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Cienījamie Zelta pāri!

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

Šogad siltinās septiņas mājas
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā sākās
projektu iesniegšana kārtējā atlases kārtā daudzdzīvokļu māju siltināšanai, kur vēl no Eiropas
Savienības pieejamais
līdzfinansējums ir 27,33
miljoni latu. Jau līdz šim
iesniegtie projekti ļauj
secināt, ka šovasar pilsētā
varētu tikt nosiltinātas vēl
septiņas mājas, savukārt
tās mājas, kuru projekti
tiks iesniegt tagad atvērtajā kārtā, reāli siltināšanas darbus varētu
pabeigt nākamgad.

Šobrīd vienīgi pelmeņus «Rīgas miesnieks» vēl neražo Jelgavā, taču, tā kā jaunā ceha celtniecība Jelgavas gaļas kombināta
teritorijā tikko kā pabeigta un tuvākajās dienās šeit tiks pārvestas arī ražošanas iekārtas no Rīgas, tad pavisam drīz Jelgavā
Foto: Ivars Veiliņš
tiks sākta arī pelmeņu ražošana.
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien ir pēdējā diena, kad strādā «Rīgas miesnieka»
ražotne galvaspilsētā. Tuvākajās nedēļās vēl pēdējās
iekārtas tiks notīrītas, demontētas, sapakotas un pārvestas uz Jelgavu – no jūnija visa «Rīgas miesnieka»
ražošana notiks tikai Jelgavā, kur uzņēmums iegādājies «Jelgavas gaļas kombinātu» Savienības ielā, jau
modernizējis gaļas izstrādājumu ražošanas līnijas, kā
arī uzcēlis jaunu pelmeņu ražošanas bloku.
«Iekārtu pārvešana ir laikietilpīgs process. Domāju, ka tas varētu
aizņemt kādas divas nedēļas,»
norāda «Rīgas miesnieka» valdes
priekšsēdētājs Juhans Mats, piebilstot, ka pēc iekārtu pārvešanas
uz Jelgavu tās jāuzstāda un jāveic
testēšana, lai pārbaudītu, kā tās

strādā. Tāpat plānots pievienot
jaunus agregātus, piemēram,
aukstuma tuneļus, tāpēc jāpārliecinās, lai viss ir gatavs ražošanas
uzsākšanai.
Jāpiebilst, ka «Rīgas miesnieks»
šobrīd meklē arī darbiniekus
ražotnei Jelgavā. Uzņēmuma

valdes priekšsēdētājs skaidro, ka
šobrīd nepieciešamo darbinieku
skaits nav liels – kādi pieci desmit
cilvēki –, bet tas var svārstīties
atkarībā no laikapstākļiem un
pieprasījuma. Šobrīd uzņēmumā
kopumā gan Rīgā, gan Jelgavā ir
ap 300 strādājošo.
«Rīgas miesnieks» Jelgavas pārstrādes uzņēmumu iegādājās 2010.
gada vasarā. Veicot visus aprēķinus, secināts, ka izdevīgāk ir visu
ražošanu pārcelt uz Jelgavu, Rīgā
atstājot vien administratīvo bloku.
Līdz ar to Jelgavā ražos ne tikai
gaļas produktus, kas pazīstami ar
«Rīgas miesnieka» zīmolu, bet arī
«Jelgavas gaļas kombināta» produkciju un miesnieka pelmeņus.

Restrukturizācijas laikā jau
iegādātas arī jaunas iekārtas, lai
modernizētu ražošanu un palielinātu jaudas. Piemēram, ražotnē
ierīkota jauna apakšstacija un
veikti vairāki dziļurbumi, būtiski
uzlabotas aukstuma kameras,
uzstādīts jauns kondensators,
pārbūvēta gatavās produkcijas
noliktava, iegādātas jaunas iepakošanas iekārtas. Uzņēmums pēc
restrukturizācijas pabeigšanas
plāno kāpināt ražošanas apjomus
un saražot vairāk nekā pērn, bet
jauni tirgi gan pagaidām meklēti
netiks – vispirms jāsaglabā eksports uz Krieviju un abām Baltijas
valstīm, bet vēlāk noieta tirgu
plānots paplašināt.

Kā informē Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras direktors
Mārtiņš Prīsis, visticamāk, šogad
pilsētā varētu tikt nosiltinātās šādas
mājas, kuru projekti jau apstiprināti:
Brīvības bulvārī 28, Krišjāņa Barona
ielā 19, Lāčplēša ielā 17 un 19a, Raiņa ielā 10, Māras ielā 1, Uzvaras ielā
5. «Šomēnes tiks iesniegti vēl daži
projekti,» piebilst M.Prīsis.
Viņš akcentē, ka, vērojot tās mājas, kas tagad iesniedz siltināšanas

Daudzbērnu ģimenes var pieteikties lētākai elektrībai
 Ilze Knusle-Jankevica

No maija daudzbērnu ģimenes, kuru apgādībā ir trīs
un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, var pieteikties
AS «Latvenergo» sniegtajam atbalstam – papildu 2400
kilovatstundām par starta tarifu. Pieteikties varēs līdz
augusta beigām, informē «Latvenergo» Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis.
Tas nozīmē, ka daudzbērnu
ģimene par līdzšinējo tarifu varēs
norēķināties kopumā par 3600
kilovatstundām gadā, jo 1200
kilovatstundas tiek piešķirtas
automātiski visiem «Latvenergo» klientiem. Šī programma
tika ieviesta, jo 1. aprīlī spēkā

stājās jaunie «Latvenergo» tarifi
– saskaņā ar tiem par vienu kilovatstundu jāmaksā 0,1074 lati
līdzšinējo 0,0825 latu vietā. Tomēr katrai mājsaimniecībai tika
piešķirtas 1200 kilovatstundas,
par kurām varēs norēķināties
vēl pēc vecās cenas.

A.Siksnis skaidro, ka daudzbērnu ģimeņu atbalstu varēs
saņemt tās ģimenes, kuru apgādībā ir trīs un vairāk bērni līdz 18
gadu vecumam. Atbalsts tiks piešķirts ģimenes mājsaimniecībai
un pieteikties uz tā saņemšanu
aicināts ģimenes pārstāvis, kuram ar «Latvenergo» ir noslēgts
elektroenerģijas piegādes līgums.
Pieteikties papildu lētajām kilovatstundām var mājas lapā
www.latvenergo.lv vai jebkurā
uzņēmuma klientu apkalpošanas
centrā. Jelgavā šis centrs atrodas
Elektrības ielā 10.
Lai pārbaudītu daudzbērnu

ģimenes statusu, «Latvenergo»
izmantos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datus par vecākiem, kuru
apgādībā ir trīs un vairāk bērnu
līdz 18 gadu vecumam. Situācijā,
kad dati par daudzbērnu ģimeni
var nebūt atrodami reģistrā,
piemēram, vecāki ir šķīrušies, bet
pēc tam apprecējušies otrreiz, un
katram ir savi bērni, bet visi dzīvo kopā, ģimene aicināta pieteikties atbalstam klātienē klientu
apkalpošanas centrā, līdzi ņemot
dokumentus, kas apliecina, cik
katram no vecākiem ir bērni, un
laulības apliecību.

Raiņa ielas
rekonstrukcija

projektus, ir redzams, ka darbojas
jau renovēto ēku piemērs. «Raiņa 3
jau nosiltināta, bet tūlīt tiks siltināta
Raiņa 10, un projektu iesniedz arī
Katoļu 17, tāpat Helmaņa 3 apkārt
nē tūlīt siltināta tiks māja Brīvības
bulvārī 28 un Lāčplēša ielā 17, kā
arī 19a. Tas nozīmē, ka jau paveiktais un iegūtais rezultāts ir stimuls
kaimiņiem,» spriež M.Prīsis.
Vienlaikus gan viņš uzsver, ka
septiņas nosiltinātas mājas gadā
nav daudz, ja ņem vērā, ka, piemēram, Ozolniekos šogad plānots šajā
programmā siltināt vismaz astoņus
daudzdzīvokļu namus. «Diemžēl
ir jāsaprot, ka panākt vienošanos
starp mājas iedzīvotājiem Jelgavā
un Ozolniekos ir divas dažādas lietas
– mazā novada centrā viens otru pazīst un vieglāk nonāk pie kopsaucēja,
bet lielā pilsētā kaimiņš kaimiņam
ir svešinieks, tāpēc arī līdz lēmuma
pieņemšanai paiet ļoti ilgs laiks, kā
rezultātā kopumā redzam arī šādu
atšķirību iesniegto projektu skaitā,»
uzskata M.Prīsis.
Vairāk par māju siltināšanas
programmu, tās nosacījumiem un
pieteikšanos var uzzināt Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
mājas lapā: www.liaa.gov.lv.
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«Mums jāatsakās
no jēdziena «vecpilsēta»»
 Jānis Kovaļevskis

14. maijā ar jaunās
strūklakas atklāšanu pie
Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa un Muzeju nakts
pasākumiem pilsētā tiek
uzsākta oficiālā tūrisma
sezona. «Muzeju nakts
tradīcija aizsākās Francijā, lai popularizētu muzeju darbību, kuri Eiropā
ir salīdzinoši elitāras iestādes. Tas bija veids, kā
radīt papildu interesi par
muzejiem. Kopš 2005.
gada arī Latvijā tiek organizēti Muzeju nakts
pasākumi, kuri kļuvuši
pietiekami iecienīti, un
cilvēki labprāt izmanto
šo iespēju,» stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
(JVMM) direktore Gita
Grase.

«No visiem
mobilo telefonu modeļiem,
ko šodien
jau izmanto
ikviens no
mums, un
to veiktspējas vēsturei
svarīgs būs
tikai fakts par
to, ka tā ir
bezvadu ierīce
balss un datu
pārraidei lielos
attālumos,
kas Latvijā
sāka darboties
1992. gadā,»
vēstures skatpunktu akcentē Ģederta
Eliasa Jelgavas
Vēstures un
mākslas muzeja direktore
Gita Grase.

Jelgavā pēdējos gados ieguldīti
ievērojami līdzekļi, lai sakārtotu
muzeju infrastruktūru, rekonstruēta slavenā Pētera akadēmijas ēka,
Sv.Trīsvienības baznīcas tornis un
Ā.Alunāna memoriālā māja. Par
to, kāds varētu būt Jelgavas piedāvājums tūristiem un pilsētniekiem,
«Jelgavas Vēstneša» saruna ar
JVMM direktori G.Grasi.
Mūsdienās patērētājs atrodas daudzu izvēļu priekšā un
muzejs ir tikai viena no iespējām. Kas, jūsuprāt, ir tas, ko
cilvēki sagaida no muzeja?
Diezin vai būs daudzi, kuri varēs precīzi formulēt, ko sagaida
no muzeja. Svarīgākā laikam ir
tā apziņa, ka kāds apkopo mūsu
kolektīvo vēsturi. Faktiski jau
muzejs sastāv no lietām, kas ir
bijušas ap mums un ir savdabīgs
kultūras simbols. Cilvēki daudz ko
mēdz aizmirst, tādēļ, atnākot uz
muzeju un ieraugot priekšmetus,
kuri vēl salīdzinoši nesen bijuši vai
katrā mājā, gūst pozitīvas emocijas.
Cilvēkiem patīk atcerēties to, kas ir
piedzīvots dzīves laikā. Bieži vien
ar dažādiem jauninājumiem un
muzejam netipiskām izklaidējošām
aktivitātēm tiek noniecinātas tās
vērtības, kuras gadiem glabātas
un lolotas. Diemžēl šobrīd daudzi
ir noguruši no informācijas un brīvajā laikā arī no muzejiem sagaida
izklaides un šovus, kas tomēr nav
mūsu funkcija.
Pasaules prakse liecina, ka
pēdējos gados arvien lielāku
popularitāti gūst tie muzeji,
kuri apmeklētājiem piedāvā
ne tikai aplūkot dažādus eksponātus, bet arī ļauj aktīvi
iesaistīties pašiem. Kā par to
tiek domāts Jelgavā?
Jau vēsturiski Jelgava bijusi visai
elitāra, uz zinātni un kultūru orientēta pilsēta, tādēļ savās ekspozīcijās
vienmēr to esam
centušies uzsvērt.
Sekojot līdz, kā
strādā citi muzeji, esam daudz
domājuši, kā dažādot savu piedāvājumu. Tomēr,
lai sagatavotu ko
jaunu, nepieciešami cilvēki, kuriem
ir pieredze šādu aktivitāšu rīkošanā,
jo ne vienmēr labs muzeja speciālists
ir arī labs stāstītājs un izklaižu
organizētājs. Ne mazāk svarīgas ir
piemērotas un aprīkotas telpas un

Foto: Ivars
Veiliņš
oriģinālpriekšmetu replikas (kopijas), ar kurām ļaut apmeklētājiem
darboties. Tas viss prasa papildu
resursus, kuru mums diemžēl nav.
Nedaudz iejusties laika atmosfērā
esam iecerējuši atjaunotajā Ādolfa
Alunāna muzejā. Muzeja darbiniecēm tika izgatavoti Alunāna laika
tērpi, bet apmeklētājiem piedāvāsim
uzlikt galvā cepures un piedalīties
pašiem savās mini izrādēs.
Līdz šim Jelgava nevarēja
lepoties ar lielu tūristu skaitu.
Vai pēdējo gadu ieguldījumi
tūrisma infrastruktūras sakārtošanā ļauj cerēt uz uzlabojumiem šajā ziņā? Kā esat
sagatavojušies gaidāmajai
tūrisma sezonai?
Ieguldījumi tūrisma infrastruktūrā ir dārgs un laikietilpīgs pasākums,
kurš, manuprāt, var tikai uz kādu
laiku piesaistīt tūristu uzmanību.
Katra tūrisma objekta vērtība ir tā
saturs, atklājums, pārdzīvojums,
nojausma, ko apmeklētājs iegūst,
apmeklējot šo objektu. Pie vecā,
sagrautā Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa stāvot varēja izstāstīt visu pilsētas vēsturi, akcentējot
pēdējā kara notikumus, kas mūsu
pilsētu pārvērta drupās. Tādēļ esmu
gandarīta, ka tornis tika ne vien
rekonstruēts, bet arī piepildīts ar
saturu un stāstiem par pilsētu.
Nepieciešams definēt kādas pāris
vērtības, kuru dēļ
ir vērts atbraukt
uz Jelgavu, kuras
nevienā citā vietā Latvijā nevar
ieraudzīt. Kad
esam šīs vērtības
deklarējuši, ir konsekventi ar tām
jāstrādā – jāveido reklāma ar un ap
tām – visdažādākajos veidos, piesaistot uzmanību. Mums vēl daudz
jāmācās, kā pareizi sevi pasniegt, jo

Francijas revolucionāri 18. gs. beigās
savas skrejlapas drukāja Stefenhāgena
tipogrāfijā Jelgavā.

tūrisma jomā reklāma izsaka teju
visu, bez tās nav pamata cerēt uz
panākumiem. Katrai mērķauditorijai ir savas intereses un, manuprāt,
neapgūts lauciņš šai ziņā ir Ģ.Eliass,
kurš ir pasaules līmeņa mākslinieks
un stāv līdzās tādiem latviešu dižgariem kā Vilhelms Purvītis, Jānis Valters un Janis Rozentāls. Tikai ar to
atšķirību, ka Ģ.Eliass savus darbus
nepārdeva un tie nav izplatīti. Līdz
ar to mazāk zināmi. Mūsu kolekcijā
ir ap 900 Eliasa darbu, kas veido aptuveni 80 procentus no viņa radošā
mantojuma. Latviešu auditorijai
ne mazāk interesants ir teātra tēvs
Ādolfs Alunāns, kura memoriālajā
mājā iekārtotajā dzīvoklī esam radījuši autentisku atmosfēru. Protams,
nevar aizmirst arī par Jelgavas pili
un hercogu kapenēm. Jāizmanto
arī Rietumeiropas tūristu interese
par padomju laika mantojumu, no
kura dažādu iemeslu dēļ paši kaunamies. Jelgavā šai ziņā apskatāms
viss padomju laika arhitektūras
spektrs, sākot no barakām un
beidzot ar blokmāju apbūvi dzīvojamajos kvartālos. Ir arī atsevišķas
padomju arhitektūras pērles, kaut
vai bijušais kino «Zemgale» un
dzelzceļnieku kultūras nams.
Jelgavai ir ļoti bagāta vēsture. Kas, jūsuprāt, ir tie fakti,
kuri noteikti būtu jāzina katram pilsētas iedzīvotājam?
Šajā ziņā man ir kāda doma
– izveidot tādu kā Jelgavas vēstures kanonu, kurā būtu apkopota
svarīgākā informācija par pilsētu.
Īstais brīdis, kad to darīt, varētu
būt Jelgavas 750 gadu jubileja,
kuru svinēsim 2015. gadā. Līdz
tam laikam, iesaistot pēc iespējas
plašāku sabiedrības daļu, būtu jāvienojas par to, kas tad ir tās lietas,
ko vēlamies izcelt un popularizēt.
Muzejā ir izveidota hronoloģiskā
tabula, par katru gadu atceres
vērtus faktus ievietojam arī muzeja

mājas lapā, tomēr nebūtu pareizi, ja
muzeja darbinieki piedāvātu tikai
savu versiju par svarīgāko pilsētas
vēsturē. Mūsu pilsētas svētku devīze šogad ir «Es mīlu Jelgavu!», bet
kāpēc jāmīl Jelgava? Kas ir tas, kas
pilsētu dara atšķirīgu no citām? Kas
ir tas, ar ko mums būtu jālepojas?
Tie ir jautājumi, uz kuriem mums
atbildes jāmeklē kopā.

Valdība atbalstījusi ieceri, ka
Latvijas vēsture skolās jāmāca
kā atsevišķs priekšmets. Kā jūs
šai kontekstā vērtējat iespēju
pilsētas izglītības iestādēs īpašu uzmanību pievērst Jelgavas
vēsturei?
Šī iecere man nav īsti saprotama,
jo Latvijas vēsturi nav iespējams
skatīt atrauti no Eiropas vēstures.
Visi notikumi ir cieši saistīti, un
šaubos, vai šādā veidā mēs varēsim
uzlabot skolēnu zināšanas. Tie,
kas aizstāv šo ideju, noteikti vairāk
ir domājuši par latviešu vēsturi, jo
tādas Latvijas līdz pat 1918. gadam
nemaz nebija. Arī par pašu latvietību mēs varam sākt runāt tikai no
19. gs. 60. gadiem un jaunlatviešu
kustības. Jelgava vienmēr bijusi
multikulturāla un cieši saistīta ar
norisēm Eiropā. Piemēram, Francijas revolucionāri 18. gs. beigās savas
skrejlapas drukāja Stefenhāgena tipogrāfijā Jelgavā. Drīzāk jārunā par
to, ka pedagogiem mācību procesā
būtu vairāk jāizmanto tie resursi,
kas ir ārpus skolas, tai skaitā muzeji,
kuros skolēns labāk varētu uztvert
mācību saturu. Muzejs ir gatavs
sadarboties ar pilsētas izglītības
iestādēm jautājumos par pilsētas
vēstures mācīšanu kontekstā ar
Latvijas vēsturi.
Otrā pasaules kara laikā no
Jelgavas tika izvesti daudzi vērtīgi eksponāti. Cik daudz no šīm
vērtībām ir izdevies atgūt?
Jelgavas muzeja darbība tika
atjaunota 1944. gadā, tomēr faktiski
jau nebija ko atjaunot, jo vēl pirms
kara sākuma Kurzemes provinces
muzejs tika pievienots Latvijas
Valsts vēstures muzejam, tādēļ juridiski mēs nevarējām pretendēt uz
kādu eksponātu atgūšanu. Lielākā
daļa vērtīgāko eksponātu no Kurzemes provinces muzeja tika izvesti
vēl 1939. gadā, kad repatriācijas līguma ietvaros uz Vāciju izceļoja Latvijas baltvācieši. Kopumā no Kurzemes provinces muzeja krājuma
gadu gaitā gan
izdevies atgūt ap
12 tūkstošiem
eksponātu, kas
veido apmēram
15 procentus no
šā brīža muzeja
krājuma. Esam
uzsākuši darbu
arī pie kartotēkas sagatavošanas par visiem
Kurzemes provinces muzeja eksponātiem, lai
apzinātu tās vērtības, kuras reiz
bijušas Jelgavā. Vērtīgākais eksponāts, uz kura atgūšanu ceram, ir
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
lasāmpults, kas šobrīd apskatāma
Poznaņas muzejā Polijā.

Īstais brīdis, kad
prezentēt pilsētas
vēstures kanonu, ir
Jelgavas 750 gadu
jubileja, kuru svinēsim 2015. gadā.

Kāda varētu
būt Jelgavas
vecpilsētas
loma nākotnē?
Jāsāk ar to, ka
pēc iespējas ātrāk
vajadzētu atteikties no jēdziena
«vecpilsēta» Jelgavas kontekstā,
jo šādā veidā
mēs maldinām
potenciālos tūristus. Vecpilsēta
tradicionāli asociējas ar rātslaukumu, tirgus laukumu, baznīcu un
pilsētas vaļņiem. Savukārt Jelgavas
gadījumā mēs runājam par attālu
pilsētas nomali, kura nekad nav
bijusi sabiedriskās dzīves centrā.
Tas ir bijis strādnieku rajons ar iebraucamajām vietām un amatnieku
darbnīcām. Esošā apbūve arhitektoniski atgādina Kuldīgas vēsturiskā
centra koka apbūvi, kas iekļauta
UNESCO vēsturiskā mantojuma
sarakstā. No tā mēs daļēji varam
izdarīt secinājumus par to, kāda
bijusi Jelgavas pilsētas centrālās
daļas apbūve, ja jau pilsētas nomale
ir tik izcila. Atklāti pasakot, ka te
var redzēt Jelgavas nomalei tipiskas
ēkas, mēs būtu ieguvēji, jo ne katrā
Eiropas pilsētā tās nomales mājas
ir tik savdabīgas un interesantas.
Bet, lai šī vieta attīstītos, pašiem
rastos vēlēšanās to apmeklēt un tā
būtu atraktīva arī tūristiem, šeit
jāizvieto kādi sabiedriski nozīmīgi
objekti, kaut vai ziemā ierīkojot
slidotavu.

Kas noticis ar Cukurfabrikas
muzeja eksponātiem?
Pēc fabrikas slēgšanas tie ir nodoti mūsu muzejam glabāšanā. Ņemot
vērā, ka tas nav muzeja īpašums,
mūsu iespējas rīkoties ar šiem eksponātiem ir ierobežotas. Pagaidām
gan arī neredzu iespēju, ka pilsētā
varētu tikt veidots atsevišķs, cukura
rūpniecībai veltīts muzejs. Par šiem
eksponātiem interesi izrādījuši arī
mežotnieši, jo tieši Mežotnē savulaik
uzsākta cukurbiešu audzēšana,
kas pa Lielupi ar plostiem vestas
uz Jelgavu. Tas arī bija viens no
iemesliem, kāpēc tieši Jelgavā celta
pirmā cukurfabrika Latvijā. Ja
kādam būtu iecere veidot cukurrūpniecībai veltītu muzeju, labprāt
to atbalstītu.

Pilsētnieks vērtē

Kādam būtu jābūt
pensionēšanās
vecumam Latvijā?
Va l e n t ī n a ,
sētniece:
- Man šobrīd
ir 57 gadi,
un, jāatzīst,
ir ļoti grūti
šādā vecumā
atrast darbu. Turklāt kauli sāp
un no manis liela strādātāja
nesanāk. Esmu nostrādājusi
38 gadus ar pārtraukumu tikai
dekrēta laikā. Esmu pret to,
ka paaugstina pensionēšanās
vecumu. Manuprāt, optimālais
pensijā došanās laiks būtu 59
vai 60 gadi.
Jakovs, pensionārs:
- Manuprāt,
pilnīgi normāli ir šie
62 gadi, bet
labākajā gadījumā, ja to atļautu valsts
finansiālā situācija, varētu arī
no 60 gadiem. Kāpēc? Tāpēc,
ka cilvēki šajā vecumā sāk
daudz slimot, un kas tad gan
sanāk par strādātāju? Un darba
devējiem tāpat vajag jaunus,
spēcīgus darbiniekus. Pats
strādāju līdz 62 gadiem un tad
aizgāju pensijā.
Inga, strādā
būvniecībā:
- Noteikti
pensijā vajadzētu doties
no 60 gadiem. Mūsu,
Latvijas, iedzīvotāji ir tik nodzīti, ka viņam jau dažus gadus
pirms šī vecuma nav spēka
vairāk strādāt. Kāds ir vidējais
vīrieša dzīves ilgums? 60 gadi,
bet, ja līdz 65 gadiem jāstrādā
un tikai tad var iet pensijā, vai
tas nav absurds?
Artis, students:
- Skatoties uz
saviem vecvecākiem,
viņu paziņām, manuprāt, pensijā jāļauj doties no
60 gadu vecuma. Pensionāri
daudz slimo, un viņiem ir jāļauj
atpūsties. Iespējams, ka sievietes varētu laist pelnītā atpūtā
pat 55 gadu vecumā.
Elvis, strādā
apsardzē:
- Jāatzīst, šobrīd cilvēki ir
tik piekusuši
gan fiziski,
gan morāli,
ka liela daļa jau pēc 50 gadiem
jūtas ne pārāk darba spējīgi.
Varbūt pensijā varētu laist no 55
gadiem. Tiesa, varētu apdomāt
arī variantu, ka šajā vecumā laiž
pensijā tos, kuri strādājuši līdz
šim vecumam, bet tos, kuri strādājuši maz, pensijā laist vēlāk.
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Stafete – 9. maijā ZOC apkārtnē
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad tradicionālā
stafete notiks 9. maijā Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC) apkārtnē.
Sporta servisa centra
metodiķis Valdis Ilmers norāda, ka vieta
mainīta, jo skrējieni
notiks darba dienā,
bet tajā laikā pilsētas
centrālā – Lielā – iela
ir noslogota un slēgt
satiksmi būtu sarežģīti. «Olimpiskā centra
apkaimē ir sakārtotas
ielas, turklāt skrējējiem ZOC būs iespēja
pārģērbties un nomazgāties,» viņš piebilst.
«Maija stafetē» piedalās skolu
jaunieši, kas sadalīti trīs vecuma
grupās, bet vienlaikus uz stafeti
aicināts ikviens interesents.

Sākti remontdarbi ēkā
Dobeles ielā 62a, kur
top pensionāru dienas
centrs «Sadraudzība».
Tajā ikviens pilsētas
seniors varēs atrast
sev saistošu nodarbi
– būs trenažieri, darbosies interešu klubi,
datorklase, bibliotēka
un bērnu stūrītis, kurā
seniori uzņemsies uz
neilgu laiku pieskatīt
mazuļus. Plānots, ka
centrs darbu sāks augustā.
Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja stāsta, ka biedrība
rakstījusi un iesniegusi projektu,
kura rezultātā Jelgavas pilsētas
pašvaldība piešķīrusi telpas Dobeles ielā 62a un no pašvaldības
iegūti arī līdzekļi centra uzturēšanai šogad, bet telpu remonts un
aprīkojums biedrībai jānodrošina
par saviem līdzekļiem. «Pēdējos
gados biedru skaits ir krietni
audzis, pašreiz apvienojam 304
biedrus un telpas Pasta ielā 44
mums ir kļuvušas par šauru,
tāpēc ir nepieciešamība pēc lielākām,» dienas centra izveidi
pamato M.Kolneja.
Ir izstrādāts centra vienkāršotās renovācijas projekts, veikta
iepirkuma aptauja un noskaidrots, ka darbus veiks Jelgavas
firma «Būvnieks 07», kas jau
sākusi strādāt. Tiek izvāktas
atlikušās mantas, demontēta
grīda zālē, sākta sanitārā mezgla pārbūve un remonts pārējās
telpās.
Jaunās telpas ir plašas, un tajās
tiks ierīkota Veselības uztura
virtuve, kur pulcēsies Omītes
zāļu tēju klubs, kopā sanāks
grāmatu draugu klubs, notiks
veselīga uztura nodarbības. Vēl
paredzēta telpa, kurā tiks iekārtota bibliotēka, izvietoti datori un
varēs spēlēt galda spēles. Viens
kabinets paredzēts vadītājai, vie-

Dobeles ielā
62a top pensionāru dienas centrs
«Sadraudzība» – plānots,
ka tas darbu
sāks augustā.

Beidzot demontēs
RAF stadiona tribīnes

Pavisam būs četras grupas: 6.
– 7. klašu grupa, 8. – 9. klašu
grupa, 10. – 12. klašu grupa,
vispārīgā grupa.
Starts tiks dots pulksten 15
Lāčplēša ielā līdzās ZOC, bet
finišs būs stadionā. Pavisam būs
septiņas maiņas, un komandai
jāpieveic apmēram 1700 metrus
gara distance. Maršruts šogad:
Lāčplēša iela – Brīvības bulvāris
– Akmeņu iela – Imantas iela
– Kronvalda iela – Lāčplēša iela
– ZOC stadions.
Pērn 6. – 7. klašu grupā uzvarēja
Jelgavas 5. vidusskolas meitenes
un zēni; 8. – 9. klašu grupā – Jelgavas 5. vidusskolas meitenes un
Jelgavas Valsts ģimnāzijas zēni;
10. – 12. klašu grupā – Jelgavas 5.
vidusskolas meitenes un Jelgavas
6. vidusskolas zēni; vispārīgajā
grupā – Ozolnieku skrējēju klubs.
Kopsavilkumā pēdējos trīs gadus
nepārspēti bijuši Jelgavas 5. viPar to, lai bīstamās tribīnes tiktu norobežotas, pašvaldības policija ar īpašnieku cīnās jau vairākus gadus.
dusskolas audzēkņi.
Regulāri saņemta arī informācija, ka nedrošajā vietā uzturas jaunieši – tā kā primārais ir iedzīvotāju
drošība, īpašnieks vairākkārt sodīts.
Foto: Ivars Veiliņš

Top pensionāru
dienas centrs «Sadraudzība»
 Ritma Gaidamoviča

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

nā strādās grāmatvede un kase.
Tāpat jaunajā centrā tiks ierīkota
trenažieru zāle, aiz tās tālākais
kabinets – vīru istaba. Centrā
būs arī liela zāle, kurā notiks
semināri, konferences, sapulces
un dažādi pasākumi. M.Kolneja
piebilst, ka zāli varēšot izīrēt
arī citām biedrībām. «Zāles galā
vēl esam iecerējuši ierīkot bērnu
stūrīti. Proti, ja mammas mums
uzticēs mazuļus, mēs viņus labprāt uz dažām stundām pieskatīsim, kamēr mammas nokārto
savas darīšanas,» tā M.Kolneja.
Viņa uzver, ka, lai arī Pensionāru
biedrība pārraudzīs šo centru, tas
nebūs domāts tikai biedriem, bet
gan visiem pilsētas senioriem un
tas strādās katru dienu.
«Lai veiktu centra remontu,
esam uzrakstījuši trīs projektus,
atbalstīti pagaidām ir divi. Latvijas Valsts meži piešķīra mums
24 000 latu, kas paredzēti tieši
remontam, 1600 latu piešķīris
Kopienu Iniciatīvu fonds, un par
tiem iegādāti trenažieri – zviedru
siena, multifunkcionālais trenažieris, skrejceliņš – un virtuves
aprīkojums. Šobrīd ceram uz
atbalstu projektā «Sprīdis labākai
dzīvei» 3000 latu apmērā centra
logu nomaiņai, bet konkursa
rezultāti būs zināmi tikai pēc 9.
maija,» stāsta M.Kolneja.
Kopējā tāme liecina, ka telpu
remonts izmaksās 36 154 latus. «Saliekot kopā pieejamos
resursus, mums vēl pietrūkst
7000 latu. Tāpēc steidzīgi
meklējam atbalstītājus, kuri
mums varētu palīdzēt, jo centra remonts jāpabeidz līdz 1.
augustam,» tā M.Kolneja, piebilstot, ka Pensionāru biedrība
ir sabiedriskā labuma statusa
organizācija, kas garantē atbalstītājiem nodokļu atlaides,
ja tiek parakstīts sadarbības
līgums. Jelgavas Pensionāru
biedrība ziedojumus aicina pārskaitīt uz kontu «Swedbank»
LV22HABA0551029761549
ar norādi – centram «Sadraudzība».

Foto: Ivars Veiliņš
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«Nākamnedēļ objektā sāks izvietot tehniku un pēc
tam to demontēs,» tā par bīstamajām RAF stadiona
tribīnēm ar iegruvušo jumtu saka objekta īpašnieku,
draudzes «Jaunā dzīve» (agrāk – «Jaunā paaudze»),
administrators Genādijs Sļotovs. No Būvvaldes jau
saņemta atļauja tribīņu nojaukšanai, un G.Sļotovs
lēš, ka mēneša laikā tribīnes tiks demontētas un to
vietā paliks tukšs laukums.
Demontāžas darbus veiks Lietuvas firma «Vaidva». Šī kompānija
izraudzīta tāpēc, ka tai ir pašai sava
tehnika un tā var nojaukt visu objektu, ne tikai metāla konstrukcijas
kā piedāvā vairums Latvijas firmu.
«Nedēļas sākumā vēl pārrunājām
nianses. Viņi izmantos arī drupinātājtehniku, sasmalcinās paneļus

un citus būvmateriālus, ko kopā ar
pārējiem būvgružiem arī aizvedīs,»
stāsta G.Sļotovs.
Draudze sporta kompleksu RAF
iegādājās 1995. gadā. Ja stadions vēl
joprojām tiek izmantots, piemēram,
beisbola treniņiem un sacensībām,
tribīnes savu jau nokalpojušas un
vairākus gadus stāvēja pamestas.

Šā gada sākumā no sniega iebruka
arī jumts, jau tā bīstamo un jauniešiem tīkamo objektu padarot
vēl bīstamāku. Tomēr beidzot
pašvaldībai ar objekta īpašnieku
izdevies panākt vienošanos par
tribīņu nojaukšanu. «Tribīnes
atjaunot nav vērts, jo tās ir novecojušas gan fiziski, gan morāli un
neatbilst nekādiem standartiem,»
tā G.Sļotovs, pieļaujot, ka nākotnē
šajā vietā varētu tikt uzbūvēts kāds
mūsdienīgs, visticamāk, ar sportu
nesaistīts, objekts.
Lai gan joprojām notiek tiesu
darbi starp draudzi un pašvaldību
par īpašumtiesībām uz daļu zemes,
vismaz pats bīstamais objekts, kuru
kā pulcēšanās vietu iecienījuši jaunieši, tiks novākts.

Slimnīcā nomaina visas gultas
un iegādājas jaunas iekārtas
 Ilze Knusle-Jankevica

Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, Jelgavas slimnīcas
vadība meklē iespējas,
kā uzlabot apstākļus
ārstniecības iestādē un
vienlaikus celt pakalpojumu kvalitāti. Nupat kā,
gan piesaistot Eiropas
finansējumu, gan atvēlot
līdzekļus no iestādes budžeta, iegādātas jaunas
gultas un ārstniecības
procesā nepieciešamas
iekārtas.
Slimnīcas galvenais ārsts Andris
Ķipurs stāsta, ka šogad viens no lielākajiem realizētajiem projektiem ir
pacientu gultu nomaiņa. To izdevies

īstenot, piesaistot ERAF līdzekļus.
«Projekta gaitā nomainījām 160
gultas dažādās nodaļās – nu slimnīcā pilnīgi visas gultas ir jaunas
– ir nomainītas arī tās, kas vēl bija
palikušas no padomju laikiem vai
savulaik iegūtas kā humānā palīdzība,» tā A.Ķipurs. Tas nozīmē, ka pacientiem uzturēšanās ārstniecības
iestādē ir kļuvusi patīkamāka, kas
ir īpaši svarīgi, ja slimnīcā jāpavada
ilgāks laiks.
Savukārt, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un arī personāla
darba apstākļus, iegādātas jaunas
iekārtas – nu visās nodaļās ir
jaunas šīberu un pīļu dezinfekcijas iekārtas un iegādāta arī
endoskopu dezinficēšanas iekārta.
«Šīberus agrāk personāls mazgāja
ar rokām, bet tagad šis process
ir automatizēts. Jaunā iekārta

ir līdzīga trauku mazgājamajai
mašīnai – visu tajā saliek, izvēlas
atbilstošu programmu, un pārējo
izdara aparāts,» stāsta slimnīcas
vadītājs, piebilstot, ka tas ne tikai
ļauj ietaupīt laiku, bet arī garantē
nepieciešamos sanitāros apstākļus. Savukārt otra – endoskopu
dezinficēšanas – iekārta paredzēta
kuņģa, zarnu trakta caurskates ierīču dezinficēšanai. Arī šis process
agrāk veikts ar rokām.
Jāpiebilst, ka slimnīca plāno
iegādāties arī 11 termoskapjus,
kas domāti šķīdumu uzglabāšanai.
«Šķīdumam, ko paredzēts ievadīt
pacientam, jābūt cilvēka ķermeņa
temperatūrā, tas ir, 36 – 37 grādus
siltam. Šie skapji to ļaus nodrošināt,» tā A.Ķipurs, piebilstot, ka
katrā nodaļā tiks izvietots viens
termoskapis.

Deviņi tautas skaitītāji jau beiguši darbu
 Kristīne Langenfelde

Tautas skaitīšana vēl turpināsies līdz pat 31. maijam, taču mūsu pilsētā
jau deviņi no 60 tautas
skaitītājiem savu darbu
ir paveikuši un saskaitījuši visas konkrētajā
iecirknī esošās mājsaimniecības.
Kā informē Jelgavas pilsētas
Tautas skaitīšanas vadīšanas un
koordinēšanas centra reģionālā
vadītāja Ineta Žilvinska, arī lielākajai daļai pārējo skaitītāju palikušas
vien astītes. «Ir ļoti daudz tādu
skaitītāju, kuriem palikušas vien
10 līdz 15 adreses, bet tās nav saskaitītas nevis tāpēc, ka darbinieks

to nebūtu paspējis, bet gan tāpēc,
ka cilvēkus mājās sastapt nevar.
Diemžēl ir cilvēki, kas durvis neatver principa pēc, ir arī tādas adreses, kurās mūzika apklust tieši tajā
brīdī, kad pie durvīm zvana skaitītājs un, lai arī dzirdamas pieaugušo
balsis, atbild bērns, ka vecāku nav
mājās. Protams, mūsu darbinieki
atstāj paziņojumus pastkastītēs
ar lūgumu sazināties vai ierasties
un saskaitīties mūsu reģionālajā
centrā Pasta ielā 47, taču bieži vien
arī uz to šie iedzīvotāji nereaģē,»
atzīst I.Žilvinska.
Vēl skaitītājiem grūtības sagādā
tās privātmājas, ko ieskauj augsts
žogs, aiz kura ir nikns suns, bet
pastkastītes pie žoga nav. «Šādos
gadījumos mums pat nav likumiskas iespējas atstāt paziņojumu

mājas iedzīvotājiem, jo to mums ir
atļauts iemest tikai pastkastītē,»
skaidro I.Žilvinska.
Tāpēc viņa aicina tos iedzīvotājus, kuri nevēlas savā mājoklī ielaist
tautas skaitītāju, izpildīt savu
pienākumu un nākt saskaitīties uz
reģionālo centru Pasta ielā 47, 219.
kabinetu 2. stāvā darba dienās no
pulksten 14 līdz 18 vai sestdienās
no pulksten 10 līdz 14.
Jāpiebilst, ka vidēji vienam skaitītājam mūsu pilsētā bija jāsaskaita
no 200 līdz 400 mājsaimniecībām.
Interesanti, ka tautas skaitītāji
Jelgavā novērojuši, ka krietni
atsaucīgāki un laipnāki par latviešiem ir cittautieši – viņi krietni
retāk izgāž savas negācijas pār
tautas skaitītājiem un arī par valsti
zākājas mazāk.
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Īsi
 VUGD šodien, 5. maijā, pulksten 10 visā Latvijā pārbaudes nolūkos ieslēgs trauksmes
sirēnas, informē VUGD preses
pārstāve Inga Vetere. Trauksmes
sirēnas skanēs trīs minūtes, lai
būtu iespējams pārbaudīt to tehnisko gatavību un skaņas signāla
dzirdamību.
 Šodien, 5. maijā, Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē
(SIP) viesosies kultūras ministre
Sarmīte Ēlerte, lai piedalītos diskusijā «Sabiedrības integrācijas
aktualitātes Latvijā». Diskusija
sāksies pulksten 15.30 SIP Sarmas
ielā 4. Diskusijas laikā SIP vadītāja
Rita Vectirāne prezentēs Jelgavas
pilsētas pašvaldības pieredzi sabiedrības integrācijas jautājumos,
stāstot par paveikto, problēmām
un izaicinājumiem. Ministre runās
par būtiskāko Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas
pamatnostādņu projektā. Pēc
prezentācijām paredzēta dis kusija, kurā S.Ēlerte atbildēs uz
diskusijas dalībnieku uzdotajiem
jautājumiem. Uz diskusiju aicināti
Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas locekļi,
NVO pārstāvji.
 Gaidot Jelgavas Pilsētas svētkus, aģentūra «Kultūra» izsludinājusi fotokonkursu pilsētniekiem «Es mīlu Jelgavu!», kurā
iesūtītie darbi Pilsētas svētkos
tiks eksponēti īpašā izstādē. Konkursa tēma – «Es Jelgavu redzu
tādu...». Labāko fotogrāfiju autori saņems naudas balvas. Balvu
fonds – 500 lati. Darbi konkursam
jāiesniedz līdz 10. maijam aģentūrā «Kultūra» vai jāsūta pa pastu
(Krišjāņa Barona ielā 6, LV–3001) ar
norādi «Es mīlu Jelgavu!». Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
– mājas lapā www.kultura.jelgava.
lv. Sīkāku informāciju par konkursu
iespējams saņemt, sazinoties ar
projektu vadītāju Evelīnu Bučeli pa
e-pastu: evelina.bucele@kultura.
jelgava.lv vai tālruni 63084677.
 Līdz 9. maijam grāmatnīca
«Globuss» «Vivo centrā», veicinot zaļo domāšanu, aicina
jelgavniekus grāmatu veikalā
nodot novecojušas grāmatas,
avīzes un citus papīra un kartona
izstrādājumus, kas tālāk tiks nogādāti uz makulatūras otrreizējo
pārstrādi uzņēmumā SIA «Juglas
papīrs». No pārstrādātās makulatūras vasarā tiks izgatavotas skolas
burtnīcas, kas pārdošanā grāmatu
veikalā parādīsies īsi pirms jaunā
mācību gada sākuma. No katras
pārdotās burtnīcas divi santīmi
tiks ziedoti dzīvnieku patversmei
«Dzīvnieku draugs». Par nodoto
makulatūru «Globuss» «zaļajiem»
pilsētniekiem pateiksies ar atlaižu
kuponiem skolas burtnīcu iegādei
grāmatnīcā.
 Darbu sācis ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis 66016001,
kas ir Veselības ministrijas un Veselības norēķinu centra organizēts
medicīnisko padomu tālrunis, lai
nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem iespēju ārpus ģimenes ārstu
darba laika saņemt medicīniskus
padomus par vienkāršām veselības problēmām, kuru risināšanai
nav nepieciešama neatliekamā
medicīniskā palīdzība. Konsultācijas sniedz pieredzējuši ģimenes
ārsti un ārsta palīgi darba dienās
no pulksten 18 līdz 8 no rīta, bet
brīvdienās un svētku dienās – visu
diennakti.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas
ūdens»
informē, ka šā gada 9.,
10. un 11. maijā tiks
veikta Jelgavas pilsētas ūdensvada tīklu profilaktiskā dezinfekcija. Ūdeni var lietot uzturā un
sadzīvē, jo hlora koncentrācija
nepārsniegs pieļaujamās normas.
Ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt. Atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!
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Savāc 135 tonnas atkritumu
 Ritma Gaidamoviča

Lielajā talkā Latvijā piedalījies rekordliels dalībnieku skaits – 190 000 iedzīvotāju, Jelgavā – 2100. SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince gan atzīst, ka talcinieku
bijis vairāk, jo daļa jelgavnieku sakopšanas darbos iesaistījās jau pirms tam, bet citi
savukārt nebija oficiāli pieteikušies organizatoriem. «Patīkami, ka talkā iesaistās arvien vairāk ģimeņu un iedzīvotāju grupu. Ja vēl pirms pāris gadiem mums piezvanīja
un teica «Tur, kaimiņos, ir nesakopts», tagad iedzīvotāji paši organizējas un sakārto
šo vietu. Visapsveicamākais ir tas, ka arī bērni talko un, viņiem stāstot, ka nedrīkst
mēslot, aug vesela paaudze, kura novērtēs sakoptu vidi,» atzīst Z.Ķince. Kopumā
Jelgavā Lielās talkas laikā izdalīti 5500 atkritumu maisi un apmēram 2000 cimdu pāri.
Jelgavnieki savākuši vairāk nekā 135 tonnas atkritumu, kas jau nogādāti atkritumu
poligonā «Brakšķi». Z.Ķince stāsta, ka samazinājies ir plastmasas pudeļu skaits, taču
vairumā šogad savāktas riepas, bleķa gabali, stikli un papīri. «Esam pateicīgi visiem,
kuri iesaistījās Lielajā talkā un palīdzēja sakopt pilsētu,» tā Z.Ķince. Tiesa, te jāpiebilst,
ka, kamēr citi talkoja, kāds Uzvaras un Slokas ielas rajonā jau pamanījies izveidot
jaunu nelegālo izgāztuvi, šeit izmetot vairākus maisus lietotu apavu.
Nordea banka prognozē, ka šogad
mājokļu tirgū aktivitāte būs mērena,
tomēr ar tendenci pieaugt. Šobrīd tirgū
ir pieprasīti kvalitatīvi, nelieli dzīvokļi ar
zemām apsaimniekošanas un komunālo
pakalpojumu cenām. Šāds piedāvājums ir
ierobežots, tāpēc varētu paredzēt mājokļu
cenu kāpumu, kā arī atsevišķos jaunajos
projektos – piedāvājuma samazinājumu.
Klientu interese lēnām aug gan par
jaunu mājokļu iegādi, gan par savu esošo
kredītu nosacījumu uzlabošanu, pārceļot
tos uz citu banku. Starp bankām atkal sāk
parādīties konkurence.
Nordea un pētījumu kompānijas «GfK»
aptaujā par mājokļu tirgu ir izpētīts, ka 15%
iedzīvotāju ar atbilstošiem ienākumiem
jau šogad plāno iegādāties jaunu mājokli.
Būtiskākais iemesls, ko atzīmēja 37% aptaujāto, ir vajadzība pēc lielāka mājokļa,
33% respondentu ir vēlme nomainīt īrēto
mājokli pret privāto, bet 18% vēlas uzsākt
privātmājas būvniecību. Vienlaikus kā
nozīmīgākie šķēršļi, kas attur no mājokļa
iegādes, tiek minēts gan pirmās iemaksas
trūkums (45%), gan arī nedrošība par savu
nākotni un ienākumu stabilitāti (44%). Bez
tam, 37% aptaujāto atzīst, ka tirgū nav
pieejams atbilstošs piedāvājums.
2010. gadā Nordea banka mājokļu
kredītos izsniegusi 68,5 miljonus latu,
kas ir par 14% vairāk nekā 2009. gadā.
No tiem puse izsniegta jaunajos kredītos.
Katrs piektais jaunais darījums ir kredīta
refinansēšana jeb pārcelšana no citas
bankas uz Nordea. Klienti izvēlas kredītu
Nordea, jo mēs piedāvājam apdrošināšanu pret ikmēneša kredīta maksājumu.
Apdrošināšanas periods ir 3 vai 5 gadi. Šajā
periodā klientam ir zināms maksimālais
ikmēneša maksājums, kas rada drošības
sajūtu. Turklāt iedzīvotāju aptaujā gūtie rezultāti apliecina, ka Nordea bankas klients
ir būtiski apmierinātāks par citu banku
klientiem, kuriem ir kredītsaistības. To
nodrošina tādas Nordea bankas priekšrocības kā zemākas procentu likmes, kredītu
brīvdienas, savs cilvēks Nordea bankā, kā
arī individuāli risinājumi, individuāla pieeja
katram klientam.
Ņemot vērā to, ka latu likmes (Rigibor)
atrodas neticami zemos līmeņos, klientiem šobrīd tās ir pievilcīgākas nekā eiro.
Šobrīd klientiem piedāvājam kredītus
latos, jo tas ir izdevīgi – katru mēnesi
nav jāveic konvertācija, nav jāseko līdzi
eiro kursa svārstībām, un tā ir ne tikai
finanšu, bet arī laika ekonomija. Noteikti
ir izdevīgāk un ērtāk uzņemties saistības
tādā valūtā, kādā ir ienākumi.
Lai uzlabotu dzīvokļu kvalitāti un samazinātu komunālās izmaksas, Nordea
banka aicina iedzīvotājus izvērtēt iespējas
nosiltināt savas daudzdzīvokļu mājas.
Nordea banka piedāvā daudzdzīvokļu
māju siltināšanas un energoefektivitātes
uzlabošanas kredītu, ja tiek piesaistīts
ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) līdzfinansējums.
Lai pieteiktos hipotekārajam kredītam
vai saņemtu konsultāciju, jādodas uz Nordea bankas klientu apkalpošanas centru
«Jelgava» Lielajā ielā 17a katru darba
dienu no 9.30 līdz 18.00. Ja ir jautājumi
par bankas sniegtajiem pakalpojumiem,
konsultāciju var saņemt arī pa tālruni
63012355 vai 67096096. Vairāk informācijas: www.nordea.lv.

Šķiro un laimē!
Reizē ar Lielo talku starts dots atkritumu šķirošanas veicināšanas akcijai «Šķiro pa tīro!»,
kas ilgs līdz pat augusta beigām. Akcijā piedalās iepakojums un nolietotās elektropreces,
kas atgādātas un piereģistrētas «Zemgales Eko» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos P.Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84. Lai pateiktos akcijas dalībniekiem
par vērtīgo darbu, «Latvijas Zaļais punkts» katru mēnesi izlozēs četras veicināšanas
balvas – sešu mēnešu abonementu vienam no desmit «Dienas žurnālu» izdevumiem
pēc laimētāja izvēles. Akcijas pēdējā izlozē no visiem veicināšanas balvu ieguvējiem
Jelgavā tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš saņems akcijas galveno balvu – dāvanu karti
200 latu vērtībā no veikala «Rimi». Akcijā savāktie otrreiz pārstrādājamie atkritumi
nonāks pārstrādes rūpnīcās: PET pudeles – rūpnīcā «PET Baltija», kas atrodas Jelgavā,
sulas un piena kartona pakas – papīrfabrikā «Līgatne», elektrokrāmi tiks pārstrādāti
rūpnīcā «EMP» Viļņā, bet no sašķirotā stikla jaunas burciņas un pudeles taps rūpnīcā
«Warta Glass» Paņevežā.

Izjauktas divas bomžu migas, atrastas
desmitiem tukšu odekolona pudelīšu
un desmitiem maisu citu atkritumu
– tāda ir 50 LLU studentu Lielās talkas
bilance, kuri sakopa Pasta salas teritoriju, sākot no Airēšanas bāzes līdz
tās galam. Priekšpusi uzņēmās sakopt
Jelgavas Pensionāru biedrība. «Arī mēs
esam šai pilsētai piederīgi, nākam šeit
pa laikam atpūsties, kālab lai nepieliktu
roku pilsētas sakopšanā? Šodien talko
visi, arī mums ir jāpastrādā,» tā Tehniskās fakultātes students Andris Ivanovs.
Sestdien liela rosīšanās bija manāma arī Asteru
ielas 16. nama
pagalmā. Te no
blakus esošā
grāvīša tika izvākti atkritumi,
attīrīta caurteka,
grābtas pērnās
lapas, krāsoti soliņi, rotaļu laukuma elementi.
Tīrot apkārtni,
iedzīvotājiem radusies arī iecere
pie tuvējā vītola uzbūvēt mazu rotaļu laukumu. «Bērniem šeit, zem koka, ļoti patīk
spēlēties, domāju, ka mums, pieaugušajiem, būtu tas jārespektē,» tā mājas iedzīvotāja Judīte. «Esam sava pagalma saimnieki, tāpēc mūsu pienākums ir to sakārtot,»
tā Ludmila Soldatenoka. Sakopšanas talkā piedalījās 15 mājas iedzīvotāji.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un viņa vietnieks Vilis Ļevčenoks pēc līdzdalības domes darbinieku
talkā bērnu nometnē «Lediņi» apbraukāja vairākas pieteiktās talkas vietas pilsētā,
lai tiktos ar talciniekiem un izteiktu pateicību par piedalīšanos pilsētas kopšanā.
Personīgs paldies teikts arī Jāņa Mičuļa
komandai – sešiem pieaugušajiem un
četriem bērniem, kuri tradicionāli sakopa
ceļa malas RAF mežā. Te savākti būvgruži,
šīferis, sadzīves tehnika un ēdiena iepakojums. «Laba pastaiga un labi padarīts
darbiņš,» tā iedzīvotāju grupa.

«Brīžiem jau domājam, ka blakus mūsu mājai laikam ir atkritumu izgāztuve. Atved
maisus ar pudelēm, atved sadzīves atkritumus, savas «pēdas» atstāj makšķernieki.
Rokas nolaižas, bet ko darīt? Arī mēs gribam dzīvot sakārtotā vidē,» saka Uzvaras
ielas 58. nama iedzīvotāja Sarmīte, kura kopā ar kaimiņiem jau trešo gadu bija
sarīkojusi talku. Roku vides sakārtošanā pielika kā pieaugušie, tā bērni. «Skolā
sakārtojām sporta laukumu, tagad palīdzu pagalmā. No darba nebaidos,» atzīst
Rolands Sīmanis.
Foto: Ivars Veiliņš
Vieni no pirmajiem – 16. aprīlī
– talkot pilsētā sāka jaunieši no
dažādām Jelgavas jauniešu organizācijām. Viņi kopa vecpilsētu, īpaši
daudz izdarot Bērnu un jauniešu
mūzikas klubā. Te iztīrīts pagrabs,
sakārtots pagalms, nomazgāti logi,
durvis, sagrābtas lapas. Lielākie
strādnieki – rokskolas audzēkņi, kuri
atzīst, ka vienu reizi gadā jau var
sakārtot vietu, kur pavada daudz
laika. Reizē ar viņiem vecpilsētā
«revīziju» veica arī galerijas «Suņa
taka» saimnieki un Jelgavas mākslinieki galerijas blakus mājā, kur
šobrīd apskatāma Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Sākums».

Kamēr lielākā
daļa talcinieku Lielajā talkā
cīnījās ar cilvēku atstātajiem atkritumiem, Skolēnu
domes jaunieši, «Alejas D» darbinieki un Svētās Trīsvienības torņa darbinieki labiekārtoja atjaunotā torņa apkārtni. Proti, šeit iestādīti 19 jauni krūmi,
uzbērta mulča, izlīdzināta zeme un iesēta zālīte. Paldies par darbu skolēniem
personīgi teica arī pilsētas mērs Andris Rāviņš.
Par apbrīnojamāko talcinieci noteikti var saukt Aiju
Kožurovu Prohorova ielā.
Viņa viena jau vairākus
gadus ne tikai sakopj garāžu kooperatīva teritoriju
minētajā ielā, bet arī cauru
gadu cīnās pret nelegālo
izgāztuvju radītājiem. Pirms
vairākiem gadiem regulāri
ticis piemēslots laukums
starp garāžu rindām, bet
nu viņa ar uzraudzīšanu un
kopšanu panākusi, ka šeit ir
tīrs. Taču arī mēslotāji nav muļķi – viņi atraduši vienu tukšu garāžu, kur nu viss tiek
mests. «Atbrauc ar auto, izmet maisus un aizbrauc, bet mums šeit smird. Divas reizes
noķēru, ka no pilsētas atved vecos logus. Pateicu, lai vācas prom. Paldies Dievam,
vairāk nav rādījušies. Agrāk garāža līdz pusei bija pilna, nu mazāk, taču tik un tā
vienai to visu savākt man nav pa spēkam,» tā Aija.
Kaspars Zihmanis kopā ar ģimeni – sievu,
meitu Dārtu un dēlu Haraldu – Lielās talkas
laikā sakopa neapbūvēto teritoriju līdzās
savai mājai Dobeles šosejā. «Latvija ir
mūsu zeme, un tajā ir jābūt kārtībai. Nav
patīkami pa logu skatīties uz šo bardaku,
tālab katru gadu savācam to, ko blakus
esošo daudzstāvu māju iedzīvotāji, ejot uz
veikalu pa šo taciņu, mums atstājuši. Tikai
sanāk, ka pirmo reizi piedalāmies Lielajā
talkā. Oficiāli pieteicāmies, izmantojot iespēju par brīvu saņemt maisus un vēl to visu par brīvu aizvest. Līdz šim to darījām
paši par saviem līdzekļiem,» tā Kaspars. Pirmajā stundā vien ģimene bija savākusi
vairāk nekā desmit maisus un vēl daļu atkritumu sadedzinājuši.
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Pārspēj boulinga lielvalsti

No Eiropas
jauniešu
čemp ionā ta boulingā
jauniešiem
(U-18) atgriezusies Latvijas
komanda, kuras sastāvā bija iekļauti
arī divi jelgavnieki. Latvijas komanda ar
izcīnītām sešām medaļām (1 zelta, 3 sudraba, 2 bronzas) kopvērtējumā ieņēma 3.
vietu, atstājot aiz sevis boulinga lielvalsti
Zviedriju. Jelgavnieku kontā trīs sudraba
medaļas – Edgaram Jubertam ar puišu
komandu, Alīnai Kindzulei – individuālajā
cīņā un spēļu kopvērtējumā. Jāpiebilst, ka
izlasē bija iekļauts arī Arturs Levikins, kurš
trenējas pie jelgavnieka Aivara Zizlāna.
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Cīnīsies par biļeti uz olimpiādi

11. maijā no pulksten 9 ZOC notiks Latvijas
Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes futbolā
1995. – 1996. gadā dzimušajiem zēniem.
Mūsu apakšgrupā ir četras komandas, tālāk
tiks 1. vietas ieguvēji. Pulksten 9 jelgavnieki
spēlēs ar Jelgavas novada, pulksten 11 – ar
Dobeles novada, pulksten 13 – ar Tukuma
novada komandu. «Galvenā spēle mums būs
ar tukumniekiem, viņiem komandā spēlē arī
trīs jaunatnes izlases kandidāti. Līdz šim ar
Tukuma komandu esam tikušies regulārajā
Latvijas čempionātā un biežāk uzvarējuši ir
viņi. Tāpēc arī šoreiz Tukuma futbolistus var
uzskatīt par favorītiem, kaut gan meistarības
līmenis komandām ir līdzīgs,» tā JFC «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs, piebilstot, ka visu izšķirs veiksme un, cerams, mājas
laukums jelgavniekiem palīdzēs.

Domes kauss – dejotājiem no Parāda, kurš ir saimnieks
Rīgas
Jau sezonas pirmajās
Sporta deju sacensībās «Jelgavas domes
kauss» Zemgales Olimpiskajā centrā piedalījās 201 pāris no Jelgavas un Jelgavas
novada, Rīgas, Aizputes, Olaines, Šauļiem,
Kauņas, Liepājas, Dobeles, Talsiem, Krimuldas, Siguldas. No Jelgavas dejotājiem labākais sniegums kluba «Mītava» pārim Dāvidam Raģim un Elizabetei Ābelei – 1.vieta
bērnu II E4 grupā. Ne tik labi veicās Kristīnei
un Ervīnam Šiļeiko, kuri cīņā par Jelgavas
domes kausu junioriem II DC klasē
Latīņamerikas dejās
ierindojās 5. vietā.
Pērn viņi izcīnīja 1.
vietu un ieguva Domes kausu.

sacensībās – Pavasara
kausā, Latvijas čempionātā pieaugušajiem un junioriem
garajās distancēs un
A.Avdejeva kausa izcīņā – BJSS kanoists Gatis
Pranks apliecinājis, ka viņa mērķis tiešām
ir būt labākajam Latvijā un aizbraukt uz
olimpiskajām spēlēm Londonā. Viņš 6000
metru distanci veica 26:15,32 minūtēs, tuvākais sekotājs atpalika teju par pusminūti.
Sudraba medaļas izcīnīja Lāsma Zaķīte, Filips
Ozolinkevičs, Boriss Lonskis, Mārcis Laidiņš
un Ramiro Grandāns, bronzu – Ģirts Ločmelis. Savukārt ceļojošais Aleksandra Avdejeva
kauss kārtējo reizi nonāca limbažnieka Kristapa Zaļupes rokās (attēlā).

Stājhokejisti sudrabam un
bronzai cer pieplusot arī zeltu
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamnedēļ, no 11. līdz 14.
maijam, Jelgavā notiks Eiropas
čempionāts stājhokejā. Tajā
piedalīsies četras komandas,
arī Latvijas izlase, kuras sastāvā
spēlē trīs jelgavnieki un divi
Jelgavas novada hokejisti. Tas
ir likumsakarīgi, ka čempionāts
notiek Jelgavā un ka mūspusē ir
tik daudz hokejistu – tieši Jelgavā meklējami Latvijas stājhokeja
pirmsākumi.
«Kad mums piedāvāja Latvijā rīkot Eiropas čempionātu, piekritām divu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, lai popularizētu Latvijā šo sporta
veidu. Otrkārt, lai mājas sienas palīdzētu
izcīnīt čempionu titulu,» tā Latvijas izlases
vārtsargs, Latvijas Stājhokeja federācijas
valdes loceklis un Latvijas Paralimpiskās
komitejas ģenerālsekretārs Andris Ulmanis. «Konkrēts mērķis iegūt tādu vai tādu
medaļu mums nav noteikts, tomēr cerība
un virziens ir vajadzīgs. Tāpēc šoreiz ceram
izcīnīt Eiropas čempionu titulu, jo sudraba
un bronzas godalgas mums jau ir,» viņš
piebilst.
Čempionātā Latvijas pretinieki būs
Somijas, Krievijas un citu valstu labākie
hokejisti, kas apvienosies Eiropas komandā.
Komandas direktors Armands Ozollapa
gan atzīst, ka somi ir ļoti spēcīgi pretinieki
– ne velti viņi pērn pasaules čempionātā
finālā tikās ar Kanādas stājhokejistiem –,
arī krievi ir spēcīgi, bet, kā saka, ņemami.
Savukārt Eiropas izlasē spēlēs stājhokejisti
no Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Izraēlas.
«Jebkurā gadījumā būs sīva cīnīšanās,»
piebilst A.Ozollapa. Latvijas izlases rindās spēlēs arī trīs jelgavnieki – uzbrucēji
Vjačeslavs Matvejevs, Vilnis Strazdiņš un
Jānis Janovskis.
Jau četrus gadus stājhokeja izlase piedalās Zemgales Amatieru hokeja līgā
(ZAHL) un sacenšas ar amatieru komandām. Šosezon gan nav gājis pārāk labi, jo
bijis problemātiski uz katru spēli savākt
optimālo sastāvu. Tomēr 2. līgas pusfināla
spēles pret «Bokovu» šajā nedēļas nogalē
vienlaikus būs arī labs treniņš pirms paša

čempionāta. A.Ozollapa piebilst, ka panākta
vienošanās par to, ka izlase ZAHL spēlēs
arī nākamgad.
Izlases vārtsargs vērtē, ka valstsvienība
ar gadiem ir tikai pastiprinājusies un nu
jau ir nopietns pretinieks. To apliecina
kaut fakts, ka pērn pasaules čempionātā
regulārajā turnīrā ar 6:5 uzvarēta ASV
komanda, kurai līdz šim zaudēts pat ar
divciparu skaitli. Turklāt spēlē par 3. vietu
ASV izlasei mūsu komanda piekāpusies ar
minimālu vārtu starpību – 3:4.
A.Ulmanis norāda, ka čempionāta
izskaņā Jelgavā notiks arī Starptautiskās
Stājhokeja federācijas kongress, kurā tiks
pārspriesti gaidāmie pasākumi, kā popularizēt sporta veidu pasaulē. «Plānojam
nākamgad doties uz pasaules čempionātu
Somijā, bet, tā kā čempionātā būs arī
Starptautiskās Paralimpiskās komitejas
pārstāvis, mēģināsim panākt, lai 2014.
gada olimpiskajās spēlēs Sočos mums būtu
iespēja nodemonstrēt stājhokeju. Un tālākā
nākotnē ceram, ka 2018. gada paralimpiskajās spēlēs tiks iekļauts arī mūsu sporta
veids,» ieskicē A.Ulmanis.

Notikumi

2006. gads –Jelgavā notiek pasaules čempionāts stājhokejā ar Kanādas, ASV, Krievijas, Somijas, Čehijas un Latvijas vienību piedalīšanos.
Latvijas komandai 4. vieta.
2006. gada rudens – Latvijas stājhokeja
izlase sāk piedalīties Zemgales Amatieru
hokeja līgā.
2007. gads – Eiropas čempionātā 2. vieta,
uzvarot hokeja lielvalstis Čehiju, Krieviju.
2008. gads – ASV pasaules čempionātā,
uzvarot Somijas komandu ar 6:2, izcīnītas
bronzas godalgas.
2009. gads – Eiropas čempionātā Krievijā,
aizbraucot tikai desmit cilvēku sastāvā, izcīnīta
3. vieta.
2010. gads – pasaules čempionātā 4. vieta, bet
pirmo reizi pamatturnīrā tika pieveikta hokeja
lielvalsts ASV ar 6:5.
Stājhokejs radās Krievijā pēc ārsta-protēzista
Marka Pitkina iniciatīvas, kad viņš zinātniski
izpētīja, ka cilvēkiem ar kājas amputāciju ir
vieglāk veikt kustības uz ledus slidojot nekā
ejot. Stājhokejs ir hokejs, ko spēlē cilvēki ar
kustību traucējumiem, kā arī ar roku, kāju
amputācijām, roku, kāju problēmām pēc
traumām gan sportā, gan sadzīvē.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
10. maijā plkst. 12 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem.
Pēc N.Nosova pasakas motīviem «Nezinītis». Komēdija. Biļešu cena: Ls 3; 2.50; 2.
10. maijā plkst. 19 – Liepājas teātra viesizrāde. J.Grušs
«Mīla, džezs un velns». Muzikāla, traģiska komēdija. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
13. maijā plkst. 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde.
A.Gaļins «Retro». Komēdija divos cēlienos. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
22. maijā plkst. 17 – dūdu un bungu mūzikas grupas «Auļi» koncerts.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

25. maijā plkst. 19 – koncertuzvedums «Pasakas par ziediem».
Piedalās: G.Āboliņš, D.Krenberga un V.Pūce. Biļešu cena: Ls 2.50; 2; 1.50.

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

Kalendārs

Plkst.
11. maijs
17 Atklāšana
18 Latvija – Eiropas apvienotā komanda
20 Krievija – Somija
12. maijs
17 Somija – Eiropas apvienotā komanda
19 Krievija – Latvija
13. maijs
17 Eiropas apvienotā komanda – Krievija
19 Latvija – Somija
14. maijs
15 Fināls
17 Apbalvošana
Ieeja uz spēlēm – bez maksas.

Latvijā ar stājhokeju nodarbojas ap 30
cilvēku, no kuriem daļa pārstāv valsti
gan Eiropas, gan pasaules čempionātā. Šogad par Eiropas čempionu titulu
cīnīsies arī trīs jelgavnieki – Vjačeslavs
Matvejevs, Vilnis Strazdiņš un Jānis
Janovskis. «Šoreiz ceram izcīnīt Eiropas
čempionu titulu, jo sudraba un bronzas
godalgas mums jau ir,» piebilst Latvijas
izlases vārtsargs Andris Ulmanis.
Foto: Ivars Veiliņš
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Sporta pasākumi
 5. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2011» 4. kārta,
sprints (Pils salā).
 6. maijā pulksten 10 – ZZ čempionāts
(Jelgavas Sporta hallē).
 6. maijā pulksten 16 un 7. maijā
pulksten 10 – Latvijas augstskolu 21. universiāde vieglatlētikā, volejbolā un futbolā.
Pulksten 15 – noslēgums (ZOC).
 7. maijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 5. kārta (6.
vidusskolā).
 7. maijā pulksten 10 – Latvijas meistarsacīkstes kadetiem grieķu-romiešu, brīvajā,
dāmu cīņā (Jelgavas Sporta hallē).
 7. maijā pulksten 10 – pilsētas čempionāts volejbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 7. maijā pulksten 16 – LČ spēle futbolā U-13: JFC «Jelgava» – SK «Liepājas
metalurgs» (ZOC).
 8. maijā pulksten 10 – pilsētas čempionāts volejbolā sievietēm (Jelgavas
Sporta hallē).
 9. maijā pulksten 12 – skolēnu un
skolotāju sporta spēles «X solis» (Jelgavas
Sporta hallē).
 9. maijā pulksten 15 – Maija stafete
(ZOC apkaimē).
 9. maijā pulksten 19 – 1. līgas futbola
čempionāts: FK «Jelgava 2» – FS «Metta/
LU» (ZOC).
 10. maijā pulksten 13 – Vidusskolu
kauss vieglatlētikā un četrcīņa «Draudzība»
1999. – 2000. gadā dzimušajiem (ZOC).
 11. – 14. maijā pulksten 17 – Eiropas
čempionāts stājhokejā (Krājbankas ledus
hallē).
 11. maijā pulksten 9 – Latvijas Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes futbolā
(ZOC).
 12. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2011» 5. kārta
(Kalnciemā, Dišupos).
 12. maijā pulksten 13 – Jelgavas
pilsētas skolu sacensības brīvdabas volejbolā «Volejbums 2011» (1. ģimnāzijas
stadionā).

SIA «VT-East»

(metālapstrādes uzņēmums) aicina
darbā metinātāju.
Prasības:
• precizitāte un spēja strādāt patstāvīgi,
• iepriekšēja pieredze,
• spēja orientēties rasējumos.
Piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• pilna laika darbu.
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25551108 darba
dienās no 7 līdz 16.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu celtniecībā. Vēlams
fasādes siltināšanas darbos.
Tālrunis 28483563.
Vienalga kādu darbu. Tālrunis 28263890.
Vīrietis – jebkuru darbu Jelgavā vai tās
apkaimē. Tālrunis 29779531, 63020758.
Apkopējas darbu. Tālrunis 20321116.
Apkopējas darbu. Tālrunis 28846154.
Mājkalpotājas, aprūpētājas vai aukles
darbu. Tālrunis 26847319.
Vīrietis meklē darbu.
Tālrunis 20333489, 63028129

Pērk
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba, zelta monētas
un mēbeles. T.27166669.
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus.
Samaksa tūlītēja. T.20371498, 26596934.

Aizsaulē aizgājuši
VERA LEPINA (dz. 1953. g.)
HARIJS CIELAVA (dz. 1933. g.)
JĀNIS DUKAĻSKIS (dz. 1935. g.)
IRĒNA BERNĀTE (dz. 1947. g.)
LIDIJA URBENA (dz. 1934. g.)
IGORS ŠEVČENKO (dz. 1972. g.)
EDUARDS RIEKSTIŅŠ (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 05.05. plkst. 14 Bērzu kapsētā.
ANNA SPRUKSTE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 05.05. plkst. 12
Baložu kapsētā.
MARIJA SPASJUKA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 06.05. plkst. 12
Baložu kapsētā.
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9. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1198.sērija.
9.25 «Dvīņu noslēpums». Dokumentāla filma. 2009.g.
11.10 «Es – savai zemītei».*
11.40 «Eirobusiņš».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ešafots. Soda izrāde». Dokumentāla filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Šeit un tagad».*
15.05 «Kristaps un ES. ES padome». Dokumentāla filma.
15.15 «Kristaps un ES. ES komisija, Parlaments un Tiesa».
Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
seriāls. 13.sērija.
16.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1198.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 13.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 28.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 101. un 102.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 29.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Velsa
– Austrālija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 101. un 102.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 29.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Lulū un Džimijs». Muzikāla drāma. 2009.g.
0.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 10.sērija.
10.05 «Baņķieris, kurā iemīlēties». Romantiska komēdija. 2003.g
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 110.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
23.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.40 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 1.sērija.
5.50 «Prokurors Šarks 2». 34.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 12.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 39.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 32. un 33.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 343.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 7.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
13.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011. 3A – 3D.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 61.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 344.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 26.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 243.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.

23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 20.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 215.sērija.
2.10 «Tekila un Boneti». Seriāls. 1.sērija.
3.05 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 34.sērija.
3.50 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 61.sērija.
4.35 «Nakts joki».

10. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1199.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 28.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Drēzdene». Vācijas vēsturiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
12.40 «Kā runāt ar valsti?» Latvija – pa vidu kaimiņiem.*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Viss notiek».*
14.00 «Latvija var!»*
14.30 «Labāki laiki». Seriāls. 13.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 18.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 14.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1199.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 14.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 29.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». 1.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 103. un 104.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 30.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Īrija – Gruzija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 103. un 104.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Balkānu neskartā daba». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 30.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Motociklisti».*
23.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 11.sērija.
10.05 «Meitene aiz borta». Romantiska komēdija. 2005.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 49. un 50.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 111.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 7.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Basteja kolekcija. «Vieta zem saules». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Laulības dzīve». ASV melodrāma. 2007.g.
0.45 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
1.35 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 5.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 2.sērija.
5.50 «Prokurors Šarks 2». 35.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 13.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 40.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 34. un 35.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 344.sērija.
9.40 «Kāsla metode 2». 26.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 8.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 5. un 6.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 41.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 79.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 62.sērija.

tv programma
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 345.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 198.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 11.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 216.sērija.
0.50 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 54.sērija.
1.40 «Kobra 9». 9.sērija.
2.35 «Tekila un Boneti». 2.sērija.
3.30 «Prokurors Šarks 2». 35.sērija.
4.15 «Jā, dārgā!» 5. un 6.sērija.

11. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1200.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 29.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Vertikāle».*
14.10 «Labāki laiki». Seriāls. 14.sērija.
15.15 «Kopā» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1200.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 15.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 30.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 105. un 106.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 31.sērija. (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Velsa – Japāna.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 105. un 106.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 2.finālspēle. Tiešraide.
21.30 Latvijas virslīga futbolā. FC Skonto – FK Ventspils.
23.20 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
24.00 «Ātruma cilts».
0.30 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
1.20 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 12.sērija.
10.05 «Pretinieka valdzinājums». Romantiska komēdija. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 16.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 112.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 8.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 18.sērija.
23.00 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
0.50 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
1.45 «Manas mammas jaunais draugs».
ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 31. un 25.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 3.sērija.
5.50 «Prokurors Šarks 2». 36.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 14.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 41.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 36. un 37.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 5. maijs
9.00 «UgunsGrēks 5». 345.sērija.
9.40 «Melu teorija 2». 18.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 9.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 7. un 8.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 42.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 80.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 63.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Komēdijseriāls. 38. un 39.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 346.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
24.00 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Kobra 9». 10.sērija.
2.00 «Tekila un Boneti». 3.sērija.
2.55 «Prokurors Šarks 2». 36.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». 80.sērija.
4.25 «Jā, dārgā!» 8.sērija.
4.50 «Nakts joki».

12. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1201.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 30.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Skudra». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 15.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1201.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 16.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 31.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Latvija, turam īkšķus!»
22.00 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». 2.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 107. un 108.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 32.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā.
Rumānija – Portugāle.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 107.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Šokolādes tumšā puse». Dokumentāla filma. 2010.g.
21.35 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 32.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 13.sērija.
10.05 «Kā noķert miljonāru». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 17.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 113.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
1.55 «Meklējot Nekurzemi». Laikmeta drāma. 2004.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 4.sērija.
5.50 «Prokurors Šarks 2». 37.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 15.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 42.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 38. un 39.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 346.sērija.
9.35 «Radu būšana 4» (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 10.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 9. un 10.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 43.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 81.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 64.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 40. un 41.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 347.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 «Miera nesējs». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.30 «Kinomānija».
1.05 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 3.sērija.
2.00 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
2.55 «Tekila un Boneti». 4.sērija.
3.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 37.sērija.
4.30 «Jā, dārgā!» 10.sērija.

13. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 8.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 31.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 15.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Kā runāt ar valsti?» Latvieša izdzīvošanas stratēģijas.*
14.20 «Labāki laiki». Seriāls. 16.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 34.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «272 Rundāles pils mirkļi». LTV videofilma. Stāsts
par Rundāles pils vēsturi no tās pirmsākumiem
līdz mūsdienām.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.30 «Vera». Lielbritānijas krimināldrāma. 4.sērija.
0.10 «Nakts ziņas».
0.25 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». 1.pusfināls.*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
10.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 109. un 110.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 33.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19.30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Anglija – Tonga.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 109. un 110.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 27.(noslēguma) sērija.
20.25 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 33.sērija. (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 5. un 6.sērija.
0.35 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 14.sērija.
10.05 «Mīla nav tikai vārds». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 18.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 114.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 10.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.

Ceturtdiena, 2011. gada 5. maijs
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Policijas akadēmija». ASV komēdija. 1984.g.
24.00 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.
1.50 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
2.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.

22.35 TV pirmizrāde! «Zaudētie apskāvieni».
Spānijas romantiska drāma. 2009.g.
1.00 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
1.25 «Vilku impērija». Francijas krimināldrāma. 2005.g.
3.35 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3

5.00 «Tekila un Boneti». 6.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 1.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu». 2.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 6.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 16.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.45 «Mūmija». Anim. ser. 3.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.00 «Kinomānija».
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Vīrietis uz paklāja».*
13.40 «Ievas pārvērtības».*
14.25 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.*
16.35 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
18.25 «Atgriešanās Nekurzemē». Animācijas filma. 2002.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Zudis dzelmē». Piedzīvojumu spriedzes filma. 2005.g.
23.40 «Konfeti». Romantiska komēdija. 2006.g.
1.40 «Sāras sestais prāts». Mistikas trilleris. 2005.g.
3.20 «Tēkila un Boneti». 6.sērija.
4.10 «Vai gribi precēt manu tēti?» Realitātes šovs. 1.sērija.

14. maijs, sestdiena
LTV1

LTV7
7.50 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 3.un 4.sērija.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Velsa – Fidži.*
15.40 «Šokolādes tumšā puse». Dokumentāla filma. 2010.g.
16.35 «Bišu karaliene». Austrijas dokumentāla filma. 2009.g.
17.30 33. starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
18.30 Spēkavīru sacensības
«2010 World’s Strongest Man».
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija (vai
19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 27.(noslēguma) sērija.
21.15 «Pasažieri». ASV un Kanādas trilleris. 2008.g.
22.50 Red Bull X-fighters. Pārraide no Dubaijas.*

LNT
6.00 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 2.sērija.
11.00 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma. 2005.g.
12.35 «Mazo dziesmas Latvijai».*
16.20 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.

7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 71. un 72.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
34.sērija.
9.55 «Avārijas brigāde. Putnu būris». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 19.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Krievija».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». Fināls.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Brīvdienu māja Marakešā». Melodrāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Hindenburga pēdējais lidojums».
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Laiks vīriem?»*
23.55 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Pasažieri». ASV un Kanādas trilleris. 2008.g.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.05 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 3.un 4.sērija.
17.00 LBL 3. finālspēle. Tiešraide.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 Latvijas kausa izcīņas finālspēle futbolā. Tiešraide.
21.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Pēdējais liecinieks».
Vācijas kriminālseriāls. 15.sērija.
24.00 33. starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
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TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 5.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 2.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu». 3.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 7.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 17.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 23.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Atgriešanās Nekurzemē». Animācijas filma. 2002.g.
12.25 «Mājas arests». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
14.35 «Zudis dzelmē». Piedzīvojumu spriedzes filma. 2005.g.
16.50 «48 stundas». ASV kriminālkomēdija. 1990.g.
Lomās: E.Mērfijs, N.Nolte, B.Džeimss u.c.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 17.sērija.
21.15 Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2011. Finālspēle.
23.50 «Hokeja prognožu spēle».
0.25 «Slepkavība Paradīzē». ASV krimināltrilleris. 2005.g.
2.10 «Tekila un Boneti». Seriāls. 7.sērija.
3.05 «Vai gribi precēt manu tēti?» Realitātes šovs. 2.sērija.
3.50 «Dinozauru mednieki 4». 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Tautu deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēns», «Jundari» koncerts

«Lec, kumeliņ, dancodams»
Jelgavas kultūras namā 15. maijā plkst. 16.
Biļetes nopērkamas «Jundā»,
Pasta ielā 32. Cena – Ls 1; 2.

AKCIJA!
No 20.04. – 20.05.2011.
Metāldakstiņš «Granat»
3,90 Ls/m²
Profils AP-20
3,80 Ls/m²

(cenas norādītas ar PVN 22%)

• Būvmateriālu tirdzniecības bāze
• Metāla jumta segumu ražošana
• Profilētās ūdens noteksistēmas
• PVC logi un durvis

JAMAHAS mūzikas skolas klase turpina
uzņemt audzēkņus, aicinot pieteikties
bezmaksas
prezentācijas
nodarbībām
Atvērts
jauns
mazuļus no 4 mēnešu vecuma un
Dārza
sintezatora
spēlestehnikas
apmācībā – no 6un
gadiem
līdz neierobežotam vecumam.
instrumentu
veikals
J.Asara iela 12, Jelgava. Tālrunis 63023718
vai 26010105.

Remonts

Noma

Tirdzniecība

Dārza iela 8, Jelgava
Sia «LeXoN»
(Ieeja no O.Kalpaka ielas)

TEL.

22808000

Krāsas kods: RAL8017; RR32

«Dumbrāji», Cenu pag., Ozolnieku nov.
Tālr./Fax: 63055222
Mob.: 26802656; 26956116
www.avotini.lv; jelgava@avotini.lv

Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»

Ražots Latvijā! Augsta kvalitāte!

7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 69. un 70.sērija.
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 37.
un 38.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Skrienam sportot!»
12.00 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
12.30 «Sveika, Robij!» Seriāls. 29.sērija.
13.15 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». 2.pusfināls.*
15.25 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
15.55 S.Moems. «Trīs resnītes». TV uzvedums. 1984.g.
16.45 «Meža stāsti. Skudra». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «100 g kultūras piedāvā»... «Muzeju nakts».
22.00 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2011». Fināls.
Noskaidrosim 2011. gada Eiropas dziesmu nr.1!
1.15 Nakts ziņas.
1.30 «100 g kultūras piedāvā»... «Muzeju nakts».
1.35 «Miedziņš nāk». 1990.g.
1.50 «Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem».*
2.25 «Zaķusalas ritmi 3». 1987.g.

15. maijs, svētdiena
LTV1

TV programma

Firma piedāvā logu
izgatavošanu un
uzstādīšanu par
antikrīzes cenām. Logi
Dārza iela 8,izgatavoti
Jelgava
no
(Ieeja no O.Kalpaka ielas)
augstvērtīga 6 kameru
profila.

#

5.00 «Tekila un Boneti». 5.sērija.
5.50 «Prokurors Šarks 2». 38.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 16.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 43.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 40. un 41.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 347.sērija.
9.40 «Nozieguma skelets 5». 16.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 11.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 11. un 12.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 44.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 82.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 65.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 42. un 43.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 348.sērija.
21.00 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
22.55 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.05 «Mēs no džeza» (ar subt.). Muzikāla komēdija. 1983.g.
2.40 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
3.35 «Tekila un Boneti». 5.sērija.
4.25 «Jā, dārgā!» 12.sērija.
4.50 «Nakts joki».

TV3

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atvērts jauns
dārza tehnikas un
instrumentu veikals
Remonts	Noma

Tirdzniecība

Dārza iela 8, Jelgava
(Ieeja no O.Kalpaka ielas)

*Ar šo kuponu saņemsiet 30%
atlaidi meistara darbam

*Ar šo ku
meistara

30%

*Ar šo
saņemiet
atlaidi durvis.
Arīkuponu
moskītu sieti, un metāliskās
tiek piedāvāti
meistara darbam

Tālr. 27038575 e-mail:lexonlogi@inbox.lv

Pērnavas iela 36, Jelgava

*Kupons derīgs līdz 22.06.2011.

JELGAVAS DOME

BOSSIKS
Hei! Tuvojas izlaidumu laiks!
Bossiks piedāvā Jums jautri un
atraktīvi nosvinēt bērnudārza
izlaidumu grupās līdz 30 bērniem!
Sīkāka informācija, zvanot 63022438
vai rakstot: bossiks@bossiks.lv.

Plašākā stādāmā materiāla tirdzniecība. Augsnes bagātinātāji, dārza inventārs
un arhitektūra. Speciālistu – stādaudzētāju individuālās konsultācijas.

7. maijs

09.00 - 17.00 Darbojas tirdzniecības sektors
10.30 - 14.00 Stādu dienas atklāšana un kultūras programma

8. maijs

09.00 - 15.00 Darbojas tirdzniecības sektors
11.00 - 14.00 Kultūras programma

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 22.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 9.sērija.
11.10 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Komēdija. 1999.g.
13.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.40 «Skaistule un neglītene».
Romantiska komēdija. 2008.g.
15.45 «Deniss biedē atkal». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt».
Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbola apskats».
20.20 TV pirmizrāde! «Cīkstonis». Drāma. 2008.g.
22.40 «Nāves briesmās». Spraiga sižeta filma. 1994.g.
0.35 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
2.15 «Zaudētie apskāvieni». Romantiska drāma. 2009.g.
4.20 «Policijas akadēmija». ASV komēdija. 1984.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

At
Dārz
instru

kultura.jelgava.lv

*Kupons der
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Skanīgākais pilsētas «cālis» –
četrgadniece Anete Reinberga
 Ritma Gaidamoviča

«Jāatzīst, šī gada «cālēni»
bija ļoti līdzīgi un izteiktu
līderi neatradām. Taču uzvarētāja, četrus gadus vecā
Anete, bija ļoti atraktīva,
zināja visus vārdus, arī pārliecinoši kustējās,» tā šā gada
Jelgavas «cāli» vērtē žūrijas
komisijas locekle, pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» muzikālā pedagoģe
Solvita Ozoliņa.
Pagājušajā nedēļā Jelgavas kultūras
namā noskaidrots «Jelgavas cālis 2011».
Žūrijas komisija par skanīgāko «cāli»
atzinusi četrgadnieci Aneti Reinbergu.
Viņas muzikālā pedagoģe ir Agita Loca.
Anete konkursā izpildīja dziesmas «Eži
un zivs» un «Kaķi». Pavisam šogad par
skanīgā «cāļa» titulu cīnījās 18 trīs,
četrus un piecus gadus veci bērni, no
tiem tikai pieci puiši.
Aģentūras «Kultūra» režisore Lolita
Truksne atzīst, ka šogad konkursā nav
bijuši izteikti līderi, kā tas bijis citus
gadus, tālab žūrijas starpā nevaldīja
vienprātība. «Visu izšķīra punktu
desmitdaļas,» tā L.Truksne. Tam, ka
šogad nav bijuši spilgti līderi, piekrīt
arī žūrijas locekle, Jelgavas Mūzikas

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 5. maijs

Šoreiz Muzeju naktī
iepazīsim kaimiņus!
 Ritma Gaidamoviča

14. maijā visā pasaulē notiks
Muzeju nakts, kad durvis apmeklētājiem neierastā laikā
– vakarā un naktī – vērs tūks
tošiem muzeju pasaulē, tostarp Jelgavā. Šī gada tēma ir
«Kaimiņi», un tālab arī mūsu
muzeji šajā naktī ļaus iepazīt
vairākus mūsu kaimiņus.

Par Jelgavas šā gada «cāli» kļuvusi
četrgadīgā jelgavniece Anete Reinberga, kura saņēma visaugstāko žūrijas
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
Foto: Ivars Veiliņš mākslas muzeja direktores vietniece
vērtējumu.
vidusskolas pedagoģe, Edīte Bergmane. Marija Kaupere stāsta, ka Muzeju nakts
«Iespējams, tas tāpēc, ka repertuārs pa oficiāli sāksies no pulksten 19 un ilgs
grūtu, vairākos priekšnesumos arī par līdz 1. Tas ir laiks, kad apmeklētājiem
daudz kustību. Bērns vairāk aizdomā- būs atvērti visi pilsētas muzeji – Ģederta
jas par kustēšanos un piemirst vārdus. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
Protams, visi ir centušies un darījuši, muzejs, Ādolfa Alunāna muzejs, Svētās
taču diezgan daudz bērniem šogad bija Trīsvienības baznīcas tornis, Latvijas
intonatīvās kļūdas,» tā E.Bergmane. Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija
S.Ozoliņa atzīst, ka turpmākos gados un Jelgavas pils muzejs.

vairāk gribētu konkursā redzēt bērnu
dabiskās emocijas. «Trūkst bērnu Kāda ir kaimiņa dziesma?
«Šī gada tēma – «Kaimiņi». Ilgi doemociju, kas nāk no viņiem pašiem,
mājām,
kā to apspēlēt, līdz nonācām pie
un līdz ar to priekšnesums zaudē,» tā
idejas,
ka
līdzās mums dzīvo un ikdienā
S.Ozoliņa.
kopā strādājam ar dažādu tautību cilvēkiem. Tāpēc nolēmām, ka šoreiz iepazīsim Jelgavā dzīvojošās tautas,» stāsta
Kultūras pasākumi
M.Kaupere. Muzeja nakts atklāšana
 7. maijā pulksten 16 – praktiska, radoša nodarbība «Dāvana māmiņai» (ziepju ir pulksten 19 pie muzeja ar Jelgavas
gatavošana). Īpaši aicināti tēvi ar bērniem. Dalības maksa – Ls 3,50; bērniem līdz 10 Mūzikas skolas un Spīdolas ģimnāzijas
gadu vecumam – Ls 0,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 5. stāvā).
audzēkņu piedalīšanos. Pēc atklāšanas
 7. maijā pulksten 17 – SIA «Velis-A» salonmūzikas ansambļa «Arco» koncerts, veltīts – Jelgavas Latviešu biedrības amatierMātes dienai. Piedalās Anda Kalēja un Aelita Dumpe (vijole), Ginta Zīģele un Ilvija Bensone teātra fragments no izrādes «Lielais
(flauta), Jānis Kupčs un Andris Jansons (tenori), Evija Lagzdiņa (soprāns), Dace Liepa un loms» (autore – Anna Brigadere), kurā
Māris Treijs (koncertmeistari), bīskaps Antons Justs un Ozolnieku jauniešu koris. Ieeja tiek runāts tieši par kaimiņu būšanu.
pret brīvprātīgu ziedojumu baznīcai (Jelgavas Romas katoļu katedrālē).
Atkārtojums – pulksten 22. Papildu tam
 7. maijā no pulksten 9 līdz 17, 8. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Stādu dienas. sekos viktorīna «Vai pazīsti kaimiņus?»,
Iespēja iegādāties visu dārzam nepieciešamo, baudīt kultūras programmu un bērniem anekdotes par kaimiņiem, darbosies
piedalīties «Annels» atrakcijās (Jelgavas pils parkā un pagalmā).
foto salons. «Bet galvenais pasākums
 7. maijā pulksten 10.30, 14, 18 – sporta deju sacensības «Jelgavas vasara» (Aijas – iesim ciemos pie Jelgavas cittautiešiem,
Rogas piemiņas kauss). Biļešu cena – Ls 4 (kultūras namā).
kur poļi mums mācīs polonēzi, ebreji
 8. maijā pulksten 11 – Mātes dienai veltīts koncerts «Man ar vienu šūpuļdziesmu – nacionālo deju «Hava nagila», romi
daudzas dziesmas iedevusi...». Dejo TDA «Lielupe». Ieeja bez maksas (kultūras namā).
aicinās dziedāt dziesmas, baltkrievi stās 8. maijā pulksten 17 – Jelgavas koru skate. Ieeja bez maksas (Valsts ģimnāzijā).
tīs fabulas un anekdotes, kā arī aicinās
 10. maijā pulksten 12 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem. Pēc N.Nosova pasakas spēlēt spēli «Kartupelis», arī ukraiņi
motīviem «Nezinītis», komēdija. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
un lietuvieši ikvienu iesaistīs spēlēs,»
 10. maijā pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde. J.Grušs «Mīla, džezs un velns», mu- stāsta M.Kaupere, piebilstot, ka šī ir
zikāla, traģiska komēdija. Režisori Velta un Vītauts Anuži. Klaipēdas Universitātes Liepājas iespēja nevis noskatīties dažādu tautu
teātra aktieru kursa diplomdarba izrāde. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
koncertu, bet gan pašiem līdzdarboties
 12. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda 20 gadu jubilejas koncertšovs «Ceļojums un iepazīt šīs tautas caur dziesmām, dekopā ar Jelgavas bigbendu». Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4; 3 (ZOC).
jām, iesaistoties sarunās. Paralēli tautu
 12. maijā pulksten 19 – improvizācijas grupa «Improvīns». Biļešu cena – Ls 3; sko- iepazīšanai tiks piedāvāta ekskursija no
lēniem un studentiem – Ls 2 (Jelgavas Studentu teātrī, Čakstes bulvārī 5a).
muzeja pa Raiņa ielu līdz restaurētajam
 13. maijā pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. A.Gaļins «Ret- Ādolfa Alunāna muzejam. Pa ceļam muro», komēdija divos cēlienos. Lomās: L.Lencs, V.Plotņikova, B.Ploskihs, Ņ.Ņeznamova, zeja direktore Gita Grase ekskursantiem
G.Rosijska, I.Jegorova/L.Golubeva. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
stāstīs, kādi kaimiņi te dzīvojuši agrāk,
piemēram, kurā Raiņa ielas mājā dzīvojis
Mākslas dienu pasākumi
Rainis. «Protams, būs arī pārsteigumi,
 Līdz 15. maijam – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta izstāde taču pagaidām saglabāsim intrigu,» tā
«Gleznas» (kultūras namā).
M.Kaupere.
 Līdz 15. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Mākslas dienas 2011» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde
«Pavasaris I, II» (kultūras namā).
 Līdz 7. maijam – izstāde «3 skolas». Jelgavas Mākslas skolas, Šauļu Mākslas skolas un  Ritma Gaidamoviča
Paņevežas Mākslas skolas (Lietuva) audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 7. maijam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes (Jelgavas dzelzceļa
Nesen mūsu pilsētā viesojās
stacijā, t/c «Pilsētas pasāža», t/c «Vivo centrs»).
Jelgavas sadraudzības pilsētu
 Līdz 13. maijam – Ievas Vītolas-Lindkvistas (Dānija) lielformāta darbu izstāde «Strau– Šauļu un Pērnavas – kultūras
mes, upes un ūdenskritumi» (galerijā «Suņa taka»).
jomas speciālisti, lai pārrunā Līdz 22. maijam – I.Vilks un A.Bulmeres izstāde «Visu kaķiem» («Jelgavas kreklos»).
tu visu trīs pilsētu sadarbību
 Līdz 29. maijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Sākums» («Suņa takā»).
turpmākos trīs gadus. Idejas
 5. maijā pulksten 14 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstādes «Fantākopīgiem pasākumiem ir, un
zijas» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
jau sākta to īstenošana. Pirmais
 Līdz 4. jūlijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava un mana» (Jelpasākums gaidāms 14. maijā,
gavas Zinātniskajā bibliotēkā).
kad Jelgavas pilī durvis vērs
 Līdz 5. jūnijam – izstāde «Sarkans» (Jelgavas pilī).
Pērnavas jauniešu izstāde, bet
 5. un 6. maijā no pulksten 10 līdz 22 – Harija Dainas Liepiņa fotoizstāde «Mātera
19. maijā pulksten 15 muzejā
ielas pludmale» (Raiņa parkā).
tiks atklāta izstāde «2 x 3 =
 6. maijā no pulksten 22 līdz 23 – fotofilmu vakars, kurā Harijs Daina Liepiņš rādīs
Jelgava, Pērnava, Šauļi».
savu filmu kolekciju (pie BJC «Junda»).
 Līdz 31. maijam – Līvijas Strautnieces jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
Sadarbība kultūras jomā starp pilsētām
 5. un 6. maijā no pulksten 15 līdz 16.30 – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) jau kļuvusi par tradīciju vairāku gadu garumeistarklase (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
mā, bet pēdējos gados tā kā mazliet apsīkusi.
 7. maijā no pulksten 12 līdz 14 – Mākslas dienu akcija «Māksla mūsos un ap mums» Kultūras jomas speciālisti nolēmuši, ka
(laukumā pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).
jādibina vēl ciešākas saites un jāsadarbojas
 7. maijā no pulksten 10 līdz 20 – Mākslas dienu akcija «Ielene»: mākslinieku rado- vairāk. Šīs tikšanās mērķis bija pārrunāt
šais darbs plenērā, darbu eksponēšana – no pulksten 10 līdz 15; pulksten 16 – apsvei- tuvāko trīs gadu plānus, kā arī līdztekus
kums/performance visiem dalībniekiem un mākslas baudītājiem; «Ielenes» noslēgums jau tradicionālajai izstādei ieplānot jaunus
– pulksten 20 (Jelgavas vecpilsētā).
pasākumus, uz kuru atbalstu cer no nāka No 12. maija – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
mā gada pilsētu budžetiem.

Četras stihijas

Jelgavas pilī apmeklētāji šajā vakarā
varēs izdzīvot četras stihijas – gaisu, zemi,
ūdeni un uguni. Šie četri dabas elementi
ir Jelgavas pils apkārtnes iemītnieki,
kas ikdienā paliek nepamanīti vai šķiet
pašsaprotami. Apmeklētāji pilī gaidīti
jau no pulksten 18, kad pils pagalmā ar
dejām iesildīs kaimiņu sadancis «Es jūtu,
ka lidot protu» – tajā uzstāsies LLU jauniešu deju kolektīvs «Skalbe» un dažādu
Latvijas novadu kolektīvi. Bet pulksten
21, 22 un 23 ar izrādi «Piedod, Bokačo,
ja vari!» uzstāsies Studentu korporāciju
teātra festivāla laureāti «Talavia» un
«Zinta», bet pulksten 21.30 un 22.30
paraugdemonstrējumus akadēmiskās
paukošanās mākslā sniegs studentu korporācija «Fraterintas Imantica». Uguns
stihiju pulksten 23.30 un īsi pēc pusnakts
demonstrēs ugunspūtēja šovs. Tāpat
pagalmā vakara garumā varēs apskatīt
vēsturiskus motociklus no jelgavnieku
kolekcijām, kur senākais spēkrats ražots
pirms 60 gadiem – 1951. gadā.
Zemes un gaisa stihijas apvienosies pils
Aulā – pulksten 20 un 23 te varēs vērot
Vides filmu studijas veidotu video «Skaņu gadalaiki», kurā apskatāms Latvijas
dabas krāšņums visos gadalaikos. Starp
filmas seansiem Aulā, pulksten 21 un
22, uzstāsies viesi no Igaunijas – Kersti Adamsones baleta studijas. Pirms
izrādes Igaunijas viesi pulksten 20.30
Sudraba zālē atklās fotoizstādi «Pas de
bourree». Aulas foajē apmeklētāji varēs
apskatīt mākslinieku grupas gleznu izstādi «Sarkans», kamēr mazākie apmek-

Pērn Muzeju
nakts kopējā
devīze bija «Par
tīru pasauli»,
bet Jelgavā
– «Būsim tīri
tīrā pasaulē»,
uzmanību
vēršot uz ekoloģiju. Šogad
tēma – «Kaimiņi», tālab šajā
vakarā pilsētas
muzejos apmeklētāji varēs
iepazīties ar dažādām tautām,
uzzināt, kas
dzīvojis Raiņa
ielā, iepazīt
studentu dzīvi,
studentu teātri
un Jelgavas
dzelzceļniekus.
Foto: Ivars
Veiliņš
lētāji no pulksten 20 varēs iesaistīties
ūdens stihijā, piedaloties papīra kuģīšu
locīšanas darbnīcā «Uz Tobāgo».
Bet pils muzejā nakts garumā varēs
piedalīties Meža fakultātes studentu
biedrības «Šalkone» erudīcijas konkursos un apskatīt meža trofeju izstādi.
Savukārt pils Austrumu spārna otrajā
stāvā no pulksten 20 līdz 1 būs apskatāma instalācija «Studenta dzīve dienesta
viesnīcā», kurā LLU Studentu pašpārvaldes aktīvisti ikvienam ļaus ieskatīties
studējošo sadzīvē.
Šajā vakarā ciemos aicina arī Jelgavas Studentu teātris Čakstes bulvārī
5, kur aktieri pulksten 22, 23 un pusnaktī uzstāsies ar Andra Zeibota izrādi
«Jamulejs un Tups». Tāpat teātrī būs
apskatāma dažādu izrāžu rekvizītu
izstāde.

Muzeji – tikko pēc remonta

Šajā vakarā atvērta arī Latvijas Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija, kurā
tikko pēc remonta tiks atklāta telpa ar
pilnīgi jaunu ekspozīciju «Dzelzceļš un
dzelzceļnieki Jelgavā». Atklāšana – pulksten 19. Muzeja pārstāvji informē, ka
ieplānotas arī aktivitātes pie muzeja.
Tikko restaurētais Ādolfa Alunāna
muzejs un Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis gan šajā vakarā īpašas aktivitātes
nepiedāvās, taču tie būs atvērti un ikviens aicināts apskatīt ekspozīcijas.
Atgādinām, ka šajā vakarā visos muzejos ieeja ir bez maksas un tie atvērti
no pulksten 19 līdz 1, izņemot pili, kur
apmeklētāji gaidīti jau no pulksten 18.

Pērnava, Šauļi un Jelgava rīkos kopīgus mākslinieku simpozijus
Tuvākā sadarbība saistās ar divām izstādēm, kas tiks atklātas tieši mūsu pilsētā.
14. maijā pulksten 20.30 durvis Jelgavas
pilī vērs Pērnavas jauniešu fotoizstāde
«Pas de bourree». Bet 19. maijā pulksten
15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā tiks atklāta tradicionālā
visu trīs valstu mākslinieku izstāde,
šoreiz ar nosaukumu «2 x 3 = Jelgava,
Pērnava, Šauļi». Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis
stāsta, ka šogad akcents likts uz jaunajiem
māksliniekiem. «Parādām, ka biedrība
nesaistās tikai ar mūsu vecmeistariem,
bet pie mums ienāk arī jaunība un
mums ir mākslinieki ar citu skatījumu,»
tā M.Brancis. Tālab Jelgavu pārstāvēs
mākslinieces Kate Seržāne un Linda
Freiberga, kuras tikai nesen pievienojušās mūsu pilsētas mākslinieku pulkam.
K.Seržāne stāsta, ka uz šo izstādi ceļos
viņas jaunākie darbi. «Ja viss izdosies,
būs tikko «svaigi cepti». Tiesa, šobrīd laika apstākļi mazliet traucē koncentrēties
darbam, taču darbi būs,» smaidot atzīst
K.Seržāne. Arī abas sadraudzības pilsētas
pārstāvēs katru divi mākslinieki.

Nākamais pasākums gaidāms septembrī, kad Jelgavā tiks rīkots metāla
skulptūru simpozijs, kurā piedalīsies
Jelgavas un Šauļu mākslinieki. «Bet
nākamgad ir iecere Ledus skulptūru
festivāla mazās skulptūras izstādīt Šauļos,» tā aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics. Viņš stāsta, ka
agrāk ciešas saites veidojušās arī starp
pilsētu kolektīviem un tagad to plānots
atjaunot. Šobrīd jau ir zināmas dažas
idejas un kā to īstenot. Piemēram, Šauļu
pilsēta septembrī svinēs 755 gadu jubileju un pie sevis vēlas uzaicināt Jelgavas
bigbendu un folkloras kopu «Dimzēns»,
bet 2012. gadā kāds no mūsu labākajiem
koriem tiks aicināts uz starptautisku
koru konkursu. Savukārt Jelgava ir
gatava vieskolektīvus uzaicināt jau uz
nākamajiem Pilsētas svētkiem.
Šajā tikšanās reizē kopīgi nolemts, ka
turpmāk starp visu triju pilsētu māksliniekiem biežāk jārīko simpoziji, kas esot
labākais radošās sadarbības modelis.
Pilsētu kultūras pārstāvji šai idejai devuši
«zaļo gaismu» – tagad tik tam jāiegūst
finansējums no katras pilsētas budžeta.

