Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 221 aktīvajam jelgavniekam,
kas piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas saukļu ir
publicēti 21. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 200 dalībnieki.
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4. maijā mūsu valstī
svin Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu 1990. gadā.
Jelgavnieki šajā dienā
jau pulksten 11 aicināti
nolikt ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes pieminekļa, bet pēc tam
doties uz Pasta salu un
visas dienas garumā
ģimenes lokā svinēt
svētkus «Jelgava var».
Gaidot Latvijas simtgadi,
šogad 4. maijā mūsu valstī tiek
rīkoti Baltā galdauta svētki ar
mērķi iedibināt un nostiprināt
tradīciju cilvēkiem pulcēties pie
viena galda ģimenes, draugu vai
kaimiņu lokā, apzināti svinot
savas valsts esību un godinot
tos, kuri palīdzējuši to radīt
un nosargāt. Arī Pasta salā 4.
maijā simboliski būs izvietoti
vairāki galdi, kas klāti ar baltu

Sapņu sēta, sēta «Dari pats» un
Mandalu sēta.
Centrālā sēta atradīsies uz
skatuves. Tur bez dažādām
citām aktivitātēm ar deju priekšnesumiem pasākuma apmeklētājus sveiks «Benefices», «Intrigas»
un «Vēja zirdziņa» dejotāji, un
katrs kolektīvs pēc savas uzstāšanās arī skatītājiem iemācīs piecas
minūtes garu deju.
Svētku apmeklētāji varēs
iesaistīties visu deviņu sētu
piedāvātajās aktivitātēs, par
kurām priekšstatu video formātā
varēs gūt Kino sētā. Piemēram,
Bērnu sētā mazākie pasākuma
apmeklētāji varēs veidot dažādas
figūras no baloniem, piedalīties
sportiskās spēlēs, kapoeiras un
jogas nodarbībās, kā arī darboties
ar mandalām un mālu, savukārt
Sapņu sētā – ar rūnu palīdzību ieskatīties nākotnē. Baleta nodarbībās interesenti varēs piedalīties
Dinamiskajā sētā. Tā kā Latvijā
šobrīd popularitāti ir guvuši
dažādas skriešanas sacensības,
šajā pašā sētā treneri īpašās nodarbībās palīdzēs jelgavniekiem

Ielu stafetei būs astoņi posmi:
Uzvaras iela–Katoļu iela; Katoļu
iela–Pasta iela; Pasta iela–Mātera iela; Mātera iela–Pētera iela;
Pētera iela–Mātera iela; Mātera
iela–Pasta iela; Pasta iela–Katoļu
iela; Katoļu iela–Uzvaras iela.
Stafešu skrējieni notiks piecās
grupās (4. – 5. klašu zēni un meitenes; 6. – 7. klašu zēni un meitenes;
8. – 9. klašu zēni un meitenes; 10.
– 12. klašu jaunietes un jaunieši;
vispārējā grupa). Zēnu un meiteņu
komandas startēs atsevišķi. Vispārējā grupā varēs startēt visi, kas
vēlas. Komandā jābūt astoņiem
dalībniekiem. Pieteikums jānosūta
elektroniski galvenajai sacensību
tiesnesei Aļonai Fomenko līdz 28.
aprīlim pa e-pastu: Alona.Fomenko@sports.jelgava.lv. Vārdiskie
komandas pieteikumi jāiesniedz
30 minūtes pirms pirmā starta
sacensību norises vietā.
Jāuzsver, ka 1. maija stafešu
laikā no pulksten 10.50 līdz 11.45
tiks slēgta arī sabiedriskā transporta kustība Lielās ielas posmā
no Akadēmijas ielas līdz Pētera
ielai abos virzienos. Kā informē
Jelgavas Autobusu parkā, norādītajā laikā tiks slēgtas autobusu
pieturas «Centrs» un «Mātera
iela» Lielajā ielā abos virzienos.
Autobusi slēgto ielas posmu apbrauks pa apvedceļiem.
Sabiedriskais transports 1. un

19. maršrutā, braucot no Pārlielupes Dobeles virzienā, slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks pa
Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–Raiņa
ielu–Pulkveža O.Kalpaka ielu–Lielo ielu, tālāk pa ierasto maršrutu.
Autobusi 1., 15. un 18. maršrutā,
braucot virzienā no Dobeles šosejas, slēgto Lielās ielas posmu
apbrauks pa Lielo ielu–Pulkveža O.Kalpaka ielu–Raiņa ielu–
J.Čakstes bulvāri–Lielo ielu, tālāk
pa ierasto maršrutu. 1. maršruta
reiss pulksten 11 no centra virzienā uz Ozolnieku skolu un 9.
maršruta reiss pulksten 11.10 no
centra virzienā uz Āni tiks uzsākts
no pieturas «LLU» Lielajā ielā.
2. maršruta reiss pulksten 11.05
no Svētes, braucot uz Teteli, slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks pa
Raiņa ielu–J.Čakstes bulvāri–Lielo
ielu, tālāk pa ierasto maršrutu,
slēgta autobusu pietura «Svētes
iela» Mātera ielā.
4. maršruta reisi pulksten 10.45
un 11.15 no Meiju ceļa, braucot uz
Ģintermuižu, slēgto ielas posmu
apbrauks pa K.Barona ielu–Lielo
ielu–Pulkveža O.Kalpaka ielu–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk pa ierasto
maršrutu, slēgta autobusu pietura
«Autoosta» Pasta ielā.
5.,13. un 14.a autobuss braucot
virzienā no Pārlielupes, slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks pa
Lielo ielu–J. Čakstes bulvāri–
Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk pa
ierasto maršrutu, slēgtas autobusu
pieturas «Centrs» Lielajā ielā un
«Autoosta» Pasta ielā.
7. maršruta reiss pulksten 10.45
no Meiju ceļa virzienā uz Kārniņiem, 8. maršruta reiss pulksten
11 no Bemberiem virzienā uz
Romas krogu un 22. maršruta
reiss pulksten 11.10 no Asteru
ielas virzienā uz dzelzceļa staciju
slēgto Lielās ielas posmu apbrauks
pa Lielo ielu–Pulkveža O.Kalpaka
ielu–Raiņa ielu–Pasta ielu, tālāk pa
ierasto maršrutu, slēgtas autobusu
pieturas «Mātera iela» Lielajā ielā
un «Autoosta» Pasta ielā.
16. maršruta reiss pulksten
11.05 no Teteles virzienā uz Svēti
slēgto Lielās ielas posmu apbrauks
pa Lielo ielu–J.Čakstes bulvāri–
Raiņa ielu, tālāk pa ierasto maršrutu, slēgtas pieturas «Centrs» un
«Mātera iela» Lielajā ielā.

ties sociālo problēmu novēršanai.
Otrs secinājums: var palīdzēt tikai
tam, kurš grib palīdzību saņemt
un kaut ko mainīt dzīvē. Ir cilvēki,
kuri neko negrib mainīt, viņiem ir

Projekta
vadītāja Marija Kolneja
pasniedz
ģimenes
asistenta
sertifikātu
Viktoram
Želvim.
Foto: Raitis
Supe
labi, kā ir, pat ja mums, cilvēkiem
no malas, tā nešķiet. Tāpēc diemžēl bija ģimenes, kurām šie seši
mēneši principā ir bijuši veltīgi,»
tā M.Kolneja. Turpinājums 3.lpp.

Svētdien, 1. maijā, pulksten 11 Hercoga Jēkaba laukumā tiks dots
starts tradicionālajam
skrējienam «Maija stafetes». Sacensību laikā
tiks ierobežota satiksme
Lielās ielas posmā no
Akadēmijas ielas līdz
Pētera ielai, līdz ar to
arī pilsētas autobusi
apbrauks slēgto ielas
posmu. «Paredzams, ka
satiksme tiks slēgta apmēram desmit minūtes
pirms sacensībām un
tiks atjaunota ap pulksten 12.15,» tā Jelgavas
Sporta servisa centra direktora vietniece sporta
darbā Maija Actiņa.

Foto: Raitis Supe
galdautu. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics aicina šos svētkus
simboliski atzīmēt arī tuvāko
cilvēku lokā, svinīgi apsēžoties
pie balti klāta galda un aizdomājoties par mūsu valsts vēstures
notikumiem, ceļu līdz Latvijas
neatkarībai, un paraudzīties
nākotnē, pārdomājot ceļu, kas
ejams tālāk, apzinoties, ka Latviju veidojam mēs paši.
Aicinot uz pasākumu Pasta
salā, M.Buškevics uzsver, ka 4.
maijs ir Latvijas Neatkarības
atjaunošanas diena, kam ir liela
nozīme mūsu dzīvē. «Tieši tāpēc
vēlamies to piedāvāt pavadīt
kopā aktīvi, justies brīvi ne tikai
savā valstī un pilsētā, bet arī
savā garā.»
Deju centra «Cukurfabrika»
un deju studijas Benefice» vadītāja Annika Andersone stāsta, ka
Pasta salā visas dienas garumā
dažādas aktivitātes paralēli cita
citai norisināsies deviņās sētās.
Būs Centrālā sēta, Funkcionālā
sēta, Dinamiskā sēta, Enerģētiskā sēta, Bērnu sēta, Kino sēta,

Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

«Maija stafešu» laikā
ierobežos satiksmi

4. maija svētki –
Pasta salā

 Egija Grošteine

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Deniss Davidovs, Valda Eihentāle, Jolanta Dumpe, Arnis Jaunsubrēns, Viviāna
Vasiļjeva, Rimants Avotiņš, Einārs Antāns, Valija Kokte, Laimonis
Šmits, Margrieta Roze, Sandra Jāne, Skaidrīte Priedniece, Ruta
Cirša, Aija Strode, Sabīne Zīle, Ksenija Sivačenko, Ivars Pumpurs,
Inga Popova, Jānis Ikvils, Vilma Johansone.

gatavoties dalībai maratonā.
Enerģētiskajā sētā pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja relaksēties, savukārt Funkcionālajā
sētā varēs izmēģināt gongu meditāciju antigravitācijas audumos.
Ikviens pasākuma apmeklētājs
aicināts uz Pasta salu līdzi ņemt
sporta apavu pāri kopīgai svētku
mandalas veidošanai (pēc pasākuma apavi tiks ziedoti trūcīgām
ģimenēm), sportisku noskaņojumu un apģērbu, kā arī ūdens
pudeli, ko pasākuma laikā bez
maksas būs iespējams uzpildīt.
Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Kultūra».
Šajā dienā Baltā galdauta
svētkus aicina svinēt arī Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka, kad pulksten 13 bibliotēkas un mākslas
studijas «Mansards» pagalmā
uzstāsies Spīdolas ģimnāzijas kolektīvi un sevi prezentēs Jelgavas
Amatu vidusskola.
Jāpiebilst, ka 4. maijā Jelgavas
pilsētas nozīmes autobusa maršruti tiks izpildīti pēc svētdienas
kustības saraksta.

Projektā izskolo 24 ģimenes asistentus
 Egija Grošteine

Pirms gada Jelgavas pensionāru biedrība sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi uzsāka projektu «Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā». Tajā ģimenes asistenta
profesijā tika sagatavoti 24 pensijas un pirmspensijas
vecuma cilvēki, no kuriem 11 jau 1. jūlijā stāsies oficiālās
darba attiecībās.
«Domāju, ka projekta realizācijai atbilst Hansa Kristiana Andersena vārdi: «Katra cilvēka dzīve ir
ar Dieva roku rakstīta pasaka.» Arī
mūsu projekts ir kā pasaka, kas

sākās ar vārdiem «Reiz bija ideja
un tapa projekts…». Realizācijas
gaitā gāja visādi – bija gan kāpumi, gan kritumi, gan skumjas,
gan prieki. Projekta virzība bija

pagrūta, tomēr mērķi izpildījām,»
stāsta Jelgavas pensionāru biedrības pārstāve un projekta vadītāja
Marija Kolneja. Projektā iesaistījās
24 sociālā riska ģimenes, kurās aug
57 bērni, un katra ģimene tika nodrošināta ar vienu asistentu, kura
uzdevums bija palīdzēt uzlabot ģimenes sociālās prasmes. Septiņās
no ģimenēm ir abi vecāki, savukārt
pārējās ģimenēs mammas bērnus
audzina vienas. Turklāt lielākā
daļa vecāku, uzsākot projektu, bija
ilgstoši bezdarbnieki.

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

M.Kolneja stāsta, ka bija ģimenes, kas ļoti aktīvi iesaistījās
projektā un bija priecīgas saņemt
priekšrocības, ko sniedza dalība
tajā, tomēr aptuveni trešdaļa
projektam pakļāvās ar grūtībām
– negribīgi apmeklēja sadzīves
prasmju celšanas nodarbības un
kultūras pasākumus. «Projekta
gaitā esmu nonākusi pie vairākiem
secinājumiem. Viens no tiem:
ģimenes asistents ir nevis darbs,
bet gan kalpošana, un to darīt var
tikai cilvēks, kurš ir gatavs ziedo-

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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INTERVIJA
«Jaunieši
labāk atraisās
ārpus ierastās
skolas vides,
tādēļ vēlamies Jelgavā
izveidot Jauniešu māju kā
vidi radošām
aktivitātēm,
kur dienaskārtību varētu veidot paši
jaunieši,» uzsver Jelgavas
Skolēnu domes priekšsēdētājs Reinis
Nikuļcevs.
Foto: Raitis
Supe

 Jānis Kovaļevskis

«Jaunieši no citām
pilsētām mūs mazliet apskauž,» tā par
Jelgavas iespēju būt
pirmajai Latvijas jauniešu galvaspilsētai
saka Jelgavas Skolēnu domes priekšsēdētājs Valsts ģimnāzijas
11. klases skolnieks
Reinis Nikuļcevs.
Sarunā Reinis uzsver, ka
šobrīd jauniešiem Jelgavā visvairāk pietrūkst savu māju, jo
«Jundā» kļuvis par šauru, tādēļ
viņš ir gandarīts, ka šī ideja
par jauniešu centra izveidi ir
aktualizēta un tiks realizēta
jau tuvākajos gados.
Šogad Jelgava ir nosaukta par jauniešu galvaspilsētu. Ko tas nozīmē pašiem
jauniešiem?
Ir labi padarīta darba sajūta.
Šo iespēju mums neviens neuzdāvināja. Kopā ar pašvaldības
jaunatnes lietu speciālistiem
strādājām pie pieteikuma sagatavošanas, aicinājām cilvēkus
balsot, lai tieši Jelgava iegūtu
šo nomināciju. Tā ir laba reklāma mūsu pilsētai, jo jauniešu auditorijai organizētajos
pasākumos Jelgavas vārds
šogad izskan daudz vairāk. Arī
pilsētā uz vietas notiks vairāk
pasākumu tieši jauniešiem. Tā
ir iespēja, kura mums jāizmanto. Jācer, ka šī nav pēdējā reize,
kad varam lepoties ar jauniešu
galvaspilsētas statusu.

domes priekšsēdētāju. Ko
vēlies paveikt pilsētas jauniešu labā?
Skolēnu dome ir organizācija, kuras uzdevums ir apvienot
pilsētas skolu jaunatni. Tiekamies reizi nedēļā un plānojam
dažādus pasākumus, aktīvi
iesaistāmies pilsētas jauniešu
forumu, erudīcijas konkursu,
sporta un citu pasākumu organizēšanā un mēģinām veidot
tos tā, lai uzrunātu pēc iespējas vairāk pilsētas jauniešu.
Mūsu galvenā mērķauditorija
ir pamatskolas vecāko klašu
skolēni un 10., 11. klase. 12.
klasē jauniešiem lielākoties
parādās citas intereses, viņi
ir pilngadīgi un skolas balles
vietā lielākoties izvēlas citus
pasākumus. Tomēr galveno
akcentu savā darbā vēlos likt
uz ideju par Jauniešu mājas
izveidi, jo pilsētas jauniešiem
nav savas vietas, kur pulcēties
ikdienā. «Jundā» ir kļuvis par
šauru, turklāt jauniešu klubs
sanāk kopā tikai divas reizes
nedēļā. Tas ir pārāk reti – iespēja biežāk sanākt kopā lielā
mērā nosaka plānoto pasākumu kvalitāti. Turklāt daudzi
aktīvie jaunieši ir ierobežoti
laikā un labprāt apmeklētu
jauniešu centru citās dienās.

Kāda ir tava vīzija par
Jauniešu māju?
Tai jābūt konkrētai vietai,
telpai, kura ir piemērota dažādām jauniešu aktivitātēm.
Kurā var organizēt tematiskos pasākumus, spēlēt galda
spēles vai vienkārši būt kopā
un labi pavadīt laiku. Centram
Esi ievēlēts par Skolēnu jābūt atvērtam arī brīvdienās.

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

«Jelgavā jauniešus
ņem vērā!»
Jauniešu māja varētu būt laba
integrācijas platforma starp
vispārējo un profesionālo,
starp dažādu skolu audzēkņiem. Arvien aktuālāka kļūst
arī ārvalstu jauniešu, apmaiņas programmas skolēnu un
studentu iekļaušanās mūsu
sabiedrībā. Ir ideja, ka šis jauniešu centrs varētu atrasties
Zemgales prospektā 7, kādreizējās Speciālās skolas telpās.

par rezultātu. Šobrīd kopā ar
klasesbiedru strādājam pie biznesa idejas par īpašas hokeja
nūju aizsarglentes izstrādi,
testējam dažādus materiālus
un meklējam iespējas šīs produkcijas realizācijai. Tas, kāda
ir jauniešu ievirze, lielā mērā
ir atkarīgs arī no skolotājiem,
vai viņi iedrošina un aicina
apmeklēt dažādus pasākumus
saistībā ar uzņēmējdarbību.
Mums šajā ziņā ir paveicies,
Vai pilsēta kopumā ir jo vienmēr esam informēti gan
pievilcīga jauniešiem?
par dažādiem semināriem un
Man grūti spriest par visiem,
jo galvenokārt manā vidē ir
aktīvākā jauniešu daļa. Mēs
visi esam iesaistīti dažādās
pilsētas piedāvātajās aktivitātēs. Pasākumu un notikumu ir
tik daudz, ka visam nepietiek
laika. Apzinos, ka ir jauniešu
daļa, kas nav motivēta iesaistīties izglītojošās aktivitātēs ārpus stundām, bet arī viņiem ir
plašas iespējas mūzikas, sporta
un citām pašizpausmēm. Daudzi priecājas, ka šogad tiks
rekonstruēts skeitparks un
Pasta salā uzstādīs āra trenažierus. Daudz tiek runāts arī
par ierobežotajām iespējām
apmeklēt kino, bet man tā nešķiet problēma – iekāp vilcienā
un aizbrauc uz Rīgu!
Jelgavā ir vairāk nekā
300 sabiedrisko organizāciju, tostarp arī pietiekami
daudz tādu, kuras orientētas uz jauniešu auditoriju.
Vai tas ir jūtams?
Organizāciju patiešām ir
daudz, to var sajust arī ikdienā, jo reti kurš no Skolēnu
domes vai skolu pašpārvaldēm
ir iesaistīts tikai vienā vai divās organizācijās. Parasti tās
ir trīs un četras. Tas noteikti
nav mīnuss, drīzāk ieguvums,
jo jau skolas laikā ir iespējams iegūt dažādu pieredzi un
prasmes, kas nākotnē palīdzēs
profesijas izvēlē. Darboties dažādās organizācijās jauniešus
mudina arī iespēja piesaistīt
līdzekļus savu ideju realizācijā. Mēs mācāmies rakstīt un
realizēt dažādus projektus.
Tas iemāca strādāt noteiktā
naudas un laika rāmī, nelidināties mākoņos.
Bieži izskan viedoklis,
ka mūsu izglītības sistēma
gatavo darba ņēmējus, nevis devējus. Vai vari tam
piekrist?
Man ir atšķirīga pieredze,
jo pats nāku no uzņēmēju
ģimenes, esmu iesaistījies
«Junior Achievement» mācību uzņēmumu programmā
un savu nākotni saistu ar
uzņēmējdarbību. Man patīk
eksperimentēt un radīt ko jaunu, pašam uzņemties atbildību

«Skolēnu dome ir organizācija, kuras uzdevums ir apvienot
pilsētas skolu jaunatni.
Tiekamies reizi nedēļā
un plānojam dažādus
pasākumus, aktīvi iesaistāmies pilsētas jauniešu forumu, erudīcijas
konkursu, sporta un citu
pasākumu organizēšanā un mēģinām veidot
tos tā, lai uzrunātu pēc
iespējas vairāk pilsētas
jauniešu.»

lekcijām, gan skolēnu konkursiem, kuru mērķis ir attīstīt
uzņēmējdarbības prasmes.
Katram atliek vien izdarīt
savu izvēli: iet un darīt vai noskatīties no malas. Piemēram,
Spīdolas ģimnāzijā ir komercklase, kur īpašu uzmanību
pievērš tieši uzņēmējdarbības
prasmju attīstībai un, cik man
zināms, tam ir arī rezultāts, jo
samērā daudz šīs klases absolventu vēlāk savu dzīvi saista ar
uzņēmējdarbību.
Kādas šodien ir jauniešu
iespējas darba tirgū?
Lielākā problēma šajā ziņā ir
tā, ka visur tiek prasīta darba
pieredze, kuru iegūt nav tik
vienkārši. Bet daudz ko var
darīt jau skolas un studiju
laikā. Piemēram, ja apgūsti
fotografēšanas vai filmēšanas
iemaņas, naudu var sākt pelnīt
uzreiz. Interesanti, ka mums
skolas iekšējiem pasākumiem
ir arvien grūtāk piesaistīt
kādu, kurš to visu iemūžinās,
jo tie, kas to prot vislabāk,
vēlas saņemt atlīdzību. Daļēji
šī iemesla dēļ mums nācās
pārtraukt arī skolas televīzijas
projektu. To nevar nosodīt,
jo jaunietis ir ieguldījis savu

prasmju attīstībā, iegādājies
tehniku un tagad vēlas to
atgūt. Jāņem vērā arī tas, ka
jauniešiem ir samērā lielas
ambīcijas atalgojuma ziņā – arī
tas traucē pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū kā algotam
darbiniekam. Manuprāt, viens
no risinājumiem ir sākt pašam
savu uzņēmējdarbību.
Izmantojot brīvo kustību ES teritorijā, daudzi
jaunieši dodas studēt un
strādāt uz citām valstīm.
Cik, tavuprāt, ir reāli pēc
studijām Londonā vai Berlīnē atgriezties Jelgavā?
Šodien studijas ārvalstīs
vairs nav nekas neparasts. Tā
ir iespēja, kura jāizmanto. Mēs
dzīvojam globālā pasaulē ar
jaunām prasībām, tādēļ mainīt
savu ikdienas vidi uz studiju
laiku ir vērtīgi. Tas dod jaunu
pieredzi, kuru Latvijā nekad
neiegūšu, un iemāca domāt
savādāk. Starptautiskā pieredze ir ļoti svarīga, ja vēlamies
savas preces pārdot ārvalstīs.
Tomēr pats sevi redzu Latvijā
un, ja došos studēt uz ārvalstīm, noteikti atgriezīšos. Te ir
māju sajūta un labas iespējas
personīgajai izaugsmei.
Šobrīd norit diskusijas
par mācību gada pagarināšanu, lai stundu sarakstā
iekļautu vairāk sporta
nodarbību, veselības mācību, finanšu pratību un
citus priekšmetus, kā arī
samazinātu mājas darbu
apjomu. Esi par vai pret
šādu ieceri?
Ar saviem vienaudžiem
esam diskutējuši par šo. Ir ļoti
grūti sevi motivēt mācībām,
kad ārā ir silts un spīd saule.
Jau maijā skolotājas izmēģina
dažādas metodes, lai noturētu
mūsu uzmanību. Piemēram,
vienā matemātikas stundā
devāmies laukā, gūlāmies
zālītē un veidojām simetrijas
asis. Izrādās, ka matemātiku
var mācīties arī šādā veidā! Ja
mācību gads tiek pagarināts,
tad nodarbības būtu jāorganizē ārpus ierastās mācību
vides. Tās varētu būt dažādas
mācību ekskursijas, plenēri vai
cita veida aktivitātes. Ja man
pašam būtu jāatbild, kur esmu
iemācījies visvairāk, tad tas ir
ārpus ierastās mācību vides,
dažādās interešu nodarbībās.
Interesanta pieredze šajā ziņā
ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizētajā Junioru universitātē,
kur mācību gada laikā iegūtās
zināšanas tiek praktiski nostiprinātas vasaras nometnē.
Domāju, ka tādam risinājumam mācību gada pagarināšanai neviens neiebilstu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt,
ko ražo Jelgavā?

Ansis, karavīrs:
– Piena produktus, keramikas izstrādājumus, gan
jau kaut ko arī
no kokmateriāliem taisa, mēbeles,
logus. Arī karameles tagad ražo
Jelgavā. Kaut ko jau ražo, tomēr
gribētos, lai Jelgavā būtu vairāk
ražošanas uzņēmumu, jo, manuprāt, mūsu pilsētai potenciāls ir
lielāks par to, kas tiek izmantots.
Piemēram, vagonu rūpnīca, kas
gan Jelgavā īsti neienāca, bija ne
slikts variants. Jo vairāk ražošanas
uzņēmumu, jo vairāk darbavietu.
Santa, jaunā
māmiņa:
– Šķiet, ka
jaunākais
no Jelgavas
ražojumiem
ir karameles.
No kokmateriāliem daudz ko ražo,
mums ir «Nakts mēbeles». Kaut
kas jau ir, tomēr domāju, ka mums
vajadzētu vairāk attīstīt mašīnbūves sfēru, kaut ko līdzīgu kā agrāk
bija «RAF». Man tēvs tur strādāja.
Mājražotāji Jelgavā savus veikaliņus atver teju vai uz katra stūra,
to ir gana, tāpēc vajag pievērsties
lielākai rūpniecībai.
Ludmila,
mājsaimniece:
– Zinu, ka
mašīnu radiatorus ražo
Jelgavā, bet
vispār šķiet, ka te ir mazattīstīta
ražošana, jo ikdienā redzu, ka liela
daļa jelgavnieku brauc strādāt uz
Rīgu un Jelgavā, tā teikt, tikai pārnakšņo. Tas nozīmē, ka Jelgavā ir
maz darbavietu. Pat īsti nezinu, ko
Jelgavā vēl ražo. Agrāk bija «RAF»,
bet kas ir tagad? Nezinu. Tā vien
šķiet, ka Latvijā nevienam neko
nevajag. Žēl ir gados jauno cilvēku,
kuriem ir jānoskrienas par kapeikām. Labi atalgotu darbavietu ir
ļoti maz, tādēļ nav jau brīnums,
ka jaunie izvēlas braukt prom uz
ārzemēm.
Grigorijs,
tehniķis:
– Jelgavā ir
mašīnbūves rūpnīca,
piena kombināts. Lielo
ražošanas uzņēmumu Jelgavā
ir pavisam maz. Daudz kas ir
likvidēts.
Aleksandrs,
bezdarbnieks:
– Gaļas kombināts, piena
kombināts,
«Latvijas
keramika»,
«AKG». Citus nezinu. Tomēr, vai
tie tiešām ir Latvijas uzņēmumi,
nezinu. Gribētos uzzināt, cik daudz
Latvijā uzņēmumu ir tādi, kas pieder pašiem latviešiem.
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Olimpiskajā centrā sākas
Zemgales uzņēmēju dienas
 Ilze Knusle-Jankevica

Šajā nedēļas nogalē
– 29. un 30. aprīlī –
Zemgales Olimpiskajā
centrā jau trešo gadu
pēc pārtraukuma notiks izstāde «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2016»,
kurā šogad pieteikušies
168 dalībnieki, kas prezentēs produkciju un
piedāvātos pakalpojumus. Apmeklētājiem
ieeja – bez maksas.
«Dzīvojam pārmaiņu laikā –
mūsu uzņēmējiem savas pozīcijas
jānostiprina gan vietējā tirgū,
gan nopietni jāstrādā pie tirgu
apgūšanas ārpus Latvijas. Tāpēc
izstāde ir labs atskaites punkts
par gadā paveikto un nākotnes
iecerēm. Paldies visiem, kuri
izrādīja drosmi sevi parādīt
izstādē,» aicinot apmeklēt pasākumu, kurā līdzās izstādei un
gadatirgum būs arī plaša kultūras programma un izklaides
iespējas ģimenēm, saka Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Izstādē tiks pārstāvētas gan
Zemgales reģiona pašvaldības
un iestādes, kas popularizēs
tūrisma iespējas un piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan lielāki un
mazāki uzņēmumi, mājražotāji
un amatnieki. Pirmo reizi izstādē
piedalīsies, piemēram, Jelgavas
uzņēmumi «Astarte nafta» un
«Latvijas piens». Tāpat izstādē
piedalīsies «Evopipes», «Cross
Timber Systems», «Fortum Jelgava», «Dzirkstele», «Latakva»,
«Signum», «Urbiks», «Velis – A»,

Detālplānojuma ierosinātāji ir nekustamā īpašuma Lielajā ielā 41a
īpašniece T.Tarajana un īpašuma
Dobeles šosejā 9 īpašnieki O.Fomenko,
N.Loktionova un G.Uļjanovs.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir pamatot sabiedriskas nozīmes un
darījumu objektu, inženiertehniskās,
publiskās un transporta infrastruktūras
perspektīvās izvietošanas iespējas un
detalizēti noteikt teritorijas apbūves
parametrus un aizsargjoslas.
Detālplānojuma izstrādes robeža
atbilst nekustamo īpašumu Lielajā
ielā 41a (kadastra Nr.09000030019,
platība – 5295 m²) un Dobeles šosejā 9 (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000030235,
platība – 12 000 m²) robežām.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238)

aicina darbā korespondentu(-i)
darbam laikrakstā un portālā «Jelgavas Vēstnesis».

Galvenie
pienākumi:

Pretendentam
izvirzītās
prasības:

Piedāvājam:

• ziņu un publikāciju materiālu veidošana
laikrakstam un portālam «Jelgavas Vēstnesis»;
• dalība citu iestādes informatīvo materiālu
sagatavošanā.
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību
jomā darbā ar teksta materiālu sagatavošanu;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitis
kajiem procesiem valstī.
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi;
• iespēju sevi radoši apliecināt.

Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 15. maijam.
Vakance pieejama no 2016. gada 1. jūnija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lielajā talkā šogad
piepildīti 4305 maisi

«Stila avēnija», modes nams
«Tēma», «Karameļu darbnīca»
un citi Jelgavas uzņēmumi.
Izstāde notiks piektdien no
pulksten 10 līdz 18 un sestdien
no pulksten 10 līdz 17. Pirmajā
dienā pulksten 11 – pasākuma
atklāšana. Otrajā dienā pulksten
13 – dalībnieku apbalvošana
piecās nominācijās: «Aktīvākā
pārdošanas komanda», «Labākā reklāma», «Inovatīvākais
Valdekas pils apkārtni
stends», «Ekstravagantākais
Lielajā talkā sakopa Sadalībnieks» un «Ģimenei draubiedrības integrācijas
dzīgākais stends». Apmeklētāji
pārvaldes darbinieki
varēs uzzināt, ko ražo Jelgavā
kopā ar mazākumtauun citviet Zemgalē, iegādāties
tību biedrību pārstāvsev ko tīkamu, izbaudīt kultūras
jiem un apvienības
programmu – muzikālus priekš«Brīvprātīgie Jelgavai»
nesumus, Zemgales tautas tērpu
jauniešiem.
parādi, frizūru šovu. Bērniem
Foto: Raitis Supe
būs atrakcijas, varēs apskatīt
Nacionālo bruņoto spēku bruņutehniku. Notiks arī konditoru
konkurss «Zemgales skaistākā
torte» – labākā kūku cepēja tiks
noskaidrota sestdien pulksten
13.30. Savukārt Jelgavas restorāna «Hercogs» šefpavārs sniegs
 Egija Grošteine
meistarklasi gaļas grilēšanā.
Uzņēmēji piektdien no pulkSestdien Lielajā talkā
sten 12 varēs piedalīties Biznesa
Jelgavā piedalījās 1908
iespēju forumā. Pulksten 15.30
iedzīvotāji, kas ir par 30
paredzēta diskusija par uzņēmējcilvēkiem vairāk nekā
darbības vides attīstību Zemgales
pērn, kad pilsētas uzreģionā, kurā piedalīsies arī Ekokopšanā un labiekārnomikas ministrijas pārstāvis,
tošanā iesaistījās 1878
Jelgavas pilsētas domes priekštalkotāji. Arī situācija ar
sēdētājs un Zemgales reģiona
vietām, kurās, iedzīvouzņēmēji.
tājuprāt, bija nepiecieIzstādi organizē Latvijas
šams talkot, ir uzlaboTirdzniecības un rūpniecības
jusies – pērn pieteiktas
kamera un Jelgavas pilsēta
bija 90 talkas vietas, bet
sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju
šogad 78, kas liecina
un tirgotāju asociāciju un AS
par to, ka pilsētā pie«Latvijas Gāze».

2016. gada 8. aprīlī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-351.2/764
«Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem
Lielajā ielā 41a un Dobeles šosejā 9, Jelgavā».

Adrese: JPPI «Zemgales INFO»,
Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

mēsloto vietu ir kļuvis
mazāk.

«Diemžēl tā vietā, lai Lielajā
talkā pievērstos pilsētas labiekārtošanas darbiem, iedzīvotājiem
gadu no gada nākas ieguldīt savas
pūles atkritumu savākšanā vietās, kur tie tāpat pēc kāda laika
tiek sanesti no jauna,» atzīst SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis un
Lielās talkas koordinators Jelgavā
Aleksejs Jankovskis.
Šādas problēmzonas, kas regulāri tiek piemēslotas, ir upmalas.
Par to šaubu nav ūdens sporta
kluba «Pilssala» vadītājam Ērikam Tilgalim, kurš sestdien kopā
ar ģimeni, draugiem un kolēģi
talkoja Pilssalā gar upmalu. Tāpat kā liela daļa citu uzrunāto
talcinieku Jelgavā, arī viņš spriež,
ka Lielajā talkā sakoptā teritorija
tāda diemžēl nebūs ilgi, jo netrūkst
cilvēku, kuri nevīžo aiz sevis atpūtas vietu atstāt tīru un sakoptu.

Projektam noslēdzoties, uzlabojumi konstatēti 15 ģimenēs.
Trīs mammas uzsāka strādāt
algotu darbu, viena rudenī plāno
mācīties profesionālās tālākizglītības kursos, divām ģimenēm
ir uzlabojušās attiecības ar radiniekiem, viena ģimene mainīja
savu dzīvesvietu, viena mamma ir
pārtraukusi lietot atkarības vielas
un divās ģimenēs ir uzlabojusies
budžeta plānošana. Papildu tam
mainījusies arī ģimeņu attieksme
citai pret citu, uzlabojusies prasme
uzklausīt, pieņemt arī citu domas,
ģimenēm ir cēlies pašvērtējums,
tās ir kļuvušas drošākas, atvērtākas. Ģimenes ieguva jaunas
zināšanas, attīstīja savas prasmes, piemēram, rokdarbos, ēst
gatavošanā, dažādās sadzīviskās
aktivitātēs, kā arī guva citādāku
skatījumu par to, kā radoši, aktīvi
un interesanti var pavadīt brīvo

Īsi
 Noslēgusies kampaņa «Uzslavē
labu servisu 2016». Tajā mazo uzņēmumu grupā kategorijā «Bizness
patērētājam» izcila servisa sniedzēja
titulu ieguvis «Silvas» tējas namiņš
Pasta salā. «Kādēļ piedalāmies? Vairāku iemeslu dēļ: lai sagādātu «iekšējas
sacensības», lai neieslīgtu ikdienas rutīnā, lai izmantotu šīs akcijas piedāvātos
labumus, piemēram, slepenā pircēja
novērtējumu, tikšanos ar nozares speciālistiem, kā arī lai mūsu darbiniekiem
sagādātu prieku – ir tik ļoti patīkami par
labi paveiktu darbu saņemt uzslavu,
kas ikdienā ne vienmēr tiek izteikta!»
tā par dalību konkursā saka uzņēmuma
vadītāja Sandra Blūmane, norādot, ka
piedalīšanās konkursos liek pašiem uz
sevi paskatīties no malas, izanalizēt
stiprās un vājās puses.
 8. maijā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
Jelgavas Latviešu biedrības (JLB)
klubiņa «Sendienas» biedru saiets
ar groziņiem. Kā informē JLB, pēc
šīs tikšanās sekos pārtraukums līdz
septembrim.
 9. maijā Jelgavā, Pasta ielā 44, no
pulksten 15 līdz 18 biedrība «Zemgales Lāčplēsis» dāvinās maznodrošinātajiem jelgavniekiem pašu sarūpētas
mazlietotas drēbes.

«Te apgrozās daudz cilvēku un
tādēļ arī atkritumi tiek sanesti ne
mazums. Ko lai dara, ja ir divas
cilvēku grupas – vieni piesārņo,
bet otri mēģina to atkal sakopt?»
tā viņš, piebilstot, ka upmalu
uzkopj ne tikai reizi gadā Lielajā
talkā. Tā tiek kopta ik pa laikam,
tomēr no jauna to piecūko. Šogad
Lielajā talkā upmala tika atbrīvota
ne tikai no papīriem, pudelēm un
citiem sadzīves atkritumiem, bet
arī no paklājiem, krēsliem. «Vasarā
te bija novietots atkritumu konteiners atpūtniekiem, lai tie nepiemēslotu upmalu, tomēr daudzi to
izmantoja negodprātīgi un veda
šurp atkritumus no savām mājām,
ko talkā mums bija tas gods atkal
savākt,» stāsta Ē.Tilgalis.
Liela talkotāju aktivitāte sestdien bija jaunajā atpūtas vietā
Langervaldes mežā. Atkritumu
vākšanā iesaistījās ap 50 cilvēku
no LLU, Meža pētīšanas stacijas
un Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūta,
kā arī citi interesenti. Lai gan talcinieku skaits bija ievērojams, darbs
Lielajā talkā ir tikai pats sākums
ceļā uz tīru un sakārtotu pastaigu
un atpūtas vietu, jo atkritumu
tajā ir sakrājies ļoti daudz, atzīst
LLU Meža fakultātes dekāns
Dagnis Dubrovskis. Talcinieki
mežā savāca padsmit kubikmetru
atkritumu, arī senu radioaparātu
un televizoru atliekas, krāsaino
metālu, gultas, zābakus un pat
lērumu vairākos maisiņos rūpīgi
sašķirotu gāzēto dzērienu pudeļu
korķīšu, un spriež, ka šī ir vien
neliela daļa cilvēku atstātās dra-

zas 50 hektāru lielajā mežā, jo
nereti, paķerot, piemēram, zemē
nosviestu maisiņu, tam no zemes
dzīlēm līdzi nāca vēl pāris. Redzot,
cik ļoti piesārņots ir mežs, un ka
liela daļa atkritumu mežā ir svaigi,
par cilvēku nevīžību un godaprāta
trūkumu izbrīnīta ir LLU Meža
fakultātes pasniedzēja Solveiga
Luguza, kura talkoja kopā ar savu
septiņus gadus veco meitu, ko pie
talkošanas tradīcijas radina jau
kopš bērna kājas. «Meita vēl ratos
sēdēja, kad piedalījāmies viņas pirmajā talkā. Redzot šādus skatus,
kādi ir Langervaldes mežā, nākas
secināt, ka situācija ir visnotaļ bēdīga, un lielu lomu tajā, manuprāt,
spēlē tieši audzināšana,» tā viņa,
aicinot ikvienu novērtēt mūsu pilsētas un valsts dabas skaistumu,
nepiemēslot un būt par piemēru
jaunajai paaudzei.
Kā ierasts, arī šogad vairākas
talkošanas vietas apsekoja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, izsakot pateicību
čaklajiem talciniekiem. Arī viņš
uzsver: «Tīrs ir nevis tur, kur tīra,
bet tur, kur nemēslo, tādēļ gribētos
lūgt iedzīvotājus, lai mums Lielajā
talkā vairs nebūtu jātīra. Gribētos,
lai mēs ikdienā dzīvojam tīrīgi un
vairāk varētu pievērsties pilsētas
attīstībai – stādījumu, vides objektu veidošanai –, lai mēs varētu
dzīvot skaistā vidē,» tā domes
priekšsēdētājs, kurš šajā dienā
kopā ar kolēģiem talkoja bērnu un
jauniešu centra «Junda» nometnē
«Lediņi».
Kopā talkā Jelgavā tika savākti
4305 maisi ar atkritumiem.

Projektā izskolo 24 ģimenes asistentus
No 1.lpp.
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laiku kopā ar bērniem.
Lai gan projekta realizēšanas
laikā vairākas sociālā riska ģimenes tika ievirzītas uz pareizā
ceļa, galvenais projekta mērķis
tomēr bija veicināt pirmspensijas
un pensijas vecuma Jelgavas
iedzīvotāju sociālo integrāciju un
iekļaušanos darba tirgū. Tas, pēc
M.Kolnejas domām, ir panākts, jo,
noslēdzoties projektam, gatavību
veikt ģimenes asistenta darbu
izteikuši jau 18 pirmspensijas un
pensijas vecuma cilvēki.
Piektdien, 22. aprīlī, dienas
centrā «Sadraudzība» visiem 24
projektā iesaistītajiem ģimenes
asistentiem svinīgi tika pasniegts
sertifikāts. To saņēma Antoņina
Kuročkina, Silvija Latunova, Biruta Vasiļjeva, Viktors Želvis, Aivars
Kursītis, Marita Gorodņičeva,
Anna Ināra Ružinska, Svetlana
Serebrjakova, Aelita Apsīte, Raisa
Dubeņecka, Antra Skuja, Irēna

Vitkovska, Vija Ušvile, Edīte Gārseniece, Tatjana Hofrāte, Vitālija
Baltuškaite, Lilija Zaikovska, Ārija
Mūrniece, Ļubova Zinkovska,
Dzintra Pelegrīma, Dzintra Balode, Anda Janaite, Ludmila
Krupeņkova, Dzidra Pempere.
Viņi pēc īpaši izstrādātas mācību
programmas trīs mēnešus apguva
jaunas zināšanas un prasmes, lai
pēc tam sešu mēnešu garumā
sociālā riska ģimenēm ar bērniem
varētu palīdzēt pilnveidot sociālās prasmes, stiprināt ģimenes
vērtības, sniegtu atbalstu dažādu
problēmu risināšanā, veicinātu
ģimeņu sadzīves apstākļu uzlabošanos un savstarpējo sapratni
starp ģimenes locekļiem, mazinot
vardarbības izpausmes.
Tagad apmācītajiem ģimenes
asistentiem ir iespēja savas iegūtās zināšanas turpmāk realizēt,
strādājot Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē kā ģimenes asistentiem.

 5. maijā divi Jelgavas vakara
vilcieni kursēs tikai līdz Cenām, bet
tālāk pasažierus līdz Jelgavai nogādās autobuss. Vilciens, kas pulksten
22.25 atiet no Rīgas uz Jelgavu, Cenās
pienāks pulksten 23.06, kad pasažierus
tur uzņems speciāli norīkots autobuss
un tālāk nogādās līdz Jelgavas dzelzceļa
stacijai (pulksten 23.11 – Ozolniekos
pie dzelzceļa pārbrauktuves, pulksten
23.20 – pie Cukurfabrikas dzelzceļa pārbrauktuves, pulksten 23.27 – Jelgavas
dzelzceļa stacijā). Pēc līdzīga principa
kursēs arī vilciens, kas no Rīgas uz
Jelgavu atiet pulksten 23.25. Cenās tas
pienāks pulksten 0.06, kad pasažierus
tur uzņems speciāli norīkots autobuss
un tālāk nogādās līdz Jelgavas dzelzceļa
stacijai (pulksten 0.11 – Ozolniekos
pie dzelzceļa pārbrauktuves, pulksten
0.20 – pie Cukurfabrikas dzelzceļa
pārbrauktuves, pulksten 0.27 – Jelgavas
dzelzceļa stacijā).

Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija lūdz atsaukties mirušā
Raimonda Lavrenova
(dzimšanas dati – 16.04.1971.,
dzīvoja Mātera ielā 23/25 – 70,
Jelgavā) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par viņa radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā Mazajā ceļā 3 vai zvanīt
pa tālruni 63028550.

SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128)
piedāvā darbu

vides iekārtu tehniķim(-ei).
Darbs maiņās. Darba vieta:
šķirošanas stacija un poligons
«Brakšķi», Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads.
Pieteikties pa tālruni 26356403
vai e-pastu:
personals@komunalie.lv.

Bistro «Silva»

(reģ.Nr.43603036429)

aicina darbā pavāra palīgu(-dzi).
CV var iesniegt bistro «Silva»
vai sūtīt pa e-pastu
siaviktorijab@inbox.lv.
Var uz vietas aizpildīt pieteikuma anketu
(jautāt bistro kasierēm).
Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
T.63084899, 29266586.

Konditoreja «Silva»
(reģ.Nr.43603036429)

meklē konditoru(-i)
darbam ar mīklas izstrādājumiem
(kliņģeri, pīrāgi, smalkmaizītes utt.).

CV var iesniegt bistro «Silva»
vai sūtīt pa e-pastu siaviktorijab@inbox.lv.
Var uz vietas aizpildīt pieteikuma anketu
(jautāt bistro kasierēm).
Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
T.63084899, 29266586.
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Grib pārcelt termiņu, no kura
suņiem jābūt čipotiem

3. Sunim vajag arī pasi

1. Bija pieci gadi laika

2. Atliek uz pēdējo brīdi

Zemkopības ministrija nākusi klajā ar iniciatīvu pagarināt termiņu, no kura obligāti visiem suņiem, kas sasnieguši sešu mēnešu
vecumu, jābūt čipotiem – ja līdz šim bija noteikts, ka šī norma stāsies
spēkā 1. jūlijā, tad tagad ministrija cer to atlikt vēl par pusgadu – līdz
2017. gada 1. janvārim. Arguments: lai atvieglotu finansiālo slogu
suņu īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas. Un tas
nekas, ka MK noteikumi, kas nosaka čipošanas normu, tika pieņemti
jau 2011. gada vidū un suņu saimniekiem bija pieci gadi laika tam
sagatavoties. Tomēr ministrija uzskata, ka termiņš ir jāpagarina,
norādot: pastāv iespēja, ka prasība reģistrēt suni netiks pildīta, kā
arī palielināsies pamesto dzīvnieku skaits. Bet Jelgavas veterinārārsti norāda – pensionāri un laucinieki nereti par savu suni rūpējas
vairāk nekā dažs labs par tuvinieku. Neatkarīgi no termiņa – suņu
čipošana būs obligāta.

Zemkopības ministrijas iniciēto grozījumu projekts 29. aprīlī
tiks skatīts starpministriju darba grupā, kurā vienosies par
noteikumu projekta gala redakciju. Gala lēmumu pieņems Ministru kabinets, un tas varētu būt maijā. Bet pagaidām spēkā
ir noteikumi, kas paredz: no 1. jūlija suņiem jābūt čipotiem.
Neskatoties uz to, ka līdz tam atlikuši divi mēneši, Jelgavas
veterinārārsti teic, ka nekāds bums nav sācies. Pieprasījums
pēc suņu čipošanas ir mazliet palielinājies, bet teikt, ka veterinārārstu prakses gāztu riņķī, noteikti nevar. Arī laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka trijās praksēs tuvākajās
piecās dienās neviens suņa saimnieks čipošanu nav pieteicis.
«Mūsu klienti – ap 5000 suņu – gandrīz visi jau ir čipoti. Viņu
saimniekus par šo normu informējām jau laicīgi, pirms diviem
trim gadiem, un lielākā daļa pa šo laiku to jau ir izdarījusi,»
norāda SIA «Asti gaisā» veterinārārsts Oskars Tambergs. Tomēr šī veterinārārsta klienti laikam ir sabiedrības apzinīgākā
daļa, un vairums gan visu atliks uz pēdējo brīdi.
Jāpiebilst, ka čipošana jau tagad ir obligāta suņiem, kuri
tiek vesti pāri valsts robežai vai piedalās izstādēs. Kaķiem
un seskiem, ko ved ārpus Latvijas, jābūt čipotiem, bet reģistrācija nav obligāta.

4. Kas? Kā? Cik?
Suņa čipošanu veiks veterinārārsts. Čips ir standartizmēra, un tā
cena nav atkarīga no dzīvnieka lieluma – tas esot piemērots, sākot
no Jorkšīras terjera un beidzot ar sambernāru. Tiesa, ja saimnieks
vēlas, lai čips tiek ievietots ar mazāku adatu, kas maza izmēra suņiem varētu būt nesāpīgāka procedūra,
tas izmaksās dārgāk.
Čips atrodas stikla kapsulā, kas tiek
ievietota sunim zem ādas. Tas tiek darīts vienu reizi suņa mūžā, ja vien kādā
smagā negadījumā čips netiek bojāts.
Maksa par pakalpojumu atšķirsies
katrā veterinārpraksē. Čipa cena ir ap 15
– 20 eiro, bet ar veterinārārsta piedāvāto
pakalpojumu paketi kopumā šis prieks
izmaksās no 35 eiro veterinārārsta
privātpraksē līdz pat apmēram 70 eiro
veterinārā klīnikā (čips, potēšanas pase,
kompleksā pote, reģistrācija datu bāzē).

9. Suni,
par kuru
nav samaksāta
nodeva, ārā vest
nedrīkst

5. Taupa naudu un
reģistrē paši
Veterinārārsti norāda, ka nereti
klienti, taupot naudu, suni datu bāzē
reģistrē paši. To var izdarīt Lauksaimniecības datu centrā Dobeles ielā 41a,
Jelgavā. Konsultāciju laiks: pirmdienās,
otrdienās un piektdienās no pulksten
9 līdz 16 (iepriekš pieteikties pa tālruni – 63027628, 26510575, 22015476).
Mēneša pirmajā pirmdienā – slēgts.
Maksa par šo pakalpojumu Lauksaimniecības datu centrā ir 7,11 eiro. Ja to
darīs veterinārārsts (to var darīt tikai tie
veterinārārsti, kam noslēgts līgums ar centru), nāksies piemaksāt
vēl apmēram piecus eiro. Reģistrējot suni pašam, no veterinārārsta
jādabū dzīvnieka reģistrācijas veidlapa un 30 dienu laikā jāiesniedz
Lauksaimniecības datu centrā.
Izmaiņas (dzīvnieks pazudis, dzīvnieks atrasts, īpašnieka maiņa,
mājdzīvnieka turēšanas vietas maiņa, dzīvnieks miris) jau reģistrēta
dzīvnieka datos var veikt tā īpašnieks portālā www.latvija.lv. Tas ir
bez maksas.

6. Citi zvēri
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» čipoti un reģistrēti var tikt arī kaķi un
seski, bet tiem tas nav obligāti. Obligāta šī prasība ir tikai suņiem.
Aprīļa sākumā Lauksaimniecības datu centrā Jelgavā bija
reģistrēti 1086 suņi, 49 kaķi un 6 seski.
Jāuzsver, ka tikai čipa ievietošanai nav jēgas, jo tas nepilda
savu funkciju, – dzīvnieks nav identificējams. Čipā esošie dati
jāievada datubāzē, jo informācija tiks iegūta, ar speciālu ierīci
nolasot čipa numuru un saņemot tam piesaistīto informāciju par
suni un viņa saimnieku.

7. Sods – līdz 200 eiro
Sods suņa īpašniekam par to, ka suns nav čipots un reģistrēts atbilstoši MK prasībām, ir 7 – 200 eiro.

Suņa čipošana uzskatāma par pabeigtu tikai tad, kad dzīvniekam ir ievadīts čips un viņa dati reģistrēti vienotajā datu bāzē,
ko administrē Lauksaimniecības datu centrs. Apzinot pilsētas
veterinārklīnikas, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» uzzināja, ka
čipošana ir vesels pakalpojumu klāsts: čipa ievadīšana dzīvniekam, vakcīna pret trakumsērgu un dzīvnieka reģistrēšana datu
bāzē. Uz jautājumu, vai suns čipojot jāvakcinē, ja, piemēram,
potēts janvārī, no veterinārārsta Oskara Tamberga saņēmām
atbildi: jā, kaut vai potēts pirms divām dienām! Viņš skaidro, ka
to paredz likumdošana. «Čipošana ir suņa identifikācijas brīdis,
no kura var pierādīt, kas ir šis dzīvnieks, kam viņš pieder, kas
ar viņu noticis. Tas pierādāms ar ierakstu suņa pasē, norādot
tās sērijas numuru. Vecajām pasēm šāda numura nav, līdz ar
to nav iespējams pierādīt, ka tieši šis suns ir vakcinēts. Tāpēc,
čipojot suni, vakcināciju veicu pa jaunu un atzīmēju to pasē,»
skaidro veterinārārsts. Lauksaimniecības datu centrā norāda,
ka, reģistrējot suni, jāuzrāda suņa pase, kas līdz šim obligāta
bija tikai šķirnes dzīvniekiem. Tāpēc liela daļa suņu pie pases
tiek tikai līdz ar čipošanu.
Zemkopības ministrija gan norāda: atkārtota suņa vakcinācija
(revakcinācija) pret trakumsērgu jāveic
saskaņā ar zāļu instrukcijā noteikto termiņu, izņemot gadījumus, kad veterinārārsts,
ņemot vērā konkrētā
dzīvnieka veselības stāvokli, nosaka citu vakcinācijas laiku. Tātad:
ja nav pienācis revakcinācijas laiks, čipojot
suni, atkārtota pote
pret trakumsērgu
nav obligāta.

Suņu īpašniekiem jābūt apzinīgiem
un jāsamaksā suņa turēšanas nodeva
pašvaldībai, jo izmaiņas pašvaldības
saistošajos noteikumos paredz, ka
publiskajā telpā īpašnieks drīkst uzturēties tikai ar tādu suni, par kuru
ir samaksāta pašvaldības nodeva.
Tātad, ja suņa saimnieks savu mīluli
ved pastaigā pilsētas ielās, par suni ir
jābūt samaksātai pašvaldības nodevai.
Par šīs prasības neievērošanu varēs
piemērot sodu.

8. Jāmaksā arī pašvaldības
nodeva

10. Pārbauda, cik atbildīgi ir
saimnieki

Ikviena suņa, kas ir vecāks par trīs mēnešiem, saimniekam
ik gadu ir jāmaksā pašvaldības nodeva. Tā šobrīd ir 4,27 eiro
gadā. Nodeva tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības
budžetā, un šie līdzekļi tiek izmantoti, piemēram, suņu
izkārnījumu urnu izvietošanai pilsētā. Jāsaka, ka suņu saimnieki pret to gan līdz šim izturējušies diezgan nenopietni,
vienlaikus nekaunoties pieprasīt suņu pastaigu laukumus
pilsētā un citas lietas, bet nodevu nemaksājot. Saskaņā ar
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» datiem, 2014. gadā
nodevu bija samaksājuši 65 cilvēki, 2015. gadā – 223 cilvēki,
2016. gadā (līdz 11. martam) – 77 cilvēki.
Tieši šodien, 28. aprīlī, Jelgavas pilsētas domes sēdē skata
saistošo noteikumu projektu «Par mājdzīvnieku turēšanu
Jelgavas pilsētā» un grozījumus pašvaldības saistošajos
noteikumos par pašvaldības nodevām, kas paredzēs: nodeva
par suņa turēšanu ir 6 eiro gadā, kas jāsamaksā līdz katra
gada 31. martam par suni, kurš sasniedzis sešu mēnešu
vecumu. Pašvaldības nodeva ir jāmaksā gan par čipotu, gan
par nečipotu suni.
No pašvaldības nodevas maksāšanas ir atbrīvotas personas
ar redzes invaliditāti, I un II invaliditātes grupu; personas,
kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā;
valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi.

To, cik atbildīgi ir suņu īpašnieki, pārbauda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija. Par pašvaldības saistošajos noteikumos un MK noteikumos noteikto suņu turēšanas prasību
neievērošanu var uzlikt sodu. Fiziskai personai maksimālais
sods ir 350 eiro, juridiskai – 700 eiro ar dzīvnieka konfiskāciju (par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību neievērošanu).

12. Klaiņotāju izķeršanai tērēti ap 30 000 eiro
Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai ik gadu pašvaldībā tiek tērēti lieli līdzekļi. 2014. gadā patversmē tika nogādāti 217 bezsaimnieka suņi,
kas pašvaldībai izmaksāja 19 150 eiro. 2015. un 2016. gadā uz patversmi aizvesti 63 bezsaimnieka suņi, kas pašvaldībai izmaksāja 9950 eiro.
Pašvaldības speciālisti cer, ka prasība par suņu čipošanu ļaus efektīvāk cīnīties ar šo problēmu. «Efektīga jaunās sistēmas ieviešana ļaus
uzlabot situāciju ar dzīvnieku anonīmu pamešanu, kā arī ar bezatbildīgu turēšanu, ļaujot dzīvniekiem brīvi klaiņot. Suņi ar implantētu mikroshēmu, kuri būs reģistrēti Lauksaimniecības datu centra vienotajā datubāzē, būs identificējami, līdz ar to noklīšanas gadījumā būs iespējams
operatīvi atrast suņa saimnieku un saukt pie atbildības,» norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa.

11. Vairāk aizrāda un izglīto,
mazāk– soda
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija 2015. gadā suņu
īpašniekiem sastādīja 70 administratīvā pārkāpuma protokolus un izteica piecus mutiskus aizrādījumus. 2016. gadā
sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli un izteikti
14 mutiski aizrādījumi.
Pārsvarā brīdinājumi tiek izteikti un protokoli tiek sastādīti par suņa nevešanu pavadā, ekskrementu nesavākšanu, arī
suņa ievešanu pludmales teritorijā. Jāpiebilst, ka par suņu
ievešanu Pasta salā nav sastādīts neviens protokols.

13. Patversmē – 68 mājas mīluļi
No 2014. gada patversmē nogādāti 68 suņi, kas nebija klaiņotāji
un kuriem skaitās, ka ir saimnieks. Īpašnieks dzīvnieku no patver
smes var izņemt 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas, uzrādot
dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus,
kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai bojā gājušu
bezsaimnieka mājas dzīvnieku jāziņo POIC pa tālruni 8787.
Sagatavoja: Ilze Knusle-Jankevica, foto Raitis Supe
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Futbolistiem
vēl viens zaudējums

22. aprīlī tika aizvadīta «Synottip» Latvijas futbola Virslīgas 5. kārtas spēle, kurā
zaudējumu piedzīvoja FK «Jelgava», kas
viesos atzina FK «Ventspils» pārākumu
ar 0:1. Jāatzīmē, ka mūsējiem vārtus
nav izdevies gūt jau divas spēles pēc
kārtas. 27. aprīlī, kad laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» numurs jau bija nodots
tipogrāfijā, abas komandas atkal tikās
savā starpā Latvijas kausa izcīņas pusfinālā, kur šogad uzvarētāju paredzēts
noskaidrot divu spēļu summā. Otrā
kausa pusfināla spēle notiks 4. maijā
Ventspilī. Savukārt Virslīgā nākamā
spēle mūsējiem – 30. aprīlī ZOC pret
Daugavpils futbolistiem, mača sākums
plānots pulksten 15.

Spīdolas ģimnāzija uzvar
Latvijas orientēšanās kausā

20. aprīlī
Siguldā
notika skolēnu sporta
sacensības
– skolu
orientēšanās kauss,
kurā piedalījās 750 skolēnu no 90 skolām.
Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Jelgavas
Spīdolas ģimnāzija, apsteidzot Valmieras
Viestura vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu. Individuālajos skrējienos
savā grupā uzvarēja Spīdolas ģimnāzijas
audzēkņi Endijs Titomers un Ralfs Jānis
Eižvertiņš. Latvijas skolu orientēšanās kauss
norisinājās pirmo reizi.

SPORTS
Jelgavas spēkavīri –
pirmie veterānu mačos

23. aprīlī Codes pamatskolas sporta
zālē norisinājās Latvijas Sporta veterānu savienības 53. sporta spēles
svara stieņa spiešanās guļus bez
ekipējuma, kurās piedalījās Jelgavas
izlase. To pārstāvēja sporta kluba
«Apolons» spēkavīri. Komandu vērtējumā mūsējie ieguva pirmo vietu.
Individuāli zelta medaļu savā svara
kategorijā izcīnīja Valērijs Semjonovs
(rezultāts – 100 kg), Igors Marudins
(rezultāts – 145 kg), Oļegs Illarionovs
(rezultāts – 200 kg) un Aleksandrs
Smelovs (rezultāts – 140 kg). Sudraba
medaļu savā īpašumā ieguva Mihails
Rekaikins (rezultāts – 160 kg) un Ivans
Raukens (rezultāts – 127,5 kg).
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Smaiļotāji un kanoe airētāji
uzsāk sezonu

1. maijā Lielupē
pie Pasta salas
sporta kluba
«KC» bāzē norisināsies ikgadējās «Pavasara
kausa» izcīņas
sacensības, kas
vienlaikus būs arī Latvijas un Baltijas čempionāta sacīkstes smaiļošanā un kanoe
airēšanā. Smaiļotāji sacentīsies arī par
četrkārtējā pasaules čempiona Aleksandra
Avdejeva ceļojošo kausu. Sacensības notiks
distancē starp Lielupes un dzelzceļa tiltiem.
Katra apļa garums – aptuveni 2000 metru.
Mači notiks piecās vecuma grupās. Sacensību sākums plānots pulksten 12.

Basketbolistiem sezona
bijusi pārsteigumiem pilna
 Ģirts Pommers

Basketbola klubu «Jelgava»
jau otro sezonu pēc kārtas
vada tikai 25 gadus vecais
treneris Mārtiņš Gulbis. Jelgavnieki šajā sezonā «Aldaris»
Latvijas Basketbola līgas (LBL)
36 spēlēs izcīnīja 9 uzvaras,
kas 11 komandu konkurencē ļāva ierindoties 9. vietā.
«Šī sezona ir mani izsmēlusi
gan morāli, gan fiziski. Pārāk daudz dažādu negaidītu
notikumu un apstākļu, kas
noteikti ietekmēja mūsu spēli.
Līdz janvāra vidum spēlējām
labi, taču tad piedzīvojām
kritumu, kuru tā īsti pārvarēt
arī neizdevās,» tā par sarežģīto sezonu stāsta M.Gulbis.
Jelgavniekiem līdz kārotajai vietai LBL
izslēgšanas spēlēs pietrūka 11 uzvaru,
tādēļ jau ap Jauno gadu varēja prognozēt, ka «Jelgava» cīņā par čempionāta
medaļām nepiedalīsies. Lai gan vairākas
spēles M.Gulbja trenētā komanda aizvadīja sekmīgi – tika uzvarēta LBL pa
matturnīra līdervienība «Valmiera/Ordo»,
divreiz pārspēts BK «Jēkabpils» –, tomēr
kopumā komandai pietrūka stabilitātes.
«Līdz janvāra vidum spēlējām tiešām labi,
uzvarējām spēcīgākas komandas, taču
pēc tam mūsu sniegumā bija vērojams
kritums. Šādos brīžos svarīgi, lai komandā
ir kāds pieredzējis spēlētājs, kurš uzņemas
iniciatīvu. Mums šajā ziņā pietrūka šāda
līdera, jo vairākos mačos zaudējumu piedzīvojām tieši pašā galotnē, kad pietrūka
pieredzes,» rezumē treneris.

No trim plānotajiem līderiem
komandā palika viens

«Aldaris» LBL 2015./2016. gada sezona
vēl nebija sākusies, kad kļuva skaidrs, ka

«Mūsu komandā ir spēlētāji, kas uzreiz pēc basketbola sezonas beigšanās uzsākuši
strādāt algotu darbu, lai spētu izdzīvot. Tāda ir Latvijā spēlējoša basketbolista
dzīve,» atklāj BK «Jelgava» galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš komandu
Foto: no JV arhīva
vada otro gadu.
jelgavniekus pametīs viens no vienības sargs Kristaps Gludītis, kurš arī negaidīti
potenciālajiem līderiem – lietuviešu uz- izvēlējās karjeru turpināt Rīgas vienībā
brucējs Deniss Krestiņins, kurš negaidīti «Barons/LDz». Aizsargs bija izteikts
izvēlējās savu karjeru turpināt Polijā. Kā līderis punktu gūšanā (vidēji 16,9 punkti
atzīst M.Gulbis, līdzvērtīgu aizstājēju spēlē), tādēļ tikai loģiski, ka jelgavnieku
visas sezonas gaitā tā arī neizdevās atrast. sniegums spēles kvalitātes ziņā pēc jaunā
«Mūsu finansiālās iespējas ir tādas, kādas gada piedzīvoja acīmredzamu kritumu.
tās ir, tādēļ amerikāņu centra Eliota EliaInteresants ir Jelgavas Bērnu un
sona pievienošanās bija vairāk saistīta ar jaunatnes sporta skolas (BJSS) bijušā
viņa pieejamību, nevis profesionālajām audzēkņa Jāņa Bērziņa stāsts, jo pēc
kvalitātēm. Diemžēl viņš neattaisnoja uz aizvadītas pussezonas viņš komandu
sevi liktās cerības gan spēlēs, gan treni- pameta, lai vairāk koncertētos darbam
ņos,» tā M.Gulbis. Lai arī pēc tam pievie- un studijām, basketbolu spēlējot vien pilnojās ukraiņu centra uzbrucējs Andrijs sētas čempionātā, taču sakarā ar vairāku
Kulišs, tomēr arī šī spēlētāja sniegums BK «Jelgava» spēlētāju traumām Jānis
neatbilda komandas prasībām. Lietuviešu piekrita komandai pavasarī izpalīdzēt
leģionārs Augustins Jankaitis, kurš jel- un atgriezās tās sastāvā, aizvadīdams
gavniekiem palīdzēja sezonas otrajā pusē, vairākas labas spēles.
iesāka apņēmīgi, taču pēdējos mačos viņa
Sastāva papildinājumu atrast
sniegumā bija vērojams atslābums.
Pārdzīvojusi viena līdera aiziešanu, Jelgavā nav iespējams
Kā jau tas bija gaidāms, par izteiktu
komandu neilgi pirms jaunā gada pameta
vēl viens no vadošajiem spēlētājiem – aiz- komandas līderi kļuva saspēles vadītājs

Kristaps Pļavnieks, kurš 35 aizvadītajās
spēlēs vidēji guva 13,9 punktus un 3,5 reizes rezultatīvi piespēlēja. «Jau pagājušajā
sezonā man bija jābūt vienam no komandas līderiem, tādēļ biju rēķinājies, ka no
manis tiks prasīts attiecīgs rezultāts. Pats
ar savu sniegumu neesmu apmierināts,
jo, līdzīgi kā komandas spēlei kopumā,
man pietrūka stabilitātes – pēc viena laba
mača sekoja divi slikti un otrādi,» tā pats
K.Pļavnieks.
Starp BK «Jelgava» sastāvā pieteiktajiem spēlētājiem atrodami arī trīs BJSS
audzēkņi – Niks Kļaviņš, Maksims
Husko un Rolands Opaļevs –, taču, kā
atzīmē komandas galvenais treneris,
visu trīs 1999. gadā dzimušo basketbolistu individuālā meistarība ir tālu no
vēlamās: «Es šos puišus ļoti labi pazīstu,
viņi bija Latvijas U-16 izlases kandidāti,
taču pie spēlēšanas netika. Iemesls ir
ļoti vienkāršs – šobrīd viņu individuālā
meistarība nav tādā līmenī, lai viņi varētu pilnvērtīgi spēlēt Latvijas Basketbola
līgā. Šiem spēlētājiem ir vēl ļoti daudz
jāstrādā papildus, lai viņi varētu mēģināt
kļūt par profesionāļiem.»
Treneris arī norāda uz Jelgavas jaunatnes basketbola netipisko situāciju
saistībā ar augsta līmeņa basketbolistu
sagatavošanu. «Cik tad Jelgavā ir izaudzināti LBL līmeņa spēlētāji? Es varu
nosaukt tikai pāris. Vairāki, sasniedzot
konkrētu vecumu, treniņus ir turpinājuši
citās sporta skolās vai klubos, tā izaugot
par profesionāļiem. Jaunākajās Jaunatnes basketbola līgas grupās jelgavnieki
vēl ir konkurētspējīgi, taču vecākajās
meistarības starpība attiecībā pret vienaudžiem ir milzīga. Strādājot ar mūsu
kluba jauniešiem, mani pārsteidz elementāru basketbola zināšanu trūkums,»
komentē M.Gulbis. Jāatzīmē, ka šogad
BK «Jelgava» sastāvā regulāri pie spēļu
laika tika divi BJSS bijušie audzēkņi –
Andris Justovičs un J.Bērziņš.

20. aprīlī O.Kalpaka Rīgas
Tautas daiļamatu pamatskolā norisinājās sacensību pirmo klašu skolēniem ««Sportland» pirmie soļi basketbolā»
fināls, kurā triumfēja Jelgavas 4. vidusskolas 1.c klases
komanda «Tīģerēni». Uzvarētāji ieguva iespēju apmeklēt
Latvijas vīriešu basketbola
izlases treniņus un – pats galvenais – ekskluzīvu tikšanos
ar NBA komandā Ņujorkas
«Knicks» spēlējošo latvieti
Kristapu Porziņģi.
Vispirms mazie jelgavnieki, komandas
kapteines Martas Ozolas, klases audzinātājas Indras Šteinas un sporta skolotājas
Nataļjas Gorškovas atbalstīti, uzvarēja

sacensību pusfinālā, kas norisinājās
Saldū. «Sacensības bija ļoti interesantas
un aizraujošas, bērniem tās ļoti patika.
Salīdzinot ar pusfinālu Saldū, finālā stafetes bija nedaudz sarežģītākas. Kopumā
dalībniekiem bija jāveic desmit uzdevumi. Astoņi bija saistīti ar basketbola
elementu izpildi, vienā bija jāatbild uz
desmit jautājumiem, bet visgrūtāk šoreiz
gāja «Slavas alejā» – disciplīnā, kurā bija
jāatpazīst basketbolisti,» tā sacensību
gaitu komentē N.Gorškova.
Konkursā katrā komandā bija 12
skolēni – sešas meitenes un seši zēni.
Bērni sacentās aizraujošās stafetēs, kā arī
āķīgos prāta vingrinājumos un radošos
uzdevumos.
Pie šī brīža Latvijas slavenākā basketbolista K.Porziņģa ciemos brauks
Kristiāns Bernāns, Karlīna Boka, Renāte
Budze, Artuss Gasners, Rita Ieviņa,
Gunita Ilgaža, Raens Mārcis Jaunzems,

30. aprīlī no pulksten 11 –

Jelgavas čempionāta basketbolā fināls
(Sporta hallē).

Piedāvā darbu
Asistentei(-ei), 2 stundas nedēļā vienam
invalīdam. T.63026420. Velta Klabe.
SIA «Nordchem Ltd» (reģ.Nr.40103491092)
aicina darbā skursteņslauķi. T.29447283.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un manikīrei(-am). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.

Meklē darbu
Vīrietis (29 gadi) steidzami meklē darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus. T.24847986.
Vīrietis meklē jebkādu darbu.
T.29870655.
Sieviete – palīgs mājsaimniecībā.
T.29656208.
Celtnieks meklē darbu celtniecībā
iekšdarbos un ārdarbos. T.28873130.

Pērk
Dzintara izstrādājumus, porcelāna
figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus.
Raiņa iela 23. T.26652388.
Metāllūžņus, elektromotorus un nolietotus
akumulatorus. Tērvetes iela 67a. T.26984528.
Vīngliemežus. T.28881314.
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas,
grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas iela 57a. T.29718434

Pārdod
Vasarnīcu Sieramuižā. T.29558600.
Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103.
«Nuga Best» gultu. 26876764
Smilti, melnzemi, granti. T.27650077.
Malku. T.26003909.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Ar piegādi zirgu mēslus maisos,
3 EUR/maiss. T.28677844
Pārdod skaldītu malku – alksnis, bērzs,
osis. T.20500836
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Kvalitatīvu, skaldītu malku. T.26212943

Dažādi
Uzstādu jaunus dzinējus MTZ-05, MB-1, MF-70,
Kutaisi 610 motoblokiem. T.22434304.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Zemes frēzēšana. T.25994203
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro. Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Granīta pieminekļi (Lietuva). Pirmd. –
piektd. no 9 līdz 18; sestd. no 9 līdz 14.
Skolotāju 1. T.29379052.

Mazie «Tīģerēni» tiksies ar Porziņģi
 Ģirts Pommers
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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.

Līdzjūtība

Jelgavas 4. vidusskolas
1.c klases komanda
«Tīģerēni» pēc uzvaras
konkursā ««Sportland»
pirmie soļi basketbolā».
Foto: Nataļja Gorškova
Estere Jungfermane, Ernests Krūmiņš,
Egons Krišjānis Nastevičs, Marta Ozola,
Endijs Peksis, Jēkabs Pelšs, Anna Pētersone, Adrians Pietkūns, Artūrs Roberts
Riekstiņš, Emīls Rozītis, Jānis Rutkops,

Daniels Salenieks, Marks Sergijevičs,
Marija Anete Silava, Ričards Strods, Elīna Šeimane, Veronika Šeimane, Markuss
Vaciks-Bumbieris, Paula Vizbule, Toms
Kristiāns Vīksna, Gabriela Zelmene.

Kad pa skujām klāto taku mūžībā
jāpavada SIEVA un MĀTE, esam kopā
un dalām sāpju smeldzi ar
Pēteri Romanovski un Dagmāru Sviķīti.
SIA «Flora» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
OĻEGS AĻEKSEJEVS (1947. g.)
FRANCIŠKA URBANOVIČA (1929. g.)
IJA KRŪZMĒTRA (1925. g.).
Izvadīšana 28.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ALBERTS GAIDULIS (1936. g.)
ELMĀRS AUDZE (1939. g.)
JĀNIS DAUKSTE (1956. g.). Izvadīšana
28.04. plkst.12 no Zanderu kapsētas
sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2218.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Inga Lindstrēma. Manas māsas bērni». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.25 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 45. un 46.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2218.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Karalienei – 90». BBC dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 43. un 44.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 555.sērija.
11.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Šveice – Latvija.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 556.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Horvātija». Dok.filma. 1.sērija.
20.05 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 9.sērija.
21.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dok.filma. 1.sērija.
22.00 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.00 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
0.45 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 88.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 31.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 4. un 5.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 1.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 16.sērija.
13.05 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.15 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 52. un 53.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 5.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2219.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 74.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Manas māsas kāzas». Vācijas melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.25 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 47. un 48.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2219.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Andris Keišs.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija».
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Mūsu tautasdziesma». 2.daļa.
2.00 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.25 «Atsaukšanās 2013. LNSO koncertprogramma, veltīta
I.Ziedoņa 80. jubilejai».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 45. un 46.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 556.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Šveice – Latvija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 557.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri. Pakistāna». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Kanāriju salu dārgumi». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 10.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 5.sērija.
0.00 «Pārmantotās tradīcijas. Horvātija». Dok.filma. 1.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 117.sērija.
11.45 «Uta Danella. Pēkšņi iemīlējies». Vācijas melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības šķēršļi».
Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
0.55 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 11.sērija.
1.35 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
2.25 «Šaubu ēnā».
3.10 «900 sekundes».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 17.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 3.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 16.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 11.sērija.
0.05 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.35 «Papucīši». Seriāls. 1.sērija.
1.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 19. un 20.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Province».* (ar subt.).
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Zelta zirgs». Animācijas filma (ar subt.).
8.35 «Kā Lupatiņi veseļojās». Animācijas filma.
8.41 «Kā Lupatiņi būvēja māju». Animācijas filma.
8.47 «Kā Lupatiņi slēpās». Animācijas filma.
8.55 TIEŠRAIDE. «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks
dievkalpojums». Pāraide no Sv. Jēkaba katedrāles.
10.05 TIEŠRAIDE. «Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atklāšana».
10.55 «Ielas garumā». Krišjāņa Valdemāra iela.
11.55 «Saeimas svinīgā sēde». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Ūdensbumba resnajam runcim».
Latvijas ģimenes komēdija (ar subt.). 2004.g.
14.05 «Kā Lupatiņi kārtoja māju». Animācijas filma.
14.10 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.40 TV PIRMIZRĀDE. «A.Burovam – 101. Meistara slepenā dzīve».
Dokumentāla filma.
15.20 «Ki-ke-ri-gū». Animācijas filma.
15.30 «Si-si-dra». Animācijas filma.
15.45 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». Rīgas kinostudijas
komiska melodrāma (ar subt.). 1975.g.
17.30 «Kultūras ziņu speciālizlaidums. Nacionālā mākslas
muzeja atklāšana». (ar surdotulkojumu).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Īvāns». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 «Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
gadadienai veltīts koncerts «Mūsu balsis brīvībai»».
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi».
Dokumentāla filma.
23.50 «Zebra».
0.05 «Dod man spēku, dod man laiku!»
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 47. un 48.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 557.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 10.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 TV PIRMIZRĀDE. «Klaidoņstāsts». Dokumentāla filma.
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 558.sērija.
17.00 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «4. maija republika». Dokumentāla filma.
20.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 11.sērija.
21.30 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
22.05 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 8.sērija.
22.40 «Kurši». Dokumentāla filma.
23.10 «Manas tautas dziesmas».*
1.00 «100 g kultūras. Personība».*
1.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Galileo 2».
6.45 «Karaliskā dēka». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
8.30 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dzintara dziesmas».
11.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 1.sērija.
13.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 2.sērija.
14.55 «Bēgšana uz salu».
Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 3.sērija.
16.50 «Latvijas faili. 25 neatkarības gadu cilvēkstāsti». Dok.filma.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas»». 2015.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Modris». Latvijas drāma. 2014.g.
23.10 «Likteņa labotāji». ASV trilleris. 2011.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Uta Danella. Pēkšņi iemīlējies». Vācijas melodrāma.
2.55 «Degpunktā 6».
3.20 «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū». Romantiska drāma.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 17.sērija.
7.00 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
8.20 TV PIRMIZRĀDE. «Auniņš Šons un lamas».
ASV animācijas filma. 2015.g.
9.05 TV PIRMIZRĀDE. «Burvja māja». ASV animācijas filma. 2014.g.
10.50 TV PIRMIZRĀDE. «Pastaiga ar dinozauriem».
ASV un Lielbritānijas animācijas filma. 2013.g.
12.30 «Supervaroņu skola». ASV komēdija. 2005.g.
14.40 «Brīnumainā aukle». Ģimenes komēdija. 2005.g.
16.45 «Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
21.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
23.10 «Vārdu maģija: Džoanna Roulinga. Neoficiālā biogrāfija».
ASV biogrāfiska filma. 2011.g.
1.00 «Pastaiga ar dinozauriem». Animācijas filma. 2013.g.
2.30 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. maijs
LTV1
5.00 «LTV portretu izlase».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2220.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 49. un 50.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 74.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2220.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Būt latvietim. Zviedrija».
22.00 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.20 «Latvijas Radio kora 75 gadu jubilejas koncerts».*

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Ielas garumā».* Krišjāņa Valdemāra iela. 4.stāsts
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Ar Latgali sirdī».*
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 558.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 11.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 8.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 559.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis
20.05 «Austrālija: Ceļojums laikā. Pirmsākumi». 1.sērija.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 8.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri. Pakistāna». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 118.sērija.
11.45 «Mīlestības šķēršļi». Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 TV PIRMIZRĀDE. «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
2011.g. 1.sērija.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 90.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4». Realitātes šovs (ar subt.).
0.10 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 15.sērija.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
5.50 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
6.15 «Papucīši». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 3.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 16.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 21. un 22.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 18.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 4.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.00 «Cietais tērauds». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
0.40 «Kinomānija».
1.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 51. un 52.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Miglas krasts 2». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «Skutelis ir studijā».*
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.40 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
1.40 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
2.40 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 1.sērija.
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* Krišjāņa Valdemāra iela. 4.stāsts (ar subt.).
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.25 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties».
Austrālijas seriāls. 49. un 50.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 559.sērija.
11.50 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi».
Mācību videofilma.
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Anužīte-Lauciņa.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 560.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 «Sazāļotie kareivji». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Lulū».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Dzimis divreiz». Romantiska drāma (ar subt.). 2012.g.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi». 1.sērija.
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums. 2011.g. 1.sērija.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 119.sērija.
11.45 «Karaliskā dēka». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 1.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
1.50 «Šaubu ēnā».
2.35 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 172. un 173.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 19.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Zviedrija – Latvija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Atriebība sieviešu gaumē».
ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.15 «Nevainīgs 40 gadu vecumā». ASV komēdija. 2005.g.
1.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.25 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. maijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Seši pasaules gājēji».
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2014.g.
11.40 «Būt latvietim. Zviedrija».*
12.20 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 12.sērija.
13.25 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.35 «Īvāns». Dokumentāla filma.
15.10 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Gazeles mazuļa Svalapalas piedzīvojumi».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latvija izdzied un izdejo Eiropu. Eiropas
dienai veltīts svētku koncerts».
23.10 «Dzimis divreiz». Itālijas un Spānijas romantiska drāma.
1.30 «Brīvās Latvijas dziesmas».*
3.25 «Tenso dienas». Galā koncerts Rīgas Domā.
5.15 «Ciemos». TV spēle.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 6.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.45 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Anekdošu šovs».*
13.55 «Mammu! Tu esi vajadzīga!»* Mātes dienai veltīts koncerts.
15.40 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
16.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.35 «Sazāļotie kareivji». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.35 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
19.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.25 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.20 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.05 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.05 «Džezs Rīgai – 800».*
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 4.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis
11.50 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
14.20 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 13.–14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Skolēnu erudīcijas spēles «Eksperiments» fināls».
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
23.25 «Līdz nāve mūs šķirs». Vācijas trilleris. 2007.g.
1.15 «Detektīvs Valanders 3». Detektīvseriāls. 2012.g. 3.sērija.
2.40 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
5.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 21. un 22.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
13.20 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.30 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
16.50 «Atriebība sieviešu gaumē». ASV romantiska komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Kungfu pandas svētku diena». ASV animācijas filma. 2010.g.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Latvija – Čehija.
22.50 «Izpirkuma asinis». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.25 «Devītā sesija». ASV šausmu filma. 2001.g.
2.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.05 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 54.–56.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 8. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Baleāru salu dārgumi». Dokumentāla filma.
12.00 «Mātes dienas dievkalpojums».
Pārraide no Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Ziedu salons «Palete» –

TV PROGRAMMA

16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Saldā kaislība».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Mātes dienā. Latvijas aktieru veltījumu
koncerts Likteņdārzam».
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mamuts». Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma.
1.35 «Mammu! Tu esi vajadzīga!» Mātes dienai veltīts koncerts.
3.15 «Gazeles mazuļa Svalapalas piedzīvojumi». Dok.filma.
4.10 «Kremļa miglā». Dokumentāla filma (ar subt.).
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* Krišjāņa Valdemāra iela. 4.stāsts (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Seši pasaules gājēji». Vācijas pasaku filma. 2014.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava». Melodrāma. 2013.g.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Tās tik ir operas! Lulū». Dokumentālu filmu cikls.
17.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.30 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
19.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dok.filma. 2.sērija.
20.00 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
22.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 6.sērija.
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.50 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 «Klaidoņstāsts». Dokumentāla filma.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Province».*
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LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 1.sērija.
11.05 «Galileo 2».
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 26.–30.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 28. un 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Mātes dienas koncerts «Mans stāsts»». 2016.g.
23.00 «Kaut kas jauns». ASV romantiska drāma. 2006.g.
0.55 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
1.35 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 28. un 29.sērija.
3.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

ar Raimonda Paula mūziku

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 172. un 173.sērija.
6.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.25 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
7.55 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu pandas svētku diena». ASV animācijas filma. 2010.g.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 TV PIRMIZRĀDE. «Vispārējā izglītība». ASV komēdija. 2012.g.
12.55 TV PIRMIZRĀDE. «Evermora». ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
14.45 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.00 «Jaunā Hērakla piedzīvojumi». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «X cilvēki. Pirmā klase». Fantastikas piedzīvojumu filma.
22.45 «Vienība 49: uguns slazdā». ASV trilleris. 2004.g.
1.00 «Jaunā Hērakla piedzīvojumi». ASV piedzīvojumu filma.
2.45 «Vispārējā izglītība». ASV komēdija. 2012.g.
4.05 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
Akciju sabiedrība „Latvenergo”
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA IZSOLI

ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma pārdošanai
Izsoles objekts – ražošanas bāze. Īpašums Ganību ielā 86 A, Jelgavā,
kadastra numurs 0900 011 0444.
Izsoles sākuma cena – 180 536 EUR.
Izsoles laiks – 2016. gada 12. maijā plkst. 14.00.
Papildus informācija www.latvenergo.lv sadaļā „Aktuāli” un „Nekustamie
īpašumi”, tālr. 67728801, 67728806, 28626308.

atkal Pētera ielā 1 (ieeja no pagalma).
Ziedu pušķi, kāzu un sēru floristika, svētku dekorācijas.
Tālrunis – 26527523, 20589294.

«Jelgavas Lielajā aptiekā» (Uzvaras ielā 3)
29. aprīlī no plkst.9 līdz 12 varēs bez maksas noteikt
savu cukura līmeni asinīs. Lūdzam ierasties tukšā
dūšā vai divas stundas pēc ēšanas.
Ja tiks konstatēts paaugstināts cukura līmenis asinīs,
bez maksas saņemsiet glikometru.
Laipni lūdzam izmantot šo bezmaksas iespēju!
Ādas slimību, dzimumzīmju, audzēju,
kārpu pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.

Jelgavas 4. sākumskola
(Pulkveža O.Kalpaka ielā 34, tālrunis 63022236)

aicina vecākus pieteikt bērnus,

kuri sasnieguši 5 gadu un 6 gadu vecumu, pirmsskolas izglītības programmas
apguvei no 2016. gada 1. septembra.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»»

Kursu tēma maijā:
pavasara dekori un pušķi
un kāzu floristika.
Dienas grupai nodarbības –
9., 10., 11. maijā,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Aizs

Pat zinâmais ir zinâms
tikai nedaudziem /Aristoteli

Kursu piedâvâju

-Krûmgrieþa un motorzâìa o
Auto/Elektrokrâvçju opera
Minimâlâs higiçnas pras
pârtikas uzòçmumos
UGD 160 un UGD 20 stun
Darba aizsardzîba un dro

@ e-pas
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Pasākumi pilsētā
28. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES katastrofas 30. gadadienas atceres pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes aktu zālē).
28. aprīlī pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Vēstules no Āfrikas». Vakara viesi – Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
29. aprīlī pulksten 12 – 5. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss
«Izzini Jelgavu» (ZRKAC Svētes ielā 33).
29. aprīlī pulksten 19 – koncertšovs «Supermikrofons». I daļā – jauno talantu
vērtēšana (žūrijā – O.Rajecka, A.Andrejeva, E.Mīlgrāve, G.Račs u.c.). Koncertu vada
L.Reiniks. II daļā priekšnesumus sniedz žūrijas dalībnieki, L.Reiniks un pieaicinātie
viesi – šī gada Eirovīzijas pārstāvis Justs un grupa «Līvi&Buks». Biļešu cena – € 7 – 15
(kultūras namā).
29. un 30. aprīlī – «Uzņēmēju dienas Zemgalē» (ZOC).
30. aprīlī pulksten 16 – kora «Skali» 40 gadu jubilejas koncerts (Valsts ģimnāzijā
Mātera ielā 44).
30. aprīlī pulksten 17 – bērnu deju kolektīvu koncerts «Stādīju ieviņu». Piedalās «Tūdaliņš» (Rīgas 215. vidusskola), «Ija» (Jelgavas 5. vidusskola), «Ieviņa» (JPPI
«Kultūra»). Koncerta režisors – R.Svjatskis, mākslinieciskā vadītāja – L.Ozola. Biļešu
cena – € 1 – 2 (kultūras namā).
1. maijā pulksten 14 un 17 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēni» un «Jundari» koncerts ar R.Paula mūziku «Iepūt vēju ļipiņā!». Mākslinieciskā vadītāja – M.Bratkus. Biļetes pieejamas BJC «Junda» (Pasta iela 32), pasākuma
dienā – Jelgavas kultūras namā. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
4. maijā pulksten 11 – jelgavnieki aicināti nolikt ziedus pie Latvijas Republikas
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
4. maijā no pulksten 11 – 17 – labo sajūtu burziņš ģimenēm ar bērniem «Jelgava var!». Dažādas veselīgas, sportiskas, garīgas nodarbības vecākiem ar bērniem
(zumba, tabata, AntiGraviti, Body Art, akrojoga, Ci un vingrošana, TRX, baleta
nodarbības, gongu meditācija u.c.). Afro dance nodarbība ar treneri Ingu Kazaku
un perkusionistu Nilu Īli. Koncertprogrammā piedalās «Benefice», «Intriga», «Vēja
zirdziņš» (Pasta salā).
6. maijā pulksten 13 – Spēka darbnīcas pedagogiem (ZRKAC Svētes ielā 33).
6. maijā pulksten 19 – koncerts «Ievziedu laikā» – veltījums Mātes dienai. Piedalās: TDA «Diždancis», JDK «Mazais diždancis», TDA «Ritums», BDK «Jundaliņi»
un «Jundēni». Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Ieva Karele. Ielūgumi – kultūras
nama kasē (kultūras namā).
7. maijā pulksten 13 un 16 – LNT Mātes dienas koncerts «Mans stāsts». Piedalās: R.Kalniņa, M.K.Kalniņš, K.Rasims, G.Andžāns, I.Akuratere, O.Rajecka, V.Vētra,
G.Krievkalna, «Dzeguzīte», «Astro`n`out», «Vintāža», JMRMV simfoniskais orķestris.
Režisors – I.Rešetins. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
7. maijā pulksten 16 – radošā nodarbība «Dāvana māmiņai». Dekoratīvo piespraužu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
7. un 8. maijā pulksten 9 – Stādu dienas. Kultūras programma no pulksten 10
(Jelgavas pils parkā).
8. maijā pulksten 17 – G.Šveicera un G.Micānes dziesmuspēle «Meduskūka». Piedalās BJC «Junda» muzikālā studija un popgrupa «Lai skan!». Mākslinieciskā vadītāja
– I.Šveicere. Biļetes pieejamas BJC «Junda» (Pasta ielā 32), pasākuma dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
9. maijā no pulksten 13 līdz 20 – Eiropas diena 2016. Ielūdz Jelgavas Izglītības
pārvalde un izglītības iestādes. Plaša interešu izglītības pulciņu un kolektīvu koncertprogramma. Varēs iepazīt visas Eiropas Savienības valstis, iegriežoties radošajās
darbnīcās, izstādēs un prezentācijās (Uzvaras parkā).
9. maijā pulksten 15 – Eiropas dienai veltīts sporta pasākums «Sporta spēles
brīvā dabā». 3x3 basketbols, aerobikas konkursa uzvarētāju priekšnesumi, metienu
konkursi, pilsētas skolēnu spartakiādes kopvērtējuma apbalvošana (Pasta salā).
11. maijā pulksten 9.15 – «Miniphänomenta» Atvērto durvju diena. Papildinformācija pa tālruni 63012152 vai rakstot pa e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.
lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
12. maijā pulksten 10 – konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm «Mācies eksperimentējot». Papildinformācija pa tālruni 63012152 vai rakstot pa e-pastu sanita.
sabanska@zrkac.jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).

Izstādes
Līdz 29. aprīlim – Vladimira Maļavska fotoizstāde «Latvija no putna lidojuma»
(LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā).
Līdz 30. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
Līdz 1. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 2.
stāva foajē).
Līdz 1. maijam – Maijas Meieres un Valdas Kronbergas gleznas (kultūras nama
1. stāva lielajā foajē).
Līdz 1. maijam – izstāde «Mārīte un Aleksandrs Djačenko. Keramika» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 3. maija – foto konkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku darbu izstāde.
Atklāšana – 5. aprīlī pulksten 17.30. Izstāde apskatāma līdz 31. maijam (kultūras
nama 1. stāva foajē).
No 6. maija – Ivandas Spulles-Meieres personālizstāde «Dažādi. Saīsināts. Laiks».
Izstāde apskatāma līdz 31. maijam (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 6. maija – izstāde «Mākslas dienas 2016». Atklāšana – pulksten 15. Izstāde
būs apskatāma līdz 5. jūnijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 16. maijam – Mārtiņa Sila un Andža Ūbeļa fotoizstāde «Vēstules no Āfrikas»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 18. maijam – mākslinieces Natālijas Kosinskas ornamentu izstāde «60 krāsu
toņi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 21. maijam – Alda Feldmaņa gleznu un Aijas Feldmanes ziedu (no
japāņu polimērmāla) izstāde «Viss sākas ar mīlestību» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 23. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde «Veltījums Mākslas dienām». Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama
2. stāva galerijā).
Līdz 27. maijam – Andra Vikaiņa darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
No 25. maija – Zīmēšanas studijas dalībnieku nobeiguma darbu izstāde. Studijas
vadītājs – Uldis Roga (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 29. maijam – izstāde «Fauna medaļu mākslā» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. maijam – izstāde «No idejas līdz tērpam», kas veltīta Margas Spertāles
piemiņai (Ā.Alunāna Memoriālajā muzejā).
Līdz 31. maijam – Initas Vilks gleznu izstāde «Rožu siena» (Zinātniskās bibliotēkas
izstāžu galerijā).
Līdz 8. jūnijam – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstāde «Atbraukt, iepazīt,
iemīlēt!» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis

Stādu dienas pulcēs
rekordlielu tirgotāju skaitu

Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

7. un 8. maijā Jelgavas pils pagalmā un parkā notiks Stādu
dienas. Tām dalību pieteikuši
vairāk nekā 240 stādu audzētāju, dažādu sēklu, dārza
tehnikas, darbarīku, apģērba
un citu dārza preču tirgotāju.
Šogad tirdziņa piedāvājumā
ierasto augļkoku klāstu papildinās arī neparasti un reti
augļkoki, piemēram, mazais
kivi, kizils, avenāji un kazenāji
bez adatām. Iedzīvotājiem
jāņem vērā, ka Stādu dienu
laikā būs arī satiksmes ierobežojumi.
Tirgotāji visus interesentus sestdien,
7. maijā, gaidīs no pulksten 9 līdz 17,
savukārt svētdien, 8. maijā, – no pulksten
9 līdz 15. Pašvaldības iestādes «Kultūra»
kultūras darba speciāliste Santa Sīle stāsta, ka arī šogad Stādu dienās tirgotāji
plašā klāstā piedāvās stādus, puķes, kokus, krūmus, sēklas, dažādus augsnes
bagātinātājus un dārza inventāru, kā
arī dārzkopības speciālisti interesentiem
sniegs konsultācijas. Dalību pasākumam
pieteikuši vairāk nekā 240 tirgotāju,
tostarp viens no Igaunijas un septiņi no
Lietuvas.
Šogad mazāks nekā citus gadus Stādu
dienās būs dekoratīvo skujeņu piedāvājums, savukārt pieaudzis to tirgotāju
skaits, kuri piedāvās iegādāties puķes
podos. S.Sīle spriež, ka to droši vien ir
ietekmējis pircēju pieprasījums. Plašāks
kļuvis arī garšaugu piedāvājums, aizvien

vairāk tirgotāju piedāvā iegādāties krūm
mellenes, un augļkoku klāstu papildinājuši dažādi neierasti augi. Tāpat, būs
arī dārza tehnika, inventārs, darbarīki,
dārza mēbeles, siltumnīcas un mēslojumi.
«Pozitīvi, ka pieaudzis ne tikai stādu un
sēklu, bet arī mēslojumu, augsnes uzlabotāju un kaitēkļu apkarošanas līdzekļu
piedāvājums. Plašā klāstā būs arī darbarīki – kapļi, dārza šķēres, zālāju pļāvēji,
lejkannas. Kā jaunums stādu dienās būs
klogi, kas šobrīd ir diezgan aktuāli dārza
apavi. Protams, varēs iegādāties arī citus
apavus, kas ir ērti, veicot dārza darbus,»
tā S.Sīle.
Pirmo reizi Stādu dienās piedalīsies SIA
«Neo» un pils parkā uzstādīs eko mājiņu.
Firma piedāvās iegādāties koka konstrukcijas, lapenes, auto nojumes, dārza,
grila, brīvdienu un vasaras mājiņas. Vēl
papildus iepriekš minētajam būs arī klūgu
pinumi, puķu kastes, tostarp arī no koka,
kā arī pils pagalmā būs divi stendi, kuros
būs nopērkama dārzkopības literatūra.
Pasākuma neatņemama sastāvdaļa ik
gadu ir arī pārtikas tirgotāji un amatnieki,
kuru skaits šogad Stādu dienās arī ir audzis. Vairāki pārtikas tirgotāji pasākumā
piedalīsies pirmo reizi, piemēram, «Latvijas ķiploks», kas piedāvās iegādāties visu,
kas saistīts ar ķiplokiem, – ķiploku pulveri,
granulas, tēju, medu, konfektes, marinētus ķiploku ziedkātiņus, māla podus ķiploku glabāšanai, koka griežamos dēlīšus
ķiploka formā. Tirgotāju stendus papildinās arī «Jaunkalēju» izslavētā maize, kas
ir īpaša ar to, ka tiek cepta uz kļavu lapām,
būs arī dažādi dzērieni, kas pagatavoti
no bērzu sulas, un citi labumi, ko varēs
novērtēt ikviens gardēdis. Savukārt, tie,

kas grib parūpēties par savu veselību,
aicināti novērtēt bioloģiskās zemnieku
saimniecības «Droši vesels» īpašnieces
un sertificētas dziednieces piedāvājumu,
iegādāties dažādas ārstnieciskas ziedes.
Arī šogad apmeklētājiem, kuri iegādāsies lielos augus, pārdevējs piešķirs
caurlaidi, kas ļaus ar savu auto piekļūt
tuvāk pilij, un pirkumu līdz automašīnai palīdzēs nogādāt «Ķerru palīdzības
dienests», kurā aktīvi darbosies Jelgavas
brīvprātīgie jaunieši. Viņus varēs atpazīt
pēc koši dzeltenām vestītēm.
Stādu dienu apmeklētāji auto aicināti novietot vai nu speciāli iekārtotajā
stāvlaukumā pļavā pretī Jelgavas pilij
(iebraukšana – no Vecā ceļa), vai Pilssalas
ielas stāvlaukumā, kā arī stāvlaukumā
aiz pils.
Jau tradicionāli paralēli tirdzniecības
sektoram apmeklētājiem sarūpēta arī
kultūras programma, savukārt bērniem
būs iespējams piedalīties atrakcijās. 7.
maijā no pulksten 10 uzstāsies Mārītes
Skrindas vadītie deju kolektīvi «Laipa»,
«Laimes lāči», «Ozolnieki», Ievas Kareles
vadītie «Diždancis», «Ritums» un «Mazais
diždancis», kam sekos «Rotas» un «Jaunības» uzstāšanās (vadītāji – Ludmila
Muskare un Arvils Noviks), savukārt
noslēgumā paredzēta vidējās paaudzes
deju kolektīva «Zemgaļi», jauniešu deju
kolektīva «Zemgaļi» un bērnu deju kolektīva «Ieviņa» (vadītāji – Uldis un Līga
Ozoli) uzstāšanās. Svētdien, 8. maijā, no
pulksten 10 par kultūras programmu
gādās tautas deju ansamblis «Lielupe»,
kas sniegs savu lielo sezonas atskaites
koncertu trīs stundu garumā, bet pulksten 13 uzstāsies Tirkīzkora ansamblis.

«Skali» ar koncertu atzīmēs 40 gadu jubileju
 Egija Grošteine

30. aprīlī pulksten 16 ar svinīgu koncertu 40 gadu jubileju
atzīmēs Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu un absolventu
koris «Skali». Sev un koncerta
apmeklētājiem dziedās visu
paaudžu «Skali», atklājot katrai paaudzei raksturīgo.
«Tā būs iespēja satikties dažādu paaudžu dziedātājiem, jo skolas koris ir
nemitīgi mainīgs. Katru mācību gadu tajā
ienāk jauni dziedātāji, savukārt skolas
absolventi turpina savas gaitas tālākā
dzīvē. Šajos 40 gados ir mainījies ne tikai
dziedātāju sastāvs, bet arī diriģenti. Katrs
no tiem ienācis ar savu dzīves un mūzikas
skatījumu, katrs veidojis korī savas tradīcijas,» stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece bijusī «Skalu» dziedātāja Marita Asarīte. Visilgāk kori vadīja
XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku

virsdiriģente Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Gunta Paškovska, kura ir arī šī jauktā kora veidotāja. 1976. gadā G.Paškovska
ienāca skolā kā jauna mūzikas skolotāja ar
ieceri turpināt meiteņu kora tradīcijas, bet
dziedošie zēni lūdza ņemt viņus bariņā. Tā
izveidojās jauktais koris. Jaunu elpu koris
ieguva 1990. gada XX Vispārējos latviešu
Dziesmu svētkos, kad skolēnu sastāvam
pievienojās absolventi un skolotāji. No tā
laika šī tradīcija turpinās līdz pat šodienai.
«Nosaukumu «Skali» ideju vētras rezultātā izdomāja paši dziedātāji ar domu,
ka jauniešu koris sevī nes seno latviešu
tradīciju – tieši jaunieši bija atbildīgi
par gaismu, kas dega istabā. No tā laika
kora moto ir «Degt pašiem un iededzināt
mūzikas liesmu ikviena klausītāja sirdī».
To koristos iededza arī komponists Valdis
Zilveris, veltot korim vairākas dziesmas
un iesaistot dažādos projektos,» stāsta
M.Asarīte.
Mūzikas liesmu uzturēt G.Paškovskai
palīdzējuši vairāki kormeistari, tostarp arī

Maija un Ēriks Brankas. Tieši M.Branka
2007. gadā pārņēma kora vadību, turpinot
iesākto un ienesot kaut ko jaunu, piemēram, pavasara koncertus, sadarbību ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldi, draudzības koncertus ar citām valsts ģimnāzijām.
Savukārt 2014. gadā kora vadību uzņēmās diriģents Rūdolfs Bērtiņš. «Jau
pirmajās tikšanās reizēs viņš centās pats
izzināt kora vēsturi un rosināja to arī
šodienas skolēniem. Mūsdienu paaudzei,
protams, ir savs skatījums, tāpēc diriģents
kopā ar kori jau otro gadu veido jaunu tradīciju – Lāčplēša dienas rokkoncertu, kurā
skan atmodas laika dziesmas jauniešu
skatījumā. R.Bērtiņš māca skolēniem arī
latviešu tautas tradīcijas, mudinot dziedāt
senās dziesmas jaunā aranžējumā,» tā
M.Asarīte.
Ņemot vērā, ka korim bijuši trīs vadītāji, jubilejas koncerts veidots kā trīs
atsevišķas, bet tajā pašā laikā vienotas
daļas, kurās katra paaudze parādīs sev
raksturīgo.

