakalaura studenti,
maģistranti un doktoranti, kā arī 30
vispārējā personāla pārstāvji.

saslimšanas gadījumi,
tāpēc mediķi aicina
iedzīvotājus veikt profilaktiskus pasākumus,
lai sevi pasargātu. Inficēšanās ar leģionelozi
ir biežāk iespējama cilvēkiem ar jau esošām
hroniskām saslimšanām un kopumā novājinātu imūnsistēmu.
Dzerot ūdeni vai esot
kontaktā ar citu slimnieku, inficēties nevar.

Leģioneloze jeb leģionāru
slimība ir relatīvi reta infekcijas
slimība, kuras pazīmes ir līdzīgas
plaušu karsonim. Leģionellai
– slimību izraisošai baktērijai
– labvēlīga vide ir ūdens temperatūra robežās no +20 līdz +45
grādiem pēc Celsija. Lai iespējami samazinātu iespēju inficēties,
iedzīvotāji aicināti ņemt vērā
vairākus profilakses pasākumus.
Tā kā baktēriju savairošanās
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Īsi
 1., 2., 4., 5. un 10. maijā ieviestas
izmaiņas autobusu kustības sarakstos,
informē JAP. Šodien, 1. maijā, kā arī
2., 4. un 5. maijā Jelgavas pilsētas
sabiedriskais transports kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta, sestdien,
3. maijā, – pēc sestdienas kustības saraksta, bet sestdienā pēc nedēļas, 10.
maijā, – pēc darbadienu kustības saraksta. Reģionālie starppilsētu nozīmes
maršrutu reisi, kurus apkalpo JAP, 1., 2.,
4. un 5. maijā kursēs ar izmaiņām, bet 10.
maijā – pēc darbadienu kustības saraksta.
Ar izmaiņām starppilsētu nozīmes maršrutos var iepazīties JAP mājas lapā www.
jap.lv. Jāatgādina, ka sestdiena, 10. maijs,
ir pārceltā darbadiena, jo par brīvdienu
noteikta piektdiena, 2. maijs.
 Jelgavas tirgus administrācija informē, ka tirgus gaidāmajās brīvdienās
– no 1. līdz 5. maijam – būs atvērts un
strādās bez izmaiņām.

Foto: Vineta Zelča

Situācija ar ēku Dobeles šosejā kritiska ir jau pēdējos desmit
gadus. «Kopš 2003. gada būves
īpašniecei SIA «Vishop» vairākkārt uzdots veikt tās sakārtošanu vai nojaukšanu, taču līdz šim
nekas nav darīts. Īpašniece ir arī
piecas reizes administratīvi sodīta par īpašuma neuzturēšanu
kārtībā. 2012. gada 30. augustā izstrādāts būves tehniskās
apsekošanas atzinums, kurā
norādīts, ka būves nesošās un
norobežojošās konstrukcijas ir
avārijas stāvoklī,» informē pašvaldība. Saskaņā ar Būvniecības
likumu, ja būve ir pilnīgi vai
daļēji sagruvusi vai nonākusi
tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir
bīstama, vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības lēmumu tā jāsaved
kārtībā vai jānojauc. Likums arī
paredz: ja būves īpašnieks līdz
noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu
kārtībā vai nojaukšanu, bet
izdevumus sedz būves īpašnieks.
Jāpiebilst, ka Jelgavā jau šāda
prakse ir: pašvaldība 2012. gada
sākumā organizēja nepabeigtās
daudzstāvu ēkas Pumpura ielā
3a logu un durvju aizmūrēšanu,
kas izmaksāja 4230 eiro ar PVN.

Ēkas īpašnieks šo summu pašvaldībai atmaksāja. Tagad gan
īpašnieki ir nomainījušies, bet
likstas palikušas. Lai gan grausta logi un durvis bija aizmūrēti,
martā jaunieši pamanījās trīs
logus izlauzt un ielīst ēkā. «Nācās šos logus aizmūrēt vēlreiz.
Tā kā izmantoju daļu savu
būvmateriālu, tas izmaksāja ap
300 eiro,» atzīst Pumpura ielas
3a ēkas īpašnieces SIA «Onix
Invest» pārstāvis Aigars Gailis.
Tiesa, nākamajā dienā pēc logu
aizmūrēšanas viens atkal tika
atlauzts un īpašniekam atkal
vajadzēja to aizmūrēt.
Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina stāsta, ka Dobeles
šosejas grausta īpašniece nedēļas
sākumā sazinājās ar Būvinspekciju un paziņoja, ka līdzekļu, lai
ēku sakārtotu, viņai nav. Ja līdz
2. jūnijam ēkas īpašnieki nebūs ierobežojuši piekļuvi ēkai vai pārsūdzējuši Jelgavas domes lēmumu,
rīkoties nāksies pašvaldībai.
Jāpiebilst, ka līdzās, Nameja
ielā 6, atrodas vēl viena nepabeigta daudzstāvu dzīvojamā
māja, bet Būvinspekcijas vadītāja norāda, ka tās īpašnieks
– agrofirma «Jelgava» – vismaz
ir aizmūrējis durvis un ar dēļiem
aiznaglojis logus.

Mediķi aicina veikt profilaktiskus pasākumus,
lai izvairītos no leģionāru slimības

Vēlēs jauno LLU rektoru
 Ligita Vaita

Norobežos piekļuvi
graustam

stoši normatīviem dzeramo ūdeni
nodrošinot ar cisternu. Iedzīvotāji
«Jelgavas ūdenim» apgalvoja, ka
viņi par šo pakalpojumu ar kooperatīvo sabiedrību ir norēķinājušies,
savukārt tā ar «Jelgavas ūdeni»
– nav.
Taču nākamajā dienā pakalpojuma nodrošināšana atjaunota, jo,
kā stāsta V.Juhna, šāda radikāla
metode cīņai ar parādniekiem
iedzīvotājiem likusi problēmu nekavējoties risināt.
«Pēc ūdens atslēgšanas māju
pārstāvji vērsās «Jelgavas ūdenī»
un daļu parāda nomaksāja. Tāpat
viņi apņēmušies turpmāko piecu
mēnešu laikā segt arī atlikušo
parāda summu, par ko noslēgta
vienošanās un izveidots parāda atmaksas grafiks,» skaidro V.Juhna.
Piedzīvotā situācija dzīvokļu
īpašniekiem likusi izvērtēt līdzšinējā māju apsaimniekotāja – dzīvokļu  Ilze Knusle-Jankevica
īpašnieku kooperatīvās sabiedrības
Jelgavas domes sēdē
«Saule» – darbu un attieksmi, piepagājušajā nedēļā tika
ņemot lēmumu par apsaimniekoskatīts jautājums par
tāja maiņu. Iedzīvotāji atteikušies
piekļuves ierobežošano «Saules» pakalpojumiem un
nu graustam Dobeles
turpmāk visu trīs daudzdzīvokļu
šosejā 86, kas ir netāmāju pārvaldīšanu dzīvokļu īpašlu no veikala «Otto».
nieki uzticēs SIA «Jelgavas nekusĒkas īpašniekam līdz 2.
tamā īpašuma pārvalde» (JNĪP).
jūnijam ēka jānojauc
Namu pārvaldnieks apstiprina,
vai jāaizmūrē pirmā
ka atbilstoši dzīvokļu īpašnieku
stāva logi un durvis. Ja
kopības lēmumam daudzdzīvokļu
tas netiks izdarīts, to
mājas Meiju ceļā 48, Meiju ceļā
organizēs pašvaldība
50 un Satiksmes ielā 37 turpmāk
un līdzekļus piedzīs no
apsaimniekos JNĪP.

NĪN nomaksāts
40 procentu apmērā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

iespējama stāvošā ūdenī vai
cauruļvados ar nelielu ūdens
plūsmu, speciālisti profilaksei
pirms iešanas dušā iesaka ūdeni
nedaudz notecināt, bet vismaz
reizi nedēļā dažas minūtes notecināt ūdeni arī krānos un dušās,
kas tiek izmantotas reti. Īpaši
nozīmīgi tas ir pēc atgriešanās
no ilgstošas prombūtnes.
«Protams, lielākā daļa iedzīvotāju ūdeni lieto pietiekamā
apmērā, lai tas ūdens apgādes
sistēmā nesastāvētos, tāpēc šī
notecināšana noris dabiski. Taču
baktērijas savairošanos var veicināt arī aizsērējuši ūdens krāni
un aplikums uz dušas galviņas
vai krāniem,» norāda Slimību
profilakses un kontroles centra
Zemgales reģionālās nodaļas
vecākā epidemioloģe Elvīra Brūvere. Tāpēc būtiski ir regulāri
– ne retāk kā reizi ceturksnī
– veikt dušas galviņas tīrīšanu,
kā arī dezinficēt to ar hloru saturošu līdzekli vai ieliekot verdošā
ūdenī. Savukārt iedzīvotājiem,
kuri ūdens uzsildīšanai izmanto
boileru, profilaksei vēlams veikt
karstā ūdens uzsildi līdz +60
grādiem vismaz reizi dienā.
Inficēties ar leģionelozi var,
vienīgi ieelpojot sīkus ūdens
pilienus, kuros savairojušās
baktērijas. Būtiski uzsvērt, ka
inficēties nevar, nedz iedzerot

ūdeni, nedz esot kontaktā ar citu
slimnieku. Leģionellas baktērijas
sastopamas gan dabiskā, gan
mākslīgā ūdens vidē visā pasaulē. «Ūdens tiek pārbaudīts uz
noteiktu baktēriju klātbūtni, un
leģionella šajās pārbaudēs nav iekļauta. Līdz ar to nevar apgalvot,
ka problēma saasinājusies tikai
pēdējos gados, iespējams, gluži
pretēji, problēmu tagad var vairāk kontrolēt, jo mediķi Latvijā
tai pievērsuši lielāku uzmanību,»
skaidro E.Brūvere.
Jāpiebilst, ka baktērijas vairošanās iespējama tikai ūdenī,
kura temperatūra ir robežās no
+20 līdz +45 grādiem. Ūdens
apgādes sistēmā Jelgavā atbilstoša temperatūra tiek nodrošināta, taču, lai samazinātu
komunālos maksājumus, iedzīvotāji var vienoties ar ēkas
apsaimniekotāju par zemākas
karstā ūdens temperatūras
uzturēšanu. Taču gadījumā, ja
ēkas apsaimniekotājs vienojas
ar iedzīvotājiem par zemākas
karstā ūdens temperatūras uzturēšanu, iedzīvotāji ir jābrīdina
par iespējamiem riskiem un
piesardzības pasākumiem. SIA
«Fortum Jelgava» informē, ka
pēc iedzīvotāju lūguma karstā
ūdens temperatūra zem +50
grādiem siltummezglā tiek
nodrošināta19 mājās Jelgavā.

 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa vēstures ekspozīcijas 1. un 2. maijā
būs atvērtas no pulksten 10 līdz 18, izstāžu zāle un skatu laukums – no 9 līdz 22.
3. maijā vēstures ekspozīcijas atvērtas no
10 līdz 18, izstāžu zāle un skatu laukums
– no 10 līdz 22, 4. maijā vēstures ekspozīcijas var apmeklēt no pulksten 10 līdz
17, izstāžu zāli un skatu laukumu – no 10
līdz 18. Jāpiebilst, ka no 1. maija tornis un
Informācijas centrs strādā ilgāk. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs un Ā.Alunāna memoriālais
muzejs 1. un 2. maijā būs slēgts, 3. maijā
apmeklētāji muzejos gaidīti no pulksten
10 līdz 16, 4. un 5. maijā tie būs slēgti.
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcijas darba laiks: 1.
maijā – no pulksten 13 līdz 18, 2. un 3.
maijā – no pulksten 11 līdz 15, savukārt
4., 5. un 6. maijā ekspozīcija slēgta. 1.
maijā tiks atvērtas arī Kurzemes hercogu
kapenes Jelgavas pilī. Ekspozīciju varēs
apskatīt no pulksten 9 līdz 17.
 No 1. līdz 4. maijam Jelgavas kultūras nama kase strādās ar izmaiņām,
bet 5. maijā – būs slēgta. «Kultūra»
informē, ka 1. maijā kase strādās no
pulksten 15 līdz 16, 2. maijā kases darbalaiks būs no 14 līdz 18, bet 3. maijā
– no pulksten 10 līdz 14, kā arī no 17
līdz 18. Svētdien, 4. maijā, kase strādās
no pulksten 11 līdz 14.
 7. maijā pulksten 18 Jelgavas 3.
sākumskolas zālē Uzvaras ielā 10 notiks JNĪP apsaimniekoto māju dzīvokļu
īpašnieku pilnvaroto personu (māju
vecāko) kopsapulce, informē JNĪP. Tajā
tiks pārrunāti dzīvokļu īpašnieku kopsapulču rezultāti par 2013. gadu, izmaiņas
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā,
kā arī SIA «Jelgavas ūdens» aktuālie
jautājumi.
 Gatavojoties Muzeju naktij, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs aicina jelgavniekus iesaistīties
ekspresizstādes veidošanā. Muzejs lūdz
iedzīvotājus izstādē piedalīties ar
dažādiem dzintara izstrādājumiem
– rotaslietām, priekšmetiem, kas parādītu, cik dažādos veidos dzintars tiek
izmantots. Muzejs eksponātus gaidīs
līdz 14. maijam, iepriekš gan jelgavnieki
lūgti sazināties ar muzeju pa tālruni
63023383.
 7. maijā no pulksten 10 līdz 16
«BENU aptiekā» Mātera ielā 26 bez
maksas varēs pārbaudīt aknu veselības stāvokli. Vizītei iepriekš jāpiesakās.
Cilvēki aicināti bez maksas veikt taukainās
hepatozes ekspresdiagnostiku, kas ar
ultrasonogrāfijas palīdzību dažu minūšu
laikā ļauj noteikt tauku daudzumu aknās.
Pārbaude tiks veikta tikai pēc iepriekšēja
pieraksta – pieteikties var pa tālruni
63022547 vai klātienē Mātera ielā 26.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē,
ka 11. maijā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks klubiņa «Sendienas» biedru sarīkojums. Piedalīties
aicināti visi biedri, līdzi ņemot groziņus.
Pasākumā godinās arī vienu jubilāri.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas novada orķestris
«Zelmeri»
uzņem jaunus dalībniekus
bez vecuma ierobežojuma visās
pūšamo instrumentu grupās.

Mēģinājumi notiek Jelgavā.
Pieteikties pa tālruni 20039309.
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«Tīrā apkārtnē ir skaistāka dzīve!»
 Sintija Čepanone

26. aprīlī visas Latvijas iedzīvotāji apvienojās Lielajā talkā,
un talkas organizatori lēš, ka
kopumā savas apkārtnes sakopšanā iesaistījās ap 160 000
cilvēku. Aktīvi talcinieki bija arī
jelgavnieki – talkā mūsu pilsētā
piedalījās ap 2000 cilvēku –, un
šogad strādāšana aizvadīta īpaši priecīgā noskaņojumā, galvenokārt jau tāpēc, ka, talcinieku
vārdiem sakot, pēc «sūrās»
talkas pērn, kad nemitīgi lija,
šogad darbus pavadīja skaists
un saulains laiks.
Lielās talkas koordinators Jelgavā SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis, atskatoties uz paveikto, stāsta,
ka apkārtnes sakopšanas darbi sākās jau
aprīļa vidū ar atsevišķu kolektīvu talkām
dažādās pilsētas vietās. Taču kulminācija
bija Lielās talkas diena – 26. aprīlis. «Kaut
arī lielākoties visi talcinieki darbam bija
pieteikušies iepriekš, vismaz 30 cilvēki par
labu Lielās talkas aktivitātēm lēma tikai
sestdienas rītā. Darbs atradās visiem, un
par labi padarītu darbu liecina gan ievērojamais savākto atkritumu apjoms, gan

sakoptās un labiekārtotās vietas pilsētā,»
tā A.Jankovskis.
Kaut arī atkritumu savākšana un izvešana sākta jau Lielās talkas dienā, tā,
visticamāk, turpināsies vēl visu šo nedēļu.
A.Jankovskis norāda, ka līdz nedēļas
sākumam atkritumu poligonā «Brakšķi»
nogādātas 24 tonnas jelgavnieku savākto
atkritumu, taču, izvērtējot vēl «neizvestos»
objektus, kopējais savākto atkritumu apjoms varētu pieaugt vismaz līdz 30 tonnām.
«Šo procesu plānojam pabeigt līdz nedēļas
nogalei,» saka Lielās talkas koordinators
Jelgavā. Ja nākamās nedēļas sākumā kādā
vietā pilsētā iedzīvotāji tomēr vēl pamana pa
kādam sarkanajam Lielās talkas maisam,
viņi aicināti to darīt zināmu SIA «Zemgales
Eko» pa tālruni 63023511 vai e-pastu eko@
eko.jelgava.lv. «Lai gan ar katru talkas
pieteicēju iepriekš vienojāmies par vietu,
kur pēc talkas salikt ar atkritumiem piepildītos maisus, varbūt kāds maiss palicis
«pusceļā» vai piepildīts atstāts ceļmalā,
par to mūs neinformējot. Tādēļ būsim
pateicīgi, ja jelgavnieki ziņos par šādām
vietām,» tā «Zemgales Eko» vadītājs, gan
akcentējot, ka bez maksas tiks izvesti tikai
tie atkritumi, kas savākti sarkanajos Lielās
talkas maisos.
«Jelgavas Vēstnesis» fotoreportāžā atskatās uz Lielo talku mūsu pilsētā.
Lai pateiktu paldies par darbu, ko jelgavnieki iegulda, lai pilsēta kļūtu vēl sakoptāka un skaistāka, talciniekus jau tradicionāli
apmeklēja pilsētas vadība, kā pateicību par aktivitāti pasniedzot suvenīrus ar pilsētas simboliku un piemiņas veltes no uzņēmuma «Zemgales Eko». «Paldies par jūsu rūpēm! Paldies par ieguldīto darbu!» talciniekiem teica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un viņa vietnieks Jurijs Strods. Lielajā talkā apraudzīti arī mazie strādnieki jeb pirmklasnieki no Tehnoloģiju
vidusskolas – viņi kopā ar ģimenēm talkoja Gulbju dīķa apkārtnē un pilsētas mēram steidza demonstrēt savas zināšanas par
vides jautājumiem. 1.m² klases audzinātāja Santa Zaremba ir pārliecināta, ka bērni, kuri paši piedalās talkā, nekad atkritumus
nemetīs zemē. «Protams, es jau varu viņiem klasē stāstīt, cik slikti ir piemēslot apkārtni, taču daudz lielāks efekts ir, ja viņi paši
talkojot redz, ka dīķa malā kāds izmetis vecu dīvānu, nemaz nerunājot par mazākiem atkritumiem,» tā viņa. Pirmklasnieki
apstiprina, ka talka izvērtusies par foršu dienu, kuras noslēgumā iecerēta arī desiņu cepšana. «Atkritumus mest zemē ir slikti,
bet vākt – labi. Te izmestas pudeles, pamperi, mēbeles, redzējām arī šļirces, bet tās mēs neaiztikām. Nesaprotam, kāpēc cilvēki
atkritumus te izmet,» apkārtnes piemēslotājus nosoda mazie.

Kaut arī sākotnēji plānā bija iezīmēta vien «Lediņu» ēkas pamatu krāsošana,
patruļkuģa «Jelgava» komanda ar darbiem apstiprināja iepriekš apgalvoto,
ka krāsošana uz kuģiem ir ierasts darbiņš – viņi Lielās talkas dienā paguva
nokrāsot ne tikai ēkas pamatus, bet arī baseinu. Darba ierādīšana un lapu
grābšana bija patruļkuģa krustmātes Intas Englandes ziņā. «Jelgavas» kapteinis Ritvars Ozols neslēpj, ka tādā īstā talkā pēdējo reizi piedalījies varbūt
vidusskolas laikā. «Taču mums patruļkuģa eskadrā ir tradīcija Lielajā talkā
sakopt kādu objektu, un šogad mūsu kuģa krustmāte mūs uzaicināja uz
«Lediņiem». Jāatzīst – šodien ir labs laiks krāsošanai,» vērtē viņš, piebilstot,
ka krāsošanas darbi uz kuģa, protams, ne uz jaunā patruļkuģa «Jelgava»,
bet vispār, nav retums, tāpēc roka jau ietrenēta. Savukārt savu patruļkuģi
komanda saposusi dienu iepriekš. «Vidēji reizi nedēļā, kad atnākam no jūras,
notiek kuģa lielā tīrīšana, un kā reiz vakar to arī izdarījām,» saka «Jelgavas»
bocmanis Kaspars Praličs un kohs Ingus Rimševics.
«Viss sākas ar kādu nomestu pudeli, papīru,
un tad jau arī dīvāns
ir klāt!» par teritoriju
starp Ganību ielu un
Dobeles šoseju saka tuvējās mājas iedzīvotājs
Kaspars Zihmanis, kurš
jau ceturto gadu Lielajā
talkā kopīgam darbam
sapulcina cilvēkus, kurus vieno pārliecība, ka
tīrā apkārtnē ir skaistāka dzīve. Talcinieki
vērtē, ka iepriekšējos
gados atbrīvojušies
no «vēsturiskajiem»
atkritumiem, tāpēc šopavasar jāsavāc vien tā
sauktie «ziemas» atkritumi, kurus tuvējo māju iedzīvotāji, pa taciņu mērojot ceļu no
veikala uz mājām, tā vienkārši nomet zemē. Tiesa, šajā reizē teritorijā kāds pamanījies
izmest vecu dīvānu, un Kaspars ir neizpratnē par cilvēku apņēmību tādu gabalu
pa taciņu nest lielo mēbeli, ja turpat netālu ir Ganību ielas atkritumu šķirošanas
komplekss, kur ērti var piebraukt ar mašīnu un arī lielgabarīta atkritumus nodot bez
maksas. Pērn Kaspara aicinājumam sakopt šo teritoriju atsaucās arī Inga ar bērniem
Ralfu un Lindu, kuri dzīvo Atmodas ielā, un tagad Lielā talka ģimenēm kļuvusi par
nemainīgu satikšanās vietu. «Ikdienā jau nesanāk tikties, bet zinu, ka Lielajā talkā
Inga būs klāt un tad jau arī novērtēsim, kā mūsu bērni paaugušies,» tā Kaspars.
Šajā reizē talkā iesaistījās ne tikai «lielie» talcinieki Dārta Henriete un Haralds, bet arī
Zihmaņu ģimenes jaunākā atvase – pusgadu vecais Helmuts. «Kādam jau tie gruži
jāvāc,» smej mamma Dace.

«Sākam dzīvot pa jaunam! Visas pārmaiņas ienes jaunas vēsmas,» par talku, kurā apvienojušies atsaucīgākie Neretas ielas 10
iedzīvotāji, saka talcinieki. Pirms laika viņi nomainījuši «mājas vadību», un tagad daudzdzīvokļu namam ir trīs mājas vecākie,
kuri iedzīvotājus aicināja iesaistīties mājas sakopšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbos. Meitenēm uzticēta kāpņutelpu
uzkopšana un logu mazgāšana, savukārt vīri rosījās pa smilšukasti un mainīja soliņiem dēļus. «Mēs taču sev un saviem bērniem
to taisām!» saka Juris, Valentīns un Gints, neslēpjot, ka vēl ir iecere pagalmā atjaunot bērnu rotaļu laukumu. «Mēs beidzot
gribam dzīvot skaisti!» tā vīri. Materiālus, tostarp smilti un dēļus, talciniekiem palīdzēja sagādāt SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde», savukārt darbaspēku nodrošināja paši iedzīvotāji. Pēc labi padarīta darba talciniekus gaidīja kūpošs zupas
katls – par zupas vārīšanu gādāja jaunā mājas vecākā Vineta Ģenderte, kura atrada veidu, kā apkārtnes sakopšanas darbos
iesaistīt arī jauno paaudzi, – viņiem piesolīts saldējums.

SIA «Fortum Jelgava» darbinieki
talkoja visu aizvadīto nedēļu, uzņēmuma objektu apkārtni sakopjot
pēc darbdienas beigām, taču Lielās
talkas dienā daļa darbinieku kopā
ar ģimenēm tradicionāli sakopa
Aviācijas ielas 47 apkārtni. Vīrieši
iesaistījās zaru zāģēšanā un krūmu
izciršanā, bet sievietes un mazākie
talcinieki – bērni – nogrāba teritoriju
un no nezālēm atbrīvoja taciņas. Šī
bija pirmā Lielā talka trīsgadīgajam
Dāvidam Osipovam, kurš mammai un
viņas kolēģiem «palīdzēja» tikt galā
ar nezālēm.

«Redz, priekšnieks
pie garāžām izlika
paziņojumu, ka 26.
aprīlī kooperatīvs
organizē Lielo talku
un aicina tajā iesaistīties visus garāžu
īpašniekus, sakopjot gan savu, gan
kaimiņu teritoriju
– nu, kā lai nepiedalās?!» spriež Ēriks,
bilstot, ka šī ir īsta
vīru talka, jo «garāžas ir tāda vīru padarīšana». Garāžu
kooperatīva «Eksperiments» biedri stāsta, ka šādas sakopšanas talkas tiek
organizētas katru gadu – iepriekš izcirsti krūmi, bet šogad akcents likts uz
grāvju tīrīšanu un atkritumu vākšanu. «Pasauli jau laikam nepārmācīsi – jau
pērn savācām lielas riepu kaudzes, un šogad atkal tas pats!» tā Ēriks. Bet
garāžas kaimiņš Elmārs no grāvja izvilcis pudeles, papīrus, skārdenes: «Pēc
sakopšanas talkas atkal «liksim augšā» konteinerus.»

Fakti

• Lielās talkas aktivitātēs piedalījās ap 2000 jelgavnieku
• Talciniekiem izdalīti 4500 sarkanie Lielās talkas maisi un ap
1900 darba cimdu pāru
• Lielajai talkai Jelgavā bija reģistrēti 73 objekti jeb talkas vietas, taču
cilvēki talkoja arī individuāli, organizatorus par to neinformējot
• Kopējais Jelgavā satalkotais atkritumu daudzums tiek lēsts
ap 30 tonnu
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Pilsētas izlasei sacensības
Čehijā

Šodien Jelgavas pilsētas boksa izlase
desmit cilvēku sastāvā dodas uz Čehijas
pilsētu Pilzeni, kur piedalīsies starptautiskā boksa turnīrā, informē izlases
treneris Aleksandrs Knohs. Šajā turnīrā
Jelgavu pārstāvēs bokseri no trīs klubiem – «Madaras», «Jelgavas ringa» un
Jelgavas Cīņas sporta veidu centra. Tiesa,
veselības stāvokļa dēļ tajā nepiedalīsies
smagsvari Raitis Sinkevičs un Ņikita
Petrovs, savukārt Artjoms Haņevičs nule
kā atgriezies no pasaules čempionāta
junioriem un nu viņam jāiedzen mācības.
Pilsētas izlase uz sacensībām dodas ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu.
Izlasei līdzi brauks arī tiesnesis Sergejs
Soldatjonoks.

Cīkstoņiem piecas medaļas

Cīņas kluba «Milons» sportisti piedalījās
starptautiskā turnīrā brīvajā cīņā jauniešiem
Igaunijā «Alutaguse Mommi 2014». Jelgavnieki izcīnīja piecas medaļas. Zelta godalga
– Andrim Apsītim (30 kg) un Volodaram
Smirnovam (33 kg), sudraba godalga – Markam Apsītim (33 kg), bronzas godalga – Timofejam Kaļiņonokam (24 kg) un Vladam
Skodorovam (36 kg). Sacensībās piedalījās
130 dalībnieki no septiņām valstīm: Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Izraēlas,
Grieķijas un Igaunijas.
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sports
Startē Rīgas kausā

Galvaspilsētā norisinājās Rīgas Vingrošanas skolas rīkotais starptautiskais
turnīrs mākslas vingrošanā «RVS Rīga
Cup 2014». Tajā piedalījās dalībnieces
no Krievijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Sacensībās startēja
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas un sporta kluba «Baltic Flower»
audzēknes. Jelgavniecēm šoreiz bronzas godalgas: Alise Lazareva (2003.
dz.g.) izpildīja vingrojumus ar vālēm
un apli, Zlata Karpoviča (2006. dz.g.)
izpildīja vingrojumus bez priekšmeta
un ar apli, Karolīna Mizūne (1999.
dz.g.) izpildīja vingrojumu ar vālēm un
bumbu. Labāko sešiniekā ierindojās
arī Anna Murikova (2003. dz.g.) – viņai
ceturtā vieta.

Jelgavas kauss Jelgavā
nepaliek

Šodien, 1. maijā, Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC) stadionā FK «Jelgava» aizvadīs savu
pirmo šīs sezonas Virslīgas spēli.
Mūsu pretinieki būs komanda
«Daugava» (Rīga). «Nekādus
īpašus taktikas gājienus uz šo
spēli negatavojam – mēs zinām
sevi un zinām savus pretiniekus.
Šoreiz galvenais ir, lai komandai
būtu labs noskaņojums un lai
laukumā varētu iziet visi spēlētāji,» tā komandas treneris
Sergejs Golubevs.
Spēle ZOC stadionā sāksies pulksten
14, bet skatītāji tiek gaidīti jau no pulksten 13.30. «Savas mājas spēles vienmēr
cenšamies padarīt par svētkiem, un
šos svētkus pulksten 13.30 atklāsim ar
pūtēju orķestra «Zelmeri» uzstāšanos,»
stāsta FK «Jelgava» izpilddirektors Jānis
Vuguls. Jau par tradīciju kļuvis tas, ka
spēlētājus laukumā ieved mazie futbolisti
un tiek ienests arī kluba karogs. J.Vuguls
atklāj, ka spēles pārtraukumā skatītāji
tiks iepazīstināti ar futbola jaunatnes
akadēmiju «Jelgava» un jaunie futbolisti
demonstrēs savas prasmes. «Paredzēti vēl
citi pārsteigumi skatītājiem, bet negribu
visu atklāt,» tā J.Vuguls, aicinot jelgavniekus apmeklēt spēli un atbalstīt pilsētas

Sākas airēšanas
sezona
 Ilze Knusle-Jankevica
Šodien ar sacensībām Lielupē Pasta salas
pusē Jelgavā atklās airēšanas sezonu. Mūsu
smaiļotāju un kanoe airētāju mērķi šosezon
ir visaugstākie – dalība Eiropas un Pasaules
čempionātā un Pasaules kausa posmos,
lai mēģinātu izpildīt Rio olimpisko spēļu
kvalifikācijas normatīvus.
Sacensības – Pavasara kauss, kas vienlaikus būs arī Latvijas un Baltijas čempionāts
garajās distancēs, – sāksies pulksten 12.
Organizatore Ilze Bome norāda, ka ierasti
sacensības sākas ar pieaugušo disciplīnām,
bet startēs arī jaunieši, juniori un veterāni.
No vecuma atkarīga veicamā distance:
2000, 4000 vai 6000 metri. Tradicionāli
tiks izcīnīta arī leģendārā Jelgavas airētāja
A.Avdejeva ceļojošā balva, ko pasniedz
smailīšu vieniniekā vīriešiem.
Organizatori lēš, ka varētu būt ap 300
dalībnieku no visām Baltijas valstīm.
Jelgavu pārstāvēs gan organizatoru kluba
«KC» sportisti, gan apmēram 30 BJSS airētāji. Tiesa, šoreiz nepiedalīsies Jelgavas šī
brīža labākais kanoe airētājs Gatis Pranks.
«Gatavojos startam Pasaules kausa posmā,
kas notiks pēc pusotras nedēļas Čehijā. Tā
kā tur mana pamatdisciplīna ir 1000 metru
divnieks un uz divnieku arī tiek strādāts,
Jelgavas sezonas atklāšanas sacensībās
nepiedalīšos – tas ir pavisam kas cits,» tā
sportists.

FK «Jelgava» Latvijas kausa
pusfinālā pagarinājumā ar 1:0
pieveica liepājniekus un 21.
maijā finālā tiksies ar «Skonto».
Spēles vieta un laiks vēl tiks
Foto: Vineta Zelča
precizēts.
komandu klātienē. Biļetes varēs iegādāties
pirms spēles ZOC. Cena – 2 eiro, skolēniem
un pensionāriem – bez maksas. «Pēdējos
divus gadus esam skatītākā komanda, ja
vērtē spēles skatītāju skaitu mājas spēlēs,
kaut gan pagājušajā sezonā pati komanda
cīnījās pa turnīra tabulas lejasdaļu. Latvijas kausa pusfināla spēli pret Liepājas
komandu apmeklēja 1500 skatītāji, tāpēc
arī uz pirmo Virslīgas čempionāta mājas
spēli kādu tūkstoti gaidām,» norāda FK
«Jelgava» izpilddirektors.
Gatavošanās periodā futbolistiem ir labs

noskaņojums, jo viņi iekļuvuši Latvijas kausa finālā. Kausa pusfināla spēlē FK «Jelgava» tikās ar Liepājas komandu un uzveica to
ar 1:0. Pārspēt liepājnieku vārtsargu spēles
papildlaika 18. minūtē izdevās komandas
rezultatīvākajam spēlētājam Vladislavam
Kozlovam. «Pēc uzvaras jau komandu ir
vieglāk noskaņot spēlei nekā pēc zaudējuma,» atzīst S.Golubevs, piebilstot, ka
iekļūšana Latvijas kausa finālā spēlētājiem
ir kā papildu motivācija un nostiprina arī
pārliecību par saviem spēkiem un savu
spēli. Jāpiebilst, ka V.Kozlovs šī Virslīgas

Sporta pasākumi
 1. un 2. maijā pulksten 9 – Latvijas 24.
universiāde volejbolā (ZOC).
 1. maijā pulksten 11 – Maija stafetes
(Lielajā ielā). Pulcēšanās no pulksten 10
Hercoga Jēkaba laukumā.
 2. maijā pulksten 10 – «ZZ čempionāts»: Zemgales reģiona pusfināls (Sporta
hallē).
 5. maijā pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 7. maijā pulksten 13 – Jelgavas skolēnu
vieglatlētikas četrcīņa «Draudzība» (ZOC).

Aizvadīts starptautiskais kērlinga turnīrs
«Jelgava Cup». Par turnīra uzvarētājiem
un ceļojošā Jelgavas kausa ieguvējiem
kļuva komanda «ForUs» no Latvijas. Jelgavas Kērlinga kluba komanda «Team Gray»
Skotijas speciālista Braiena Greja vadībā Piedāvā darbu
izcīnīja otro vietu zelta jeb spēcīgākajā SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us)
grupā, savukārt trešajā vietā ierindojās vēl šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes
darbam Jelgavā. Pieteikties pa tālruni
viena Latvijas komanda – «Pārtija».

FK «Jelgava» mājas spēli
atklās ar pūtēju orķestri
 Ilze Knusle-Jankevica
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čempionāta sešās spēlēs ir guvis trīs vārtus
un čempionāta rezultatīvāko spēlētāju topā
ieņem dalītu ceturto pozīciju.
Latvijas kausa finālā FK «Jelgava» pretinieki būs rīdzinieki «Skonto». Viens no
«Skonto» līderiem Vladislavs Gabovs publiski izteicies, ka Jelgavas komanda ir spēcīgāka nekā pērn, tāpēc tā Latvijas kausa
izcīņas finālā būs ļoti nopietns pretinieks:
««Jelgava» vairs nav tā komanda, kuru
redzējām pagājušajā sezonā. Tas ir ļoti nopietns pretinieks. Fināls vienmēr ir fināls
– tajā abām komandām būs pavisam cita
motivācija. Nav pat svarīgi, kura komanda
mums stātos finālā pretī, taču «Jelgava»
būs ciets rieksts. Tā vienmēr ir bijis.» Arī
uz Latvijas kausa finālspēli netiek gatavoti
nekādi taktiski pārsteigumi. Kā norāda FK
«Jelgava» treneris, spēles netiek dalītas
svarīgajās un nesvarīgajās – visās futbolisti
spēlē ar maksimālu atdevi. «Ja kādu spēli
spēlētu ar pilnu atdevi, bet citu ne, domāju,
beigās nekas labs nesanāktu,» spriež treneris. Komandas šosezon tikušās vienu reizi,
un tajā «Skonto» uzvarēja ar 3:0.
Latvijas kausa fināls paredzēts 21. maijā.
Kā norāda Latvijas Futbola federācijas
sporta direktors Dainis Kazakevičs, vēl nav
zināms, kurā stadionā tas notiks. «Tiesības
rīkot Latvijas kausa fināla spēli ir abiem
klubiem. Ja pieteiksies abi, izvērtēsim, kurš
stadions ir atbilstošāks,» tā D.Kazakevičs,
piebilstot, ka norises vieta varētu būs zināma maija vidū.

Basketbolistes no uzraksta «Rīdzene» vairs nebaidās
 Ilze Knusle-Jankevica

Par Latvijas čempionēm basketbolā U-15 vecuma grupā (1999.
dzimšanas gads un jaunākas)
kļuvusi Jelgavas komanda.
«Šajā vecuma grupā labākās
četras komandas spēkos ir līdzīgas, bet uzvarēja komanda,
kas to visvairāk vēlējās. Šogad
mūsu meitenes uzvarēt gribēja
vairāk,» spriež komandas treneris Harijs Zelčs.
Čempionāta finālturnīrs
norisinājās Jelgavā, un
treneris norāda, ka mājas
sienas palīdzējušas un, protams, arī atbalstītāji. H.Zelčs
gan ar meiteņu sniegumu nav
apmierināts pilnībā, tomēr
Jelgavas basketbolistes kļuvušas par Latvijas čempionēm U-15 grupā. Par
piebilst, ka tas ir bērnu/jauturnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīta jelgavniece Ronda Ozoliņa. «Viņa ir
niešu sports un te noteicoša
ļoti cītīga meitene un tiešām grib spēlēt basketbolu. Turklāt ļoti labi mācās
loma ir tieši psiholoģiskajam as– un sports jau nav tikai āra skriešana un muskuļu kalns, ir jābūt arī labai
pektam. «Pirms dažiem gadiem
Foto: Vineta Zelča
galvai,» tā komandas treneris Harijs Zelčs.
mums bija komandā spēlētājas,
kuras, ieraugot pretiniecēm uz
Jelgavas komanda ar 62:46 pārspēja izlasē un šogad ir U-16 izlases kandidātes.
vēdera uzrakstu «Rīdzene», baiJūrmalas vienību, bet cīņā par trešo
Šī paša vecuma zēnu komandai trenera
dījās iziet laukumā. Tagad tā vairs
vietu BJBS «Rīga/Rīdzene» ar 58:56 Alvila Eglīša vadībā Latvijas jauniešu
nav,» stāsta treneris. Pagājušā gada
pieveica Liepāju.
čempionātā – sudraba medaļas, finālspēlē
finālturnīrā jelgavnieces «Rīdzenes»
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika ar 76:83 piekāpjoties Valmieras komandai.
basketbolistēm pagarinājumā piekāpās
atzīta Ronda Ozoliņa (Jelgava). Simbo- Cīņā par trešo vietu BJBS «Rīga» ar 78:46
ar vienu punktu un palika trešās, bet liskajā piecniekā vēl iekļauta jelgavniece pieveica Ventspils komandu «Spars».
šogad pusfinālā galvaspilsētas komandu Diāna Dude. Jāpiebilst, ka četras no ko- Simboliskajā piecniekā tika iekļauts mūsu
izdevies uzvarēt ar plus divi. Fināla spēlē mandas spēlētājām pērn bija iekļautas U-14 komandas spēlētājs Rolands Opaļevs.

29777831.

SIA «Anru motors», lielākais un draudzīgākais autoserviss Jelgavā, sakarā ar jaudas
palielināšanu aicina darbā: auto atslēdzniekus(-ces), auto metinātājus(-as), auto
krāsotājus(-as). Tālrunis 29553492.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu – jebkuru saimniecībā
vai remontdarbos. Tālrunis 29870655.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, mūrīšus, plītis. Tālrunis 27478204.

Pārdod
Metāla caurules, loksnes, profilus u.c.
Griešana. Tel.29247164.
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi.
T.26816035
Vasarnīcu. T.29558600
4-ist.dzīvokli. T.28119201
Kūtsmēslus. Tālr.26816035
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881

Vēlas īrēt
garāžu (busiņam). Zvanīt pēc pl.20.
Tālr.29660598

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Porcelānu, gleznas, mēbeles, monētas,
ordeņus u.c. senlietas. T.27166669
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zāģē malku. T.27001280
Pļauju zāli. T.25994203
Televizoru remonts. T.26735343,
63027193.
Zāles pļaušana ar trimmeri. T.26395804
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.26775279.
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā
bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam profesionālu juridisko palīdzību.
T.27106096
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
ANTOŅINA BOGOMAZOVA (1941. g.)
JEGORS TIHANOVS (1938. g.)
EDVĪNS LĒMANIS (1935. g.)
ERMĪNE JEZDOVSKA-BEĻICKA (1927. g.)
VALENTĪNA BATUZOVA (1928. g.)
ALFRĒDS GINTERS (1943. g.)
ELLA PETROVA (1917. g.)
VIKTORS SEĻEZŅEVS (1927. g.)
JEVGENIJS GORBAČEVS (1935. g.)
KAPITALINA KAPRALOVA (1925. g.)
LĪVIJA MUŠĶE (1927. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.15 Baložu kapsētā.
VLADISLAVS VILIS STEPIŅŠ (1952. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Atjaunotāji». Dokumentāla filma.
7.30 «Tūkstošspalvīte». Vācijas pasaku filma. 2012.g.
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1807.sērija.
9.30 «Radīti mūzikai».*
11.10 «Latvijas kods. Štābs Ipiķi». Dokumentāla filma.
11.40 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Latvijas komiska drāma. (ar subt.).
13.10 «Andrea Bočelli koncerts Portofīno». (ar subt.).
14.45 «Aculiecinieks».*
15.05 «Jakari». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
16.05 «Atmodas antoloģija». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Latvijas kods. Mitrais». Dokumentāla filma.
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Amsterdamas “Koncertgebau” un Nīderlandes Karaliskā “Koncertgebau” orķestra 125. gadskārta». Koncerts. Diriģents M.Jansons.
1.20 «Tautastērpa stāsts». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 4. un 5.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.45 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok.filma. 10. un 11.sērija.
12.40 «Lielais cirks 11». 6.daļa.
13.40 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».* Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Izvēles programma.
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dokumentāla filma. 12.sērija.
17.35 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
18.05 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ķepa uz sirds».*
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dok.seriāls.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 2.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.20 «Vanags». Seriāls. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Galileo».
6.45 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.10 «Lapsa un meitene». Francijas ģimenes filma. 2008.g.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Laiks sapņot». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Galileo».
12.30 TV PIRMIZRĀDE. «Alvins un burunduki. Aizburājuši». Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «4.maija svētki. Koncerts».
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 111.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 20.sērija.
1.05 «Dzīvīte 2».
1.25 «LNT ziņu “Top 10”».
2.15 «Alvins un burunduki. Aizburājuši». ASV animācijas filma.
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.20 «Briklberija». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.30 «Brāļi burunduki un Frankenšteins». ASV animācijas filma. .
9.10 «Filmiņa par Milzu Lempi». ASV animācijas filma. 2005.g.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Mistera Bīna brīvdienas». Lielbritānijas un Francijas komēdija.
13.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
15.45 «Klikt!» ASV komēdija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 773.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ūdenszirgs». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
23.10 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 20.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Brāļi burunduki un Frankenšteins». ASV animācijas filma.
2.35 «Kobra 8». Seriāls. 7.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 773.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 6. maijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Kinotēka».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1808.sērija.
9.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
10.00 «No sētas uz sētu. Stopiņu novads».*
10.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 5.sērija.
11.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma. (ar subt.).
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20 «Mana koka stāsts». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.45 «Viss notiek!»*
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1808.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.00 «Eža kažociņš». Animācijas filma.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 86.sērija.

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Latvija, turam īkšķus!»
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss
2014». 1.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
1.05 «Četras istabas».*
1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 6.sērija.
6.35 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
(krievu val., ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.45 «Kalle nāk 5». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dokumentāla filma. 12.sērija.
12.10 «Savējie». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.40 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».* Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 39.sērija.
21.05 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.45 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 5. un 6.sērija.
0.45 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
1.20 «“SeMS” piedāvā... Mika».*
1.40 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas».
Vācijas melodrāma. 4.sērija.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 20.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 111.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 27.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 112.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mans sievišķais es». Melodrāma. 2013.g.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 39.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.30 «Filmiņa par Milzu Lempi». ASV animācijas filma. 2005.g.
8.50 «Kobra 11». Seriāls. 4.sērija.
9.55 «Ūdenszirgs». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
12.05 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 773. un 774.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 59. un 60.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 774.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
22.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
23.00 «Ruslans». ASV un Kanādas spraiga sižeta trilleris. 2009.g.
1.00 «Kobra 11». Seriāls. 4.sērija.
1.55 «Kobra 8». Seriāls. 8.sērija.
2.45 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 774.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 7. maijs
LTV1
4.55 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1809.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 86.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 9». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Kinotēka».*
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1809.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 87.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Diskusija
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «100 g kultūras. Personība».*
0.15 «Četras istabas».*
0.50 «Aculiecinieks».*
1.05 «Kinotēka».*
1.35 «Noķert tradīciju aiz astes».*

tv programma
LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 7.sērija.
6.35 «Savējie». Seriāls. 2. un 3.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.45 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
12.35 «Savējie». Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.40 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2014.gada Soču ziemas olimpiskās spēles».* Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 4.sērija.
17.00 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.05 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.25 TIEŠRAIDE. «LBL 1.finālspēle».
21.30 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Diskusija.
23.05 «Spots».
23.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.05 «Ātruma cilts».
0.35 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 5.sērija.
1.25 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 5.sērija.
2.10 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 27.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mans sievišķais es». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 112.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 28.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 113.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 9.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
23.10 «Piektdiena, 13». ASV šausmu filma. 2009.g.
1.10 «Dzīvīte 2».
1.30 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 10.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 59. un 60.sērija.
9.05 «Kobra 11». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 23. un 24.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
12.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 774. un 775.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 775.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5». Sezonas noslēguma raidījums.
23.00 «Kinomānija 5».
23.35 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.30 «Kobra 11». Seriāls. 5.sērija.
1.30 «Kobra 8». Seriāls. 9.sērija.
2.25 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 775.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 8. maijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1810.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 87.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 9». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Atmodas antoloģija». Dokumentāla filma.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Province».* (ar subt.).
14.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.40 «Zebra».*
14.55 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1810.sērija.
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 61. un 62.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dok.filma (ar subt.). 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 88.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas sporta varoņi». Bobsleja zvaigznājs.
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss
2014». 2.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
1.05 «Četras istabas».*
1.40 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 8.sērija.
6.40 «Savējie». Seriāls. 4.sērija.
7.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka».*

Ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.45 «Kalle nāk 5». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.35 «Savējie». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.40 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «LBL 1.finālspēle».*
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 40.sērija.
20.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Grafiti. Cīņa par izteiksmes brīvību». Dokumentāla filma.
21.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».* 2.sērija.
22.10 «Piedzīvojums dabā».
22.40 «Motociklisti».
23.10 «“SeMS” ceļo».*
0.10 «Autosporta programma nr.1».*
0.40 «Tavs auto».*
1.10 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 7.sērija.
1.40 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 39.sērija.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 28.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «48 stundas Barselonā». Vācijas detektīvmelodrāma.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 113.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 29.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 114.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Sievietes aicinājums». Latvijas dok.filma.
22.15 «Brunčumednieks». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «48 stundas Barselonā». Vācijas detektīvmelodrāma.
2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 11.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 «Kobra 11». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.05 «Firma». Seriāls. 7.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 775. un 776.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 776.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.00 «Baiļu istaba». ASV trilleris. 2002.g.
0.15 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Kobra 11». Seriāls. 6.sērija.
2.10 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
3.00 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 776.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 9. maijs
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 88.sērija.
10.00 «Ar balsu vairākumu». Jauniešu spēle.
11.00 «Četras istabas».*
11.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.55 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar subt.). 8.sērija.
12.25 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 3.sērija.
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 63. un 64.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 21.09 Sporta ziņas. 21.18 Laika ziņas.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas sporta varoņi». Dukuru mezgls.
22.05 TIEŠRAIDE. «Eiropa dzied!»
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.15 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 3.sērija.
2.15 «Čikāgas piecīši. Koncerts Mežaparkā». 1989.g.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 9.sērija.
6.35 «Savējie». Seriāls. 5. un 6.sērija.
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.50 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.40 «Savējie». Seriāls. 7.sērija.
13.10 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.10 «LBL 5.finālspēle».* “VEF” – “Ventspils”.
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 6.sērija.

17.00 «Kontinentu ceļojums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.25 TIEŠRAIDE. «LBL 2.finālspēle».
21.30 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
22.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 10.sērija.
22.50 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
23.20 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
0.15 «Ātruma cilts».*
0.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
1.15 «Motociklisti».*
1.45 «Spots».*
2.15 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 40.sērija.
2.45 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».* 8. un 9.sērija.
3.45 «“SeMS” piedāvā... “Kaiser Chiefs”».*
4.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 29.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Neīstais līgavainis». Vācijas melodrāma.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 114.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 30.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 115.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.55 «Meitene, kura spēlējās ar uguni». Trilleris. 1.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «I.Lindstrēma. Neīstais līgavainis». Vācijas melodrāma.
2.45 «900 sekundes».
4.15 «Degpunktā».
4.40 «Šodien novados».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 «Kobra 11». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
11.05 «Firma». Seriāls. 8.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
15.40 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
16.40 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Iepazīstieties – mani vecāki!» ASV komēdija.
23.10 «“Krutie” kruķi». Lielbritānijas un Francijas spraiga sižeta komēdija.
1.30 «Kobra 11». Seriāls. 7.sērija.
2.20 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija.
3.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 10. maijs
LTV1
4.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.00 «Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».*
1.pusfināls.
13.15 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».*
2.pusfināls.
15.25 «Es un skola».
15.55 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.15 «Drāma Baltijas jūrā». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas sporta varoņi». Bronzas komanda.
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu
konkurss 2014». Fināls.
1.15 «Ar balsu vairākumu».* Jauniešu spēle.
2.10 «Apbalvojuma “Laiks Ziedonim”
cildināšanas ceremonija».*
3.55 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.» (krievu val.).
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 2.sērija.
13.15 «Motociklisti».*
13.45 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».
9. un 10.sērija.
14.45 «LBL 2.finālspēle».*
16.45 «Grafiti. Cīņa par izteiksmes brīvību». Dokumentāla filma.
17.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla, mazuļi un ģimenes laime». Melodrāma.
19.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs
20.00 «Spots».*
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
21.30 «“1000 jūdzes” Ķīnā». 3.sērija.
22.00 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.50 «Tilts». Detektīvseriāls. 9.sērija.
0.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 10.sērija.
1.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 10.sērija.
2.35 «Dzied grupa “Autobuss debesīs”».*
3.05 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš». LTV videofilma.
4.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 30.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 4.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 19. – 21.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Sievietes aicinājums».
Latvijas dokumentāla filma.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 3.sērija.
12.55 «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
15.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.50 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «R.Pilčere. Dubultā dzīve».
Melodrāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 13.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Mirāža». Krievijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.15 «Briklberija». Animācijas seriāls.
2.35 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 12.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3

10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
14.25 «Iepazīstieties – mani vecāki!» ASV komēdija.
16.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014».
Somija – Latvija.
19.20 «TV3 ziņas».
19.50 «Iepazīsties – Robinsoni!» ASV animācijas filma.
21.45 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku». Piedzīvojumu filma.
23.50 «Baiļu istaba». ASV trilleris. 2002.g.
1.55 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija.
2.50 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 7.sērija.
3.35 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 11. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu». Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.00 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».* Fināls.
17.30 JAUNUMS! «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».

Jelgavas 1. internātpamatskola

5.00 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».

SIA «Kulk» aicina
pastāvīgā darbā
celtnieku(-ci).
Pienākumi:
• veikt telpu celtniecības un remontdarbus.
Prasības:
• atbilstoša vidējā profesionālā izglītība;
• obligāta pieredze dažādu celtniecības un remontdarbu
veikšanā;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

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

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

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas:
• Frizieris (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra speciālists
(2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra kursi;
• Gēla nagu modelēšana (želejas tehnoloģijas);
• Nagu dizains;
• Aparāta pedikīrs;
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija;
• Skropstu ilgviļņi;
• Vaksācija;
• Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam
noteiktās higiēnas prasības;
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija.
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 26595681, 63048239;
e-pasts salons-mk@inbox.lv.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:
profesionālās ievirzes izglītības programmā

«Vizuāli plastiskā māksla» 20V –
uzņemam bērnus no 8 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 7 gadi;

profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavā, Institūta ielā 4,

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:
• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem
un pierakstu uz komisiju – pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre).

PRIVĀTĀ SĀKUMSKOLA JELGAVĀ

18.50 «Radīti mūzikai».
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Marija Krojere». Dānijas drāma. (ar subt.).
23.30 «Latvijas sporta varoņi». Bobsleja zvaigznājs.
0.25 «Latvijas sporta varoņi». Dukuru mezgls.
1.00 «Latvijas sporta varoņi». Bronzas komanda.
1.30 «Ar balsu vairākumu». Jauniešu spēle.
2.30 «Eiropa dzied!»*
4.15 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
4.25 «Drāma Baltijas jūrā». Dokumentāla filma.
5.05 «Visāda garuma gadi. Ojārs Vācietis».
LTV dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Tūrists manā ciltī. Ekvadora». Dokumentāls seriāls.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 10.sērija.

Plastmasas cauruļu ražotne SIA «Evopipes»

aicina darbā preču iesaiņotāju.

Prasības kandidātiem:
• vismaz vidējā izglītība;
• vēlama autoiekrāvēja vadītāja apliecība;
• laba fiziskā sagatavotība;
• augsta atbildības izjūta.
Uzņēmums piedāvā:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darbu maiņās;
• mūsdienīgu darba vidi;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu
info@evopipes.lv vai iesniegt personīgi
SIA «Evopipes» Langervaldes ielā 2A, Jelgavā, LV-3002.
Tālrunis 63094300.

SIA «Alejas projekti» aicina darbā:
frontālā iekrāvēja operatoru(-i)

Prasības:
• praktiskā darba pieredze ar frontālo iekrāvēju,
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama);

kravas automobiļa šoferi

TALANTIEM UN PERSONĪBĀM
Līdz 20.06.2014. notiek bērnu uzņemšana 1. un 2. klases
saimē alternatīvā sākumskolā, kas darbību sāks
2014. gada septembrī Kadiķu ceļā 19, Jelgavā.
Vairāk informācijas – www.saulesskola.lv vai Saules
skolas iepazīšanās dienā – 01.05. un 24.05. pulksten 10.
Lūdzam pieteikt savu dalību
pa e-pastu iveta@saulesskola.lv.

Prasības:
• praktiskā darba pieredze ar attiecīgo tehniku,
• E kat. autovadītāja apliecība (vēlama).
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Savu CV un pieteikumu sūtīt pa
e-pastu birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29470137, 22003325.

14.10 «Mīla, mazuļi un ģimenes laime». Vācijas melodrāma.
15.50 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
16.25 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
16.55 TIEŠRAIDE. «LBL 3.finālspēle».
19.05 «Vanags». Seriāls. 3.sērija.
20.10 «Sapņu viesnīca. Mjanma». Melodrāma. (ar subt.).
21.55 «Ceļs uz Rio».
23.00 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 9. un 10.sērija.
0.00 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
0.30 «LTV7 piedāvā... “SeMS” svin 7!»*
2.10 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls.
3.55 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.10 «LBL 2.finālspēle».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 5.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 13.sērija.
12.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 4.sērija.
13.05 TV PIRMIZRĀDE. «Viena dzīve». Lielbritānijas dokumentāla filma.
14.50 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
15.50 «Dzintara dziesmas 2».
16.50 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».

7

20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
23.05 «Kaste». ASV detektīvtrilleris.
1.25 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
2.15 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
3.35 «LNT brokastis».
4.20 «Briklberija». Animācijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 8». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
6.50 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014».
Vācija – Latvija.
16.25 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
16.55 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku». Piedzīvojumu filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Es esmu ceturtais». ASV spraiga sižeta filma.
22.10 «Smita kungs un kundze». ASV Kriminālkomēdija.
0.30 «Vabole». Brazīlijas biogrāfiska drāma.
2.15 «Kobra 8». Seriāls. 13.sērija.
3.10 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 8.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 1. maijā pulksten 16 – koncerts «Senas dziesmas jauno zvaigžņu mirdzumā». Piedāvā
Noras Bumbieres fonds. Piedalās: S.Tīna, E.Balceris, Ž.Siksna, V.Lapčenoks S.Berezina,
K.Bindere, I.Krauja-Dūduma. Pavadošā grupa – «F.O.D.C». Biļešu cena – € 15; 12; 8,50;
7 (Ls 10,54; 8,43; 5,97; 4,92) (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 17 – bērnu apģērbu konkurss «Jautrā garderobe». Izgatavo jautru,
interesantu un bērnišķīgu tērpu un piedalies konkursā! Pieteikties konkursam var pa e-pastu jautra.garderobe@inbox.lv (bērnu izklaides centrā «Bossiks» Pulkveža Brieža ielā 4).
 2. maijā pulksten 14 – PIRMIZRĀDE. Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss pēc Ž.Anuja
lugas motīviem «Savienojumi». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70)
(k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 3. maijā no pulksten 12 līdz 14 – tūrisma sezonas atklāšana pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa. Pulksten 14 – ekskursija ar autobusu «Vēsture, māksla un garša Jelgavas
novadā», pulksten 14.30 – veloekskursija «4 ciemi Ozolnieku novadā», pulksten 15
– ekskursija kājām «Jelgava 94 + 20». Dalība – bez maksas (ekskursiju sākums – pie
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 3. maijā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss pēc Ž.Anuja lugas motīviem «Savienojumi». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70) (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 3. maijā pulksten 18 – Nacionālā teātra viesizrāde: Teātra dienas koncerts «Satikšanās» – Jānis Peters, Raimonds Pauls. Režisors E.Freibergs. 1. daļā – labi pazīstamas
maestro dziesmas ar J.Petera vārdiem un koncertam īpaši izraudzīti J.Petera dzejoļi. 2.
daļā – jaunākais abu kopdarbs «Čigānu cikls». Biļešu cena – € 15; 12; 9 (Ls 10,54; 8,43;
6,33) (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 12 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Zaķis lielībnieks».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2,50; 2 (Ls 1,76; 1,41) (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» (5.
vidusskola) izrāde «Zaķis lielībnieks» (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Biļešu cena –
€ 2,50; 2 (Ls 1,76; 1,41) (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra melnā komēdija pēc S.Mrožeka lugas
motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70)
(k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 7. maijā pulksten 19 – PIRMIZRĀDE. Ā.Alunāna Jelgavas teātris un studija «Čaika»:
Karlo Goldoni «Divu kungu kalps». Komēdija 2 daļās (krievu valodā). Režisors A.Matisons.
Biļešu cena – € 4; 3; 2,50 (Ls 2,81; 2,11; 1,76) (kultūras namā).
 8. maijā pulksten 17 – «Cepums ar slavenību». Jaunieši varēs satikt vienu no nedaudzajiem ielas motociklu freestyle triku meistariem Latvijā jelgavnieku Lauri Klēbahu. Ieeja
– bez maksas (bistro «Silva» Konferenču zālē).
 10. un 11. maijā – Stādu dienas (Jelgavas pils parkā un pagalmā).
 10. maijā pulksten 16 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2014» fināls (deju centrā
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
 10. maijā pulksten 17 – bērnu vokālās studijas «Rotiņa» koncerts «Māmiņa pati
labākā». Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 10. maijā pulksten 19 – muzikālās apvienības «Tik un tā» dzimšanas dienas sarīkojums «Pirmie 10». Mākslinieciskais vadītājs G.Galiņš. Ieeja – bez maksas (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 11. maijā pulksten 15 – Mātes dienai veltīts koncerts. Piedalās bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» (vadītāja Agija Pizika) un Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālais ansamblis
«Knīpas un Knauķi» (vadītāja Vita Siliņa). Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
 12. maijā pulksten 16 – konkursa «Jelgavas vecmāmiņa 2014» laureātu godināšana
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 12. maijā pulksten 18 – izglītojošs seminārs vecākiem par bērnu drošību vasaras
brīvlaikā «Vasara piedzīvojumiem, nevis pārdzīvojumiem». Ārsts traumatologs stāstīs
par bērnu drošību mājās, laukos, uz ūdens, uz ielas, sportojot. Dalība – bez maksas
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 12. maijā pulksten 19 – Raita Ašmaņa jubilejas koncerts «Mana dzīve mūzikā». Piedalās: Jelgavas bigbends, I.Kerēvica, A.Vītoliņa, Ž.Siksna, V.Blaubuks, T.Gžibovskis, G.Lintiņš
un citi. Biļešu cena – € 5; 4; 3; 2 (Ls 3,51; 2,81; 2,11; 1,41) (kultūras namā).

Izstādes
 No 1. maija līdz 1. jūnijam – Jelgava mūsu pilsētas mākslinieku gleznās (kultūras
namā).
 No 1. līdz 31. maijam – Ineses Mīlbergas darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 6. maijā pulksten 14 – izstādes «Jelgava – pilsēta izaugsmei! Desmit gadi Eiropā»
atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 7. maijā pulksten 15 – Pētera un Aleksandra Alunānu (ASV) fotoizstādes atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 8. jūnijam (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 10. maijā pulksten 14 – izstādes «Georgs Svikulis (1942 – 2012). Keramika» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 8. jūnijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 7. maija līdz 30. jūnijam – Kates Seržānes zīmējumu izstāde «Savējie» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 1. jūnijam – izstāde «Baltās zīmes». Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības
darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. jūnijam – Jutas Rindinas keramikas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Vai mīlestība slēpjas zem
pienākuma, baudas un saistībām?
 Ritma Gaidamoviča

Garajās maija brīvdienās par
atpūtu parūpējies Jelgavas Jaunais teātris, 2. maijā pulksten
14 un 3. maijā pulksten 18 kultūras namā «Rota» piedāvājot
jauniestudējumu jeb attiecību
farsu «Savienojumi». Izrādes
centrā – cilvēka alkas mīlēt un
būt mīlētam tieši tā, kā viņš
pats to vēlas.
Jaunā izrāde tapusi pēc franču dramaturga Žana Anuja lugas motīviem. Sižetu
caurvij traģikomisks notikums jaunatklātajā kāzu un bēru namā, kura patrons
pieņēmis darbā bijušo sievu un viņas nesen
izveidoto orķestri, lai varētu izdevīgi nosvinēt savas kāzas ar jauno līgavu. «Orķestra
vadītāja, spēlējoties ar jūtām, sagriež slazdu
uz pretējo pusi, atklāti flirtējot ar pianistu,

un tas pieliek punktu čellistes pacietībai…
Domino kauliņš pie kauliņa, un atklājas arī
pārējo orķestra dalībnieku konfliktējošie
dzīvesstāsti,» teikts izrādes aprakstā.
Kas ir mīlestība? Pienākums, bauda,
saistības, rotaļa? «Mīlestībai ir potenciāls
kļūt par pašu novazātāko vai pašu skaistāko
vārdu cilvēka dzīvē. Tā ir enerģija, kas savieno vai sasaista. Nereti tā top par būri, kurā
cilvēki viens otru iesprosto, baidoties no
zaudējuma,» tā režisors Rihards Svjatskis.
Savukārt 4. maijā pulksten 18 Jelgavas
Jaunais teātris skatītājus «Rotā» ielūdz uz
melno komēdiju par neremdināmu ēstgribu
«Uz kailas pannas». Tie ir trīs melnbalti
stāsti par iegribu, iekāres un lepnības
māktiem cilvēkiem. Visi ir izsalkuši pēc
kaut kā šajā dzīvē, bet ne vienmēr izdodas
apmierināt ēstgribu, neapdedzinot sevi
un citus.
Biļešu cena – 2,85 un 1,42 eiro (pensionāriem, studentiem un skolēniem).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 1. maijs

Pils parkā – Stādu dienas

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Nākamās nedēļas nogalē, 10.
un 11. maijā, Jelgavas pils
teritorijā gaidāmas tradicionālās Stādu dienas, ļaujot
pircējiem sarūpēt visu nepieciešamo pavasara darbiem
– ziedus, augļkokus, dārza
mēbeles, tehniku, kā arī ko
galdā ceļamu. Ņemot vērā to,
ka šogad Stādu dienas iekrīt
pārceltajā darba dienā, 10.
maijā, tirgotāji pircējus gaidīs
ilgāk – no pulksten 9 līdz 19,
bet svētdien tirgus atvērts
no pulksten 9 līdz 15. Tie,
kuri vēlas saņemt padomus
par dzīvžoga izveidošanu un
kopšanu, kā arī dārza kompozīcijām, sestdien un svētdien
gaidīti uz zinošu speciālistu
bezmaksas lekcijām un individuālajām konsultācijām.
Sestdiena, 10. maijs, daudziem būs
darba diena (tā ir pārceltā darba diena
no 2. maija), līdz ar to, pielāgojoties situācijai, organizatori lēmuši, ka tirgošanās
sektors sestdien būs atvērts no pulksten
9 līdz 19 jeb divas stundas ilgāk nekā
parasti, bet svētdien, 11. maijā, – no

pulksten 9 līdz 15. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» speciāliste Santa Sīle stāsta,
ka Stādu dienām pieteikušies teju 200
tirgotāji, kuri plašā klāstā piedāvās
stādus – vasaras puķes, ziemcietes,
augļkokus, krūmus, dekoratīvos augus,
skujkokus, arī trifeles un vīnogulājus.
Tāpat būs mazā dārza tehnika, pļāvēji,
augsnes mēslojumi, darbarīki, kā arī
dārza mēbeles, puķupodi, dārza dekori.
Protams, būs arī pārtika – siers, maize,
gaļa, bulciņas, un piedāvājums šogad
būs mazliet plašāks. Pārtikas tirgotāji
un amatnieki būs izvietoti gar pils rietumu sienu.
Dodot iespēju jelgavniekiem izglītoties par dārza veidošanu un kopšanu, arī
šogad iestāde «Kultūra» LLU Studentu
klubā piedāvās bezmaksas lekcijas un
pieredzējušu speciālistu konsultācijas. Šogad uzmanības centrā – dārza
kompozīciju veidošana un mūžzaļie
dzīvžogi. Piedalīties aicināts ikviens
interesents.
Domājot par pircēju ērtībām, arī šajās
Stādu dienās saglabāta kārtība, ka tie
klienti, kuri būs iegādājušies ko lielāku,
no pārdevēja saņems īpašu caurlaidi, kas
ļaus piekļūt tuvāk pilij, lai ievietotu savu
pirkumu auto. Tāpat arī šogad darbosies
Ķerru palīdzības dienests – brīvprātīgie
jaunieši palīdzēs pircējiem lielākus pir-

Bezmaksas lekcijas un
konsultācijas Stādu dienās
10. un 11. maijā
• Pulksten 10.30 – «Idejas dārza kompozīcijai un ainavas sakārtošanai». Vada
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra pasniedzēja Mirdza Geidāne.
• Pulksten 12 – «Mūžzaļo dzīvžogu veidi,
to nozīme, stādīšana un kopšana». Vada
Latvijas Stādaudzētāju biedrības priekšsēdētājs stādaudzētavas «Dimzas» vadītājs
Andrejs Vītoliņš.

kumus ar ķerru nogādāt līdz pils stūrim,
kur tos varēs ielikt auto. Stādu dienu
apmeklētāji auto aicināti novietot vai nu
speciāli iekārtotajā stāvlaukumā pļavā
pretī pilij, vai pilsētā. Svarīgi autovadītājiem zināt, ka auto nevarēs novietot
Pilssalas ielas malās, arī stāvlaukumā
pie pils ir ierobežots vietu skaits.
Jau tradicionāli paralēli tirgum sarūpēta kultūras programma, kuras norise
šogad no pils priekšpuses «pārcelta» uz
Pils saliņu. 10. maijā no pulksten 11
uzstāsies dejotāji «Diždancis», «Skalbe»,
«Kalve», «Zemgaļi», «Ieviņa», senioru
dāmu kolektīvs «Rudens rozes», folk
loras kopa «Dimzēns». Svētdien, 11.
maijā, par kultūras programmu gādās
deju kolektīvi «Lielupe», «Jaunība» un
«Rota».

Joņevs beidzot atzīst, ka ir rakstnieks
 Ilze Knusle-Jankevica

Sadalītas Latvijas Literatūras
gada balvas. Par pagājušā
gada spilgtāko debiju atzīts
jelgavnieka Jāņa Joņeva romāns «Jelgava 94», un tikai
tagad viņš pats sevi spēj
nosaukt par rakstnieku.
Līdz šim J.Joņevs sevi neuzskatīja
par rakstnieku un teica: «Lai par tādu
kļūtu, jāuzraksta vismaz vēl viena
grāmata.» Tomēr literatūras nozares
profesionāļu piešķirtā balva un pirms
tam arī saņemtā lasītāju simpātiju
balva «Kilograms kultūras» likušas
viņam pārdomāt. Saņemot balvu par
spilgtāko debiju, rakstnieks atzina:
«Manas grāmatas varoņi laikā, par
kuru grāmatā stāstīts, domāja, ka ir
unikāli un neviena nesaprasti, bet šī
balva apliecina, ka viņi toreiz kļūdījās.»
Saņemtās balvas un atzinība liecina,
ka publikai patīk šie 90. gadu Jelgavas
jaunieši. J.Joņevs par balvām un kritiku cenšas nedomāt un pat dažas dienas
pirms balvu pasniegšanas neizjuta ne
vismazāko uztraukumu vai nemieru.
Arī pēc balvas saņemšanas pagaidām
dzīve nav mainījusies, tomēr viņš gaida, ka interese vēl kāps. «Man šķiet,
ka līdz ar šādas balvas saņemšanu
kritika kļūst asāka,» spriež J.Joņevs,

bet ir spiests atzīt, ka
arī līdz šim interese
par viņa darbu bijusi
liela un atsauksmes
– dažādas. Viņš gan
neuzņemas izsvērt,
kura no balvām – profesionāļu vai lasītāju – ir nozīmīgāka,
vien nosaka: «Saņemt
dažus teikumus no
pilnīgi nepazīstama
cilvēka ir daudz interesantāk un varbūt
pat tā kā svarīgāk
par to, ko pateiks literatūras aprindās zināma figūra.»
Ne rakstot romānu, ne pēc grāmatas
iznākšanas autors nav domājis par to,
ka darbs varētu iegūt kādu balvu, bet
atzīst, ka saņemt atzinību ir patīkami.
«Tas tomēr uzliek arī tādu kā atbildību,
un no manis jau sāk gaidīt nākamo
darbu,» tā J.Joņevs. Viņš pagaidām ar
rakstīšanu iepauzē, lai gan vienu stāstu
pēc romāna iznākšanas ir publicējis
portālā satori.lv.
Iespējams, Gada balvas saņemšana
būs iemesls tam, ka romāns «Jelgava
94» kļūs par literatūras studentu kursa
un bakalaura darbu tēmu. «Zinu, ka
daži referāti par manu romānu ir jau
rakstīti. Esmu šajā kontekstā saņēmis
vairākus jautājumus,» nosaka autors.

Jāpiebilst, ka uz spilgtākā debitanta titulu
pretendēja vēl viens jelgavnieks – Henriks Eliass
Zēgners ar dzejas krājumu «Elementi». J.Joņevs
pat nopircis šo grāmatu
un palūdzis autoram ierakstu ar autogrāfu.
Latvijas Literatūras
gada balvas nominantus
izvērtēja ekspertu komisija: literatūrkritiķe
un tulkotāja Ieva Kolmane, dzejniece Anna
Auziņa, portāla satori.lv
redaktors Ilmārs Šlāpins, rakstniece
Dace Rukšāne-Ščipčinska, dzejnieks
un literārās izglītības programmas
«Literārā akadēmija» vadītājs Ronalds
Briedis, tulkotāja Ieva Lešinska-Geibere, dzejnieks un tulkotājs Jānis Vādons,
literatūrzinātnieks Raimonds Briedis,
kā arī literatūrkritiķis un dzejnieks
Arvis Viguls.
Jāpiebilst, ka 3. maijā, atklājot Jelgavā tūrisma sezonu, interesentiem būs
iespēja doties ekskursijā «Jelgava 94
+ 20» un iepazīt romānā aprakstītās
vietas. Ekskursijas sākums – pulksten
15 pie Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Dalība – bez maksas, bet iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

