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Muzejā ar atmiņu stāstiem
4. maiju pieminēs jau šodien
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 4. maijā, tiks atzīmēta 22. gadadiena kopš
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas. Jelgavā jau
šodien, 3. maijā, pulksten
13 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā gaidāms šai dienai veltīts pasākums.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere informē, ka šodien
pulksten 13 ikviens aicināts uz īpašu
Latvijas Republikas Neatkarības

Jelgavas pilsētas
saukļa logotips

 Sintija Čepanone

Domes sēdē pieņemti
saistošie noteikumi, kas
turpmāk reglamentēs
mūsu pilsētas simbolikas
lietošanas kārtību. Jelgavas pilsētas simbolika ir
karogs, ģerbonis, logotips, interneta portāla logotips, sauklis un saukļa
logotips.
Saistošie noteikumi «Jelgavas
pilsētas simbolika» izstrādāti ar
mērķi nostiprināt pilsētas identitāti
un panākt pilsētas atpazīstamību
pēc tās simbolikas.
Mūsu pilsētas karogs apstiprināts
jau 1938. gada 28. oktobrī, un tā paša
gada novembrī izdots Likums par
Jelgavas pilsētas karogu. Savukārt
ģerbonis tā patreizējā izskatā apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī, bet
pārapstiprināts ar Valsts heraldikas
komisijas lēmumu 2002. gada 11.
jūlijā. Jelgavas pilsētas logotipa izstrāde un saukļa variantu aprobācija
tika sākta 2007. gadā, un ilgu disku-

siju rezultātā tapa Jelgavas pilsētas
logo un sauklis «Jelgava – pilsēta
izaugsmei!». Pilsētas logotips un
sauklis 2012. gada 20. martā reģistrēts Latvijas Republikas Patentu
valdē kā Jelgavas preču zīmes.
Nupat apstiprinātie saistošie
noteikumi reglamentē kārtību, kādā
pilsētas simbolika lietojama. Tāpat
paredzēts, ka par Jelgavas pilsētas
karoga un tā attēla, kā arī par
Jelgavas pilsētas ģerboņa attēla izmantošanu komerciāliem mērķiem
jāmaksā nodeva Jelgavas pilsētas
pašvaldībai: fiziskām personām 50
lati, bet juridiskām personām 150
lati par vienu produkcijas veidu
gadā.
Noteikumi arī paredz, ka Jelgavas
pilsētas karogs pastāvīgi paceļams
pie Jelgavas pilsētas domes ēkas
un Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību ēkām; to paceļ arī saskaņā ar
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu; pēc brīvas gribas
Pilsētas svētkos, bet valsts svētkos
– kopā ar Latvijas valsts karogu; pēc
brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti

balsošanas iecirkņi, vēlēšanu un
tautas nobalsošanas dienās; pēc
brīvas gribas ģimenes svētkos, kā
arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Jelgavas
pilsētas karogu.
Lai lietotu Jelgavas pilsētas logotipu, nepieciešams rakstisks
saskaņojums no pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja. To
drīkst lietot uz kancelejas precēm,
suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kuriem ir vizuāli estētisks
izskats, kā arī citos gadījumos, ja
tas ir atļauts ar Estētikas komisijas
lēmumu. Līdzīga kārtība noteikta
arī, lai izmantotu pilsētas saukli
«Jelgava – pilsēta izaugsmei!» un/vai
saukļa logotipu. Jāuzsver, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par
Jelgavas pilsētas logotipa, Jelgavas
pilsētas interneta portāla www.jelgava.lv logotipa un Jelgavas pilsētas
saukļa izmantošanu pašvaldības
nodeva nav jāmaksā.
Fiziskai vai juridiskai personai, lai
saņemtu pašvaldības saskaņojumu
Jelgavas pilsētas simbolikas izmantošanai, jāvēršas Jelgavas pilsētas

domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā ar iesniegumu un
noteikumos norādītajiem dokumentiem, un izmantošanas saskaņojumu
sniedz Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisija vai Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītājs.
Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas Pašvaldības
policija – par Jelgavas pilsētas ģerboņa neatļautu lietošanu tiek piemērots sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Par citu šajos saistošajos noteikumos
minēto prasību pārkāpšanu izsaka
brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu: fiziskām personām līdz 250
latiem, bet juridiskām personām
līdz 1000 latiem.
Jelgavas pilsētas karogu var
pasūtīt firmās, kas nodarbojas ar
karogu izgatavošanu. Piemēram,
Jelgavā pilsētas karogu izgatavo
SIA «Olnis». Pēc saistošo noteikumu
stāšanās spēkā Jelgavas pilsētas
karogu varēs iegādāties arī Tūrisma
informācijas centrā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.

1. ģimnāzijā inženierzinātnes iepazīs jau no 7. klases
 Ritma Gaidamoviča

Lai jau pamatskolas audzēkņos rosinātu interesi par
inženierzinātnēm, Jelgavas 1. ģimnāzija no nākamā mācību gada 7. – 9. klašu skolēniem piedāvās profesionāli
orientētas interešu izglītības nodarbības. «Skola dažādās
nodarbībās ļaus iepazīt inženierzinātnes. Gribam laicīgi
sagatavot audzēkņus, lai vidusskolā viņi nebītos no vārdiem «inženierzinātnes» un «informāciju tehnoloģijas»,»
skaidro skolas direktores vietnieks Kaspars Antonevičs.

Jelgavas 1. ģimnāzijā jau trīs
gadus sadarbībā ar LLU tiek
īstenota inženierzinātņu programma, kurā vidusskolēni apgūst speciālus priekšmetus, kas
saistīti ar šo nozari. «Taču esam
sapratuši, ka 10. klasē skolēnam
to mācīt un viņu ieinteresēt jau ir
par vēlu. 9. klasē, izdzirdot vārdu
«inženieris», jaunietis nobīstas un

nemaz nemēģina – viņam šķiet,
ka tas ir pārāk sarežģīti, grūti,»
skaidro direktores vietnieks.
Tāpēc 1. ģimnāzija nolēmusi
skolēnus pie tehniskām lietām
radināt jau agrāk, proti, 7. klasē,
ieinteresējot viņus pakāpeniski.
Iecere ir pamatskolas audzēkņiem piedāvāt divus virzienus.
Turpinājums 3.lpp.

deklarācijas pasludināšanas dienai
veltītu sarīkojumu. Tajā uzrunu
jelgavniekiem teiks pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, muzicēs obojists Indris Egle. Bet par
4. maiju pirms 22 gadiem stāstīs
vēsturnieks Andris Tomašūns un
Imants Geidāns, kuri tolaik bija
Augstākās padomes deputāti un
balsoja par Latvijas neatkarību. Ieeja
– bez maksas.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors informē, ka 4. maijā pulksten 9 Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš noliks ziedus pie Čakstes
pieminekļa.

Braukšanas apliecību
var noformēt agrāk
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas
interneta portāla logotips

ISSN 1691-4201

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde aprīlī izsniegusi
418 braukšanas apliecības, kas personām, kuras
vecākas par 75 gadiem,
ļauj iegādāties mēnešbiļeti ar 50 procentu atlaidi. «Sarakstu ar visām
personām, kuras Sociālo
lietu pārvaldē saņēmušas
braukšanas apliecību, Jelgavas Autobusu parkam
iesniedzam katra mēneša
25. datumā. Ja cilvēkam
75 gadi aprit mēneša beigās – pēc 24. datuma –,
apliecību viņš var saņemt
agrāk,» uzsver pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne.
Braukšanas apliecības personām,
kas vecākas par 75 gadiem un kuru
pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavā, tiks izsniegtas līdz 24. augustam,
un braukšanas maksas atvieglojumi
pilsētas sabiedriskajā transportā šai
cilvēku grupai ir spēkā no 1. maija
līdz 30. septembrim.
«Tiem, kuri var pretendēt uz
šo atbalstu, braukšanas apliecība
jāsaņem līdz katra mēneša 24.
datumam. Tad ar iegādāto mēnešbiļeti jau nākamajā mēnesī persona
pilsētas autobusos var braukt ar
atvieglojumiem. Lai šo iespēju jau
nākamajā mēnesī varētu izmantot arī tie cilvēki, kuriem tiesības
saņemt braukšanas atvieglojumus
rodas no kārtējā mēneša 25. līdz 31.

datumam, viņi braukšanas apliecību
var noformēt agrāk – no 1. līdz 24.
datumam,» skaidro R.Stūrāne un
cilvēkus, kuriem 75 gadi vēl tikai
apritēs, aicina izmantot šo iespēju.
Lai saņemtu braukšanas apliecību, jāierodas Sociālo lietu pārvaldes
Informācijas kabinetā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 115. telpā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 13 līdz 17, līdzi ņemot
pasi. Braukšanas apliecībā līdztekus aktuālajai informācijai par tās
īpašnieku iekļauta arī fotogrāfija
– persona nofotografēta tiek uz vietas pārvaldē. Nopirkt mēnešbiļeti ar
50 procentu atlaidi – par 10 latiem
– nākamajam mēnesim var, sākot
no iepriekšējā mēneša 15. datuma,
autoostas kasē, uzrādot Sociālo lietu
pārvaldē izsniegto braukšanas apliecību. Autobusā šoferim jāuzrāda
mēnešbiļete kopā ar apliecību.
Braukšanas apliecība ir derīga
laikā no maija līdz septembrim. Ja
persona to ir nozaudējusi, Sociālo
lietu pārvalde to izsniedz atkārtoti,
taču saskaņā ar domes lēmumu tas
ir maksas pakalpojums – par atkārtotu apliecības izsniegšanu personai
jāmaksā 2,71 lats.
R.Stūrāne norāda, ka jau pašlaik
viens cilvēks, kuram aprīlī izsniegta
braukšanas apliecība, to ir pazaudējis, turklāt pazaudēta tā tika laikā,
kad noteiktie atvieglojumi vēl nebija
stājušies spēkā. «Cilvēkiem ir jāapzinās, ka šī apliecība ir dokuments,
tādēļ arī pret to ir atbilstoši jāizturas
un jāglabā pienācīgi rūpīgi,» uzver
iestādes vadītāja.

Cienījamie Zelta pāri!
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīkos pieņemšanu
pāriem, kas 2012. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 24. maijā pulksten
14 Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā.
Visus jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam, līdzi ņemot pasi un
laulības apliecību.
Papildu informācija pa tālruņiem 63080522 vai 63023733.
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Jaunajā piena rūpnīcā
galvenokārt strādās jelgavnieki
 Kristīne Langenfelde

«Perspektīvā jaunajā
piena rūpnīcā Jelgavā
nodarbināsim līdz 50
cilvēku – šobrīd jau
esam uzsākuši kadru
komplektēšanu, un
jāatzīst, ka no jau pieņemtajiem darbiniekiem lielākā daļa ir tieši jelgavnieki,» atzīst
SIA «Latvijas piens»
valdes loceklis Raimonds Freimanis.

otrās kārtas darbi tiks sākti
augustā. Tie paredz siera ražošanas, fasēšanas un pakošanas
iekārtu uzstādīšanu. Rūpnīca
jau šobrīd ir gatava siera iekārtu
uzstādīšanai.

Tas nozīmē, ka rūpnīca
sāks strādāt jau jūnijā?
Tieši tā – SIA «Latvijas piens»
pirmās piena tonnas no rūpnīcas
īpašniekiem – zemniekiem –
sāks pieņemt jūnijā un tādējādi
uzsāks īstenot savu ilgtermiņa
mērķi – līdzsvarot piena tirgu
valstī, nodrošinot zemniekiem
Pagājušā gada 28. septembrī stabilas piena iepirkuma cenas
jaunajai piena rūpnīcai Jelgavā un garantētu piena iepirkšanu.
tika ielikts pamatakmens. Nu
jau paveikti 90 procenti no
Bet jūs sakāt, ka šis nav
visiem celtniecības darbiem tas pateicīgākais brīdis pie– rūpnīca testa režīmā darbu na pārstrādes biznesā, jo
plāno sākt jūnijā. Visiem tiem, pasaules tirgū piena cenas
kas ar skepsi raudzījās uz jaunās krītas un esot vērojama pārrūpnīcas projekta realizāciju, produkcija. Vai tas nozīmē,
R.Freimanis atbild: «Vēl pirms ka atšķirībā no citām nozagada mums dažs labs pārmeta, rēm, kuras pamazām atgūska rūpnīcu tā arī uzcelt nespē- tas pēc krīzes, piena nozare
sim – pietrūks apņēmības, nau- šobrīd piedzīvo pretējo?
das, bet nu rūpnīca ir praktiski
Piena produktu cenu kritumi
gatava. Darba ir tik daudz, ka un kāpumi ir bijuši vienmēr
nav laika komentēt katra ne- – tas ir tāds ciklisks process:
labvēļa izteikumus. Mēs esam te cenas krīt, te atkal ceļas, un
gājuši soli pa solim un plānoto zemniekiem, uzņēmējiem ar to
arī termiņā paveikuši. Tieši vienkārši ir jārēķinās. Cits jautāpēc turpināsim rīkoties tāpat tājums – cik strauji vai lēzeni ir
kā līdz šim – atbildēsim ar savu šie kritumi. Šobrīd satraucošs
darbu.»
fakts ir tas, ka pēdējos mēnešos
cenu kritums ir bijis diezgan
Šobrīd līdztekus pēdējiem straujš, tāpēc tagad būtiskākais
celtniecības darbiem rūpnī- ir vērot situāciju maijā, jūnijā,
cā notiek iekārtu montāža. lai saprastu, vai cenas turpinās
Jā, jau montējam tehnoloģis- krist tikpat strauji vai tomēr iekās iekārtas – piena, krējuma un stāsies sava veida stabilizācija.
sūkalu tehnoloģiskās tvertnes,
kā arī piena pieņemšanas un
Kas šobrīd nosaka tik
pirmapstrādes tehnoloģiskās strauju piena cenas kritumu
iekārtas. Ar tām tiks nodroši- pasaules tirgū?
nāta svaigpiena pieņemšana,
Pasaules tirgi šobrīd signalizē
piena separēšana, kā arī piena par svaigpiena pārprodukciju,
un krējuma pasterizēšana.
kas draud gan ar iespējamo
Varu tikai uzsvērt, ka darbi piena iepirkuma apjomu samakopš rudens notiek atbilstoši zināšanos, gan ar turpmāku
klimatiskajiem apstākļiem. iepirkuma cenu kritumu. TenUzsākot celtniecību rudenī, mēs dences liecina par būtisku piena
rēķinājāmies, ka ziemas apstākļi produktu cenu samazinājumu,
celtniecības gaitā var ieviest līdz ar to sagaidāmu piena
korekcijas. Taču plānu koriģē- iepirkuma cenu kritumu arī
šana notika tikai paaugstinātā turpmākajos mēnešos. Iemesli
mitruma dēļ novembrī un sala tam ir labie ražošanas apstākļi
dēļ februārī, bet mēs pilnībā galvenajos svaigpiena tirgos
iekļaujamies termiņos un darbu – Jaunzēlandē (pieaugums par
sāksim, kā bijām plānojuši.
10,4 procentiem), Austrālijā
Tuvāko nedēļu laikā plāno- (pieaugums par 5,6 procentiem),
jam saņemt pilsētas Būvvaldes Argentīnā (pieaugums par 13,32
saskaņojumu par celtniecības procentiem). Vienlaikus, prodarbu pabeigšanu. Līdz rūpnī- tams, jāņem vērā arī globālās
cas pirmās kārtas nodošanai ekonomikas stagnēšana, kas
maijā vēl jāpabeidz piena kon- neveicina patēriņu. Tādējādi
centrēšanas iekārtu montāža un globālās tirgus tendences var
objekta labiekārtošana.
pietuvināt piena nozari situāciAtbilstoši grafikam rūpnīcas jai, kāda tā bija 2009. gadā, kad

Nedēļas jautājums

«Protams, mēs labi
apzināmies, ka piena
pārstrādes nozare nav ne
naftas atradne, ne mobilo
telefonu ražotne, kur
veiksmīgs bizness ir teju
garantēts. Piena pārstrādes jomā ir jāveic milzīgi
ieguldījumi, lai rezultātu
sasniegtu tikai ilgtermiņā,» uzsver SIA «Latvijas
piens» valdes loceklis
Raimonds Freimanis.
Foto: Ivars Veiliņš

būtiski samazinājās pieprasī- sāksim sieru ražošanu, izmanjums pēc piena un dramatiski tojot kooperatīvam «Trikāta KS»
samazinājās iepirkuma cenas.
piederošās akciju sabiedrības
«Trikātas siers» ražošanas traBet jaunā rūpnīca ir ga- dīcijas un gadiem krāto pieredzi.
tava darbu sākt arī šādos «Latvijas piens» galvenokārt
– ne īpaši labvēlīgos – aps- ražos Šveices tipa puscietos
tākļos.
apaļos sierus, tostarp jau šobrīd
Protams, mēs labi apzināmies, Latvijas patērētājiem zināmos
ka piena pārstrādes nozare nav «Trikantāleru» un «Trikantālene naftas atradne, ne mobilo ru ar amoliņu», kā arī klasiskos
telefonu ražotne, kur veiksmīgs puscietos Krievijas un Holanbizness ir teju garantēts. Piena des tipa sierus. Vienlaikus gan
pārstrādes jomā ir jāveic mil- plānojam radīt arī jaunus siera
zīgi ieguldījumi, lai rezultātu veidus – rūpnīcā pastāv labas
sasniegtu tikai ilgtermiņā. Tāds iespējas paplašināt produktu
ir arī mūsu jaunās rūpnīcas mēr- sortimentu, un par to varētu
ķis – sniegt stabilitāti Latvijas lemt turpmākajos gados, kad
piena ražotājiem, mūsu koope- nostabilizēsies patlaban plānoto
ratīva biedriem ilgtermiņā. SIA produktu ražošana.
«Latvijas piens» dibinātājkooperatīvu ap 600 zemnieki var
Saražot produkciju ir
būt droši, ka viņu ražotais piens viens, bet kā ir ar noieta
tiks iepirkts arī krīzes apstākļos tirgu?
par tirgus situācijai atbilstošām
Vājpiena koncentrāts un krēcenām un pārstrādāts Jelgavā. jums galvenokārt ir eksporta
produkts, par ko interesi jau
Kādi produkti tiks ražoti izrādījuši vairāki pircēji Eiropas
Jelgavā?
vecajās dalībvalstīs, kā arī BaltiRažošanu rūpnīcā sāksim pa- jas tirgū. Savukārt mūsu ražotie
kāpeniski – jūnija sākumā veik- sieri tiks piedāvāti pircējiem
sim pirmos vājpiena koncentrāta Latvijā, kā arī realizēti vispirms
ražošanas testus. Paraugus no- tajos tirgos, kur jau šobrīd ir
sūtīsim pircējiem, ar kuriem jau veiktas «Trikātas siera» iestrārisinām sarunas par koncentrāta des – sākotnēji Vācijas, Krievijas
pārdošanu. Vājpiena koncentrāts un Skandināvijas tirgos.
ir industriāls produkts, ko plaši
izmanto dažādu piena produktu
Vai uzņēmums, kura biedri
ražošanā – sākot no siera līdz pat galvenokārt strādā Vidzemē
jogurtam un saldējumam.
un Kurzemē, nav saņēmis
Vājpiena koncentrāta ražoša- pārmetumus, ka rūpnīcas
nas procesā rodas krējums, kas, izveidei izvēlējās Zemgales
tāpat kā vājpiena koncentrāts, centru – Jelgavu?
tiek izmantots dažādu piena
Nē, līdz šim apšaubīt mūsu izproduktu ražošanā.
vēli par labu rūpnīcas būvniecībai
Savukārt rudenī rūpnīcā uz- Jelgavā nav bijis nekāda pamata.

SIA «Latvijas piens»
• Īpašnieki – ap 600 Latvijas zemnieku,
kas apvienojušies kooperatīvos «Trikāta KS»,
«Dzēse» un «Piena partneri».
• Jaunās piena pārstrādes rūpnīcas projekta
kopējās plānotās izmaksas ir 10,5 miljoni latu.
No kopējās summas kredīts investīcijām ir
aptuveni 6,5 miljoni latu, zemnieku pašu ieguldījums – 1,275 miljoni latu, ES līdzfinansējums
– 2 951 776,80 lati.
• Vienas dienas laikā rūpnīcā pārstrādās 250
– 300 tonnas piena.
• Sieru ražošanas jauda būs no 500 līdz 600
tonnām mēnesī.
• Rūpnīca darbu plāno sākt jūnijā un nodrošinās
darbu apmēram 50 cilvēkiem pašā ražotnē.

Mēs esam apmierināti gan ar izraudzīto vietu, gan sadarbību.
No rūpnīcas galvenie ieguvēji neapšaubāmi būs
piena ražotāji, taču savs
ieguvums būs arī Jelgavas
pilsētai – tās ir jaunas darba
vietas, nodokļi. Pilsētniekus
šobrīd varētu interesēt tas,
kā notiek jauno darbinieku
atlases process.
Jau pašlaik esam pieņēmuši
darbā pirmos cilvēkus – pilnībā
ir nokomplektēti laboratoriju
speciālisti un pasterizēšanas
operatori. Jāatzīst, ka atsaucība bija ļoti liela un mums
bija iespēja izvēlēties labākos
no labākajiem. Nākamā kadru
atlase notiks jūlijā un augustā,
lai komplektētu darbiniekus
jaunajai siera ražotnei. Tiem,
kuri vēlas strādāt jaunajā rūpnīcā, varu ieteikt sekot līdzi mūsu
sludinājumiem vietējā presē un,
tiklīdz būsim izsludinājuši jaunas vakances, sūtīt savu CV.

Kā jūs vērtējat kopējo ekonomisko situāciju pilsētā, salīdzinot ar to, kāda tā bija pirms gada?

6%

Tā ir uzlabojusies, lielveikalos vērojamas arvien lielākas rindas
Ir kļuvis nedaudz vieglāk tikt galā ar ikdienas tēriņiem
Nekas nav mainījies
Kļūst arvien sliktāk, jo inflācija «noēd» jau tā pieticīgos ienākumus
Spriežot pēc intensīvās celtniecības pilsētā, viss iet uz augšu

50%
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Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Kura nodokļa samazināšana
šobrīd ir būtiskāka – PVN vai IIN?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
taupāt ūdeni?
Genādijs,
celtnieks:
– Tikai tik
daudz, cik
rūpīgāk skatos, vai visus
krānus esmu
cieši aizskrūvējis, lai tie ir darba
kārtībā, lai ūdens nekur netek.
Pa dienu esmu darbā, līdz ar to
jau tā izdodas ietaupīt. Turklāt,
vienam dzīvojot, ūdens patēriņš nemaz nav tik liels. Tikai
kādu pusotru kubikmetru karstā un tikpat arī aukstā ūdens
patērēju, lai nomazgātos, ēst
pagatavotu.
Andrejs, pensionārs:
– Nekādus dižos taupības
pasākumus
neveicam.
Ja nu vienīgi
traukus bļodā mazgājam, lieki
netecinot ūdeni. Dažkārt, ja
labierīcībās nav pareizi norauts
ūdens, kundze dusmojas, ka
tas lieki tek. Mēnesī jau kādus
divus kubus aukstā un vienu
karstā divatā patērējam.
Anna, mamma:
– Cenšamies
taupīt, bet
īpaši jau neizdodas, jo
ir trīs bērni,
bieži jāmazgā apģērbs, tāpat
viņi jāvanno. Tiesa, ūdeni dažkārt izdodas ietaupīt uz laba
veļas pulvera rēķina. Ar to var
mazgāt arī vēsā ūdenī. Katrā
gadījumā – lieki ūdeni cenšamies netecināt.
Māra Rūta,
bijusī pedagoģe:
– Nē, netaupu, tērēju tik,
cik vajadzīgs.
Dzīvoju renovētajā mājā un ietaupu jau uz
siltuma rēķina, tālab citi ietaupījumi nav vajadzīgi. Vismaz
pagaidām tieku galā ar visiem
maksājumiem. Dzeršanai pat
pasūtu «Venden» ūdeni. Mēnesī izlietoju divus kubus aukstā
ūdens, bet karsto – mazliet
mazāk.
Svetlana,
pārdevēja:
– Zinu, ka vajadzētu taupīt, bet nesanāk. Vienīgi,
kad mazgāju
matus, kamēr tos saputoju,
karsto ūdeni netecinu. Citādi tas
diezgan dārgi sanāk. Zinu, ka
daudz lieki tecinām, mazgājot
traukus – kamēr mazgā šķīvi,
ūdens nevajadzīgi tek. Ievēroju,
ka mana draudzene vispirms
saputo visus traukus, netecinot
ūdeni, tad tos noskalo.
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Inženierzinātnes iepazīs jau no 7. klases
No 1.lpp.

«Kā obligātos priekšmetus mēs
tos ieviest nevaram, tāpēc piedāvāsim dažādas interešu izglītības
nodarbības pēc stundām. Viens
bloks ir inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas, kurās būtu
tādas nodarbības kā elementāra
3D projektēšana, kas attīstītu bērna
telpisko domāšanu, un rasēšana jeb
tehniskā grafika, lai jau 8. un 9. klasē
varētu strādāt ar profesionālām
programmām. Šobrīd vispārējās
izglītības programmā paredzēts, ka
skolā mājturībā ir jāmāca rasēšana
desmit stundas, bet tas attiecas tikai
uz zēniem. Daļa izglītības iestāžu
to vispār neīsteno, taču mūsu skolā
inženierzinātņu klasē mācās arī
meitenes, kuras rasēšanu nav apguvušas, un tas nozīmē, ka ir jāsāk
no nulles. Taču šajā gadījumā tam
varētu sagatavoties jau pamatskolā,» skaidro K.Antonevičs.
Jau no nākamā mācību gada šeit
skolēni varēs darboties «IT akadēmijā», kur, iepazīstot «Microsoft» programmas, noslēgumā varēs nokārtot
eksāmenu un iegūt starptautiski
atzītu sertifikātu. «Šobrīd Latvijā to
praktizē tikai augstskolas, kas māca
IT speciālistus, tiesa, viņiem ir daudz
augstāks programmu līmenis, taču
uzņēmums piedāvā arī vienkāršākas, kas būtu piemērotas skolēniem.
Ieguvums – skolēns var kārtot
eksāmenu, iegūt sertifikātu, kas
apstiprina prasmi strādāt ar šādām
programmām. Turklāt tas viss būs
bez maksas. Ņemot vērā, ka mācības
notiek angļu valodā, tā ir iespēja
arī papildināt valodas zināšanas,
turklāt būs arī ievads profesionālajā
angļu valodā,» skaidro direktores
vietnieks. Tāpat šajā sadaļā iekļauta
nodarbība «Praktiskā digitālā pasaule», kurā varētu pa detaļām jaukt
datorus, testēt programmas, iepazīt

ziņas

Ūdens policija: aktivitāte uz
ūdeņiem palielinās

WEB lietas, apstrādāt fotogrāfijas
un apgūt fotografēšanas pamatprincipus. «Šobrīd mēs lietojam datorus
ar jau instalētām programmām, bet
mums nav ne jausmas, kādi ir to
plusi un mīnusi, vai ir alternatīvas.
Bet te skolēns pats varētu pētīt,
uzzināt,» tā K.Antonevičs. Tāpat
iecerēts piedāvāt robotiku, kurā
mācītu algoritmus, izmantojot spēli,
kas ļauj programmēt, veidot loģiskas
struktūras. Labākie skolēni tiktu
mudināti piedalīties sacensībās.
Piedāvāta tiks arī netradicionālā
matemātika, kur skolēni uzdevumu
pildīšanā izmantotu datorus.
Otrs bloks – mājturība un tehnoloģijas, kur jau vasarā tiks iekārtoti
jauni kokapstrādes un metālapstrādes kabineti. 7. – 9. klašu audzēkņi
tajos strādās praktiski. «Viens ir
tas, ka sagatavosim sev zinošākus
vidusskolēnus, bet, ja jaunietis pēc
Ūdens policija pirmajās dienās pārbaudījusi deviņas
9. klases dosies uz profesionālo
laivas – astoņas airu un vienu motorlaivu – un izteikusi
skolu, arī tās būs ieguvējas,» uzsver
trīs mutiskus aizrādījumus par nepietiekamu glābšanas
K.Antonevičs.
aprīkojumu. Tāpat 17 makšķerniekiem pārbaudītas
«Jau vairākus gadus valstī runā
makšķerēšanas kartes – šajā ziņā gan viss bijis kārtībā.
par to, ka mums ir ekonomistu,
un ūdensmotocikliem, tāpat parādās
advokātu un juristu pārprodukcija  Ilze Knusle-Jankevica
jaunas motorlaivas. Tomēr tas neun ir nepieciešami inženieri. Šī,
Jelgavas pilsētas adminozīmē, ka aug arī ūdens satiksmes
mūsuprāt, ir laba iespēja, izmantojot
nistratīvajā teritorijā
pārkāpumu skaits – pērn pārbaudīts
interešu izglītības nodarbības, radiesošajās ūdenstilp101 peldlīdzeklis un par kuģošanas
nāt skolēnus pie inženierzinātnēm,
nēs sākuši patrulēt
noteikumu pārkāpumiem sastādīti
lai tās iepazītu, izprastu un izvēlētos
Jelgavas Pašvaldības
seši administratīvā pārkāpuma
apgūt arī turpmāk,» tā direktores
policijas Satiksmes
protokoli un izteikti 20 mutiski
vietnieks. Viņš atklāj, ka, uzdouzraudzības nodaļas
aizrādījumi. «Diemžēl katru sezonu
dot jautājumu, vai vēlies kļūt par
inspektori jeb ūdens
gadās arī pa kādam vadītājam, kas
inženieri, 12. klases audzēkņiem,
policija. Kā norāda noir alkohola reibumā, tomēr kopumā
kuri tagad mācās inženierzinātņu
daļas priekšniece Inga
situācija ar katru gadu uzlabojas,»
klasē, 11. klases sākumā retais
Stepane, pirmajās dievērtē I.Stepane. Arī pērn viens no seapgalvoja «jā». «Taču tagad, kad
nās izteikti trīs mutiski
šiem sastādītajiem protokoliem bijis
caur dažādiem priekšmetiem viņi
aizrādījumi par nepar peldlīdzekļa vadīšanu reibumā.
ar to saskārušies, vairāk nekā puse
pietiekamu glābšanas
Sods, kas paredzēts par šādu pārkāapgalvo, ka nākotnē izvēlēsies studēt
aprīkojumu.
pumu, ir bargs – gan peldlīdzekļa
inženierzinātnes,» tā K.Antonevičs,
vadītāja, gan autovadītāja apliecības
piebilstot, ka arī tie, kuri izvēlas citu
Ūdens policija strādā jau sesto atņemšana, kā arī naudas sods.
virzienu, norādījuši – gūtās zināšasezonu, un, kā norāda I.Stepane, pēVisvairāk tiek grēkots ar brauknas paplašina redzesloku.
dējos pāris gados aktivitāte uz ūde- šanas ātruma neievērošanu. Kā
ņiem mūsu pilsētā palielinājusies norāda I.Stepane, īpaši bīstami tas
– vasarā iedzīvotāji labprāt izmanto ir pludmalē, kur vasarā ir daudz
iespēju izbraukt ar katamarāniem cilvēku un bērnu – lielie viļņi
sakās, lai neveidotos rindas,» saka
O.Tambergs, piebilstot, ka to var
izdarīt, zvanot pa tālruni 63082133
vai 28448418. Ierodoties cilvēkam
būs jāuzrāda izziņa, kas apliecina  Sintija Čepanone
un uz tā esošo bērnudārza ēku
trūcīgā statusu.
– par Zemesgrāmatā reģistrēto
«Standartsituācijā maksa par vizīPašlaik vietu pirmsskomaksu – 95 000 latu,» stāsta
ti ir, sākot no astoņiem latiem, un tielas izglītības iestādē
pašvaldības izpilddirektore Irēna
ši šo summu trūcīgajām personām
vienotajā rindā gaida
Škutāne. Šajā bērnudārzā varētu
ir iespēja ietaupīt, vairāk līdzekļu
vairāk nekā 600 bērnu.
būt vieta apmēram 260 bērniem,
nepieciešamības gadījumā atlicinot
Lai risinātu šo situāciju,
kas būtiski samazinātu vienoto
dzīvnieka ārstēšanai. Bieži vien
pašvaldība iegādāsies
pirmsskolas rindu, un deputāti
pietiek ar speciālista konsultāciju,
ēku Ganību ielā 66, kur
atbalstīja šī nekustamā īpašuma
lai situāciju uzlabotu, un šādas bezperspektīvā plānots iziegādi.
maksas vizītes ir mūsu ieguldījums
veidot vēl vienu pašvalTādējādi, ja neradīsies būtiski
dzīvnieku veselībā,» tā viņš.
dības bērnudārzu.
šķēršļi, jau nākamā gada otrajā
Jāpiebilst, ka Zemgales veterināpusē durvis varētu vērt desmitais
rais centrs atrodas K.Barona ielā 17
Šāds lēmums pieņemts aprīļa pašvaldības bērnudārzs – plānots,
(ieeja – no pagalma).
domes sēdē. «Pašvaldība saņēma ka pēc rekonstrukcijas 2013.
SIA «B. B. Projekti» iesniegu- gadā bērnudārzā būs divpadsmit
mu, kurā pašvaldībai piedāvā grupiņas, kuras varēs apmeklēt
iegādāties nekustamo īpašumu vairāk nekā 260 bērnu.
Ganību ielā 66 – zemesgabalu
Ēka varētu tikt rekonstruēta,
10 100 kvadrātmetru platībā piesaistot ES struktūrfondu lī-

Trūcīgo mājdzīvniekus
veterinārārsts pieņem bez maksas
 Sintija Čepanone
«Tieši maksa par vizīti pie veterinārārsta bieži ir iemesls, kāpēc
īpašnieki savu mājdzīvnieku pie
speciālista ved novēloti,» saka Zemgales veterinārā centra vadītājs veterinārārsts Oskars Tambergs. Viņš
trūcīgajiem iedzīvotājiem divreiz
nedēļā piedāvā iespēju mājdzīvnieku
speciālistam atrādīt bez maksas.
Šāda iespēja divreiz nedēļā trūcīgajiem jelgavniekiem, kuriem ir mājdzīvnieks, tiek nodrošināta, sākot no
maija. «Trūcīgo iedzīvotāju mīluļus
bez maksas pieņemsim katru nedēļu
otrdienās un ceturtdienās no pulksten 17 līdz 18, taču mājdzīvnieku
īpašniekiem vizītei iepriekš jāpie-

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

Podaugu kompozīcijas
balkonam, terasei un dārzam
10. un 17. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

Dabas materiāli
rotās un davānu noformējumā
14. maijā, plkst. 17.00 - 20.30

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

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

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

Foto: Ivars Veiliņš
mazākos var nogāzt no kājām, un
ne vienmēr līdzās ir pieaugušais.
Tāpat viļņi var apdraudēt atpūtniekus, kuri nolēmuši izvizināties
ar katamarānu, tāpēc ūdens policija aicina kuģotājus ievērot ātruma
ierobežojumus, īpaši Lielupes
posmā no pils līdz dzelzceļa tiltam,
neapdraudēt apkārtējos un cienīt
līdzcilvēkus.
Ūdens policija kontrolē, vai
tiek ievērots atļautais kuģošanas ātrums, vai vadītājs nav
alkohola reibumā, pārbauda, vai
peldlīdzekļiem ir nepieciešamais
aprīkojums, vai tiek ievēroti
pasažieru pārvadāšanas drošības noteikumi, piemēram, vai
bērniem, kuri nav sasnieguši
12 gadu vecumu, uzvilkta glābšanas veste, nodrošina kārtību
uz ūdens sporta sacensību laikā
un arī iespēju robežās kontrolē
makšķerniekus.

Būs vēl viens pašvaldības bērnudārzs

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

dzekļus, turklāt pirmsskolas izglītības nodrošināšanai pašvaldībām
ir ļauts ņemt kredītu, tādējādi
būtiskiem šķēršļiem šīs idejas īstenošanā nevajadzētu rasties. Tā
kā bērnudārza ēka Ganību ielā ir
identiska pērn atklātajai pirmsskolas izglītības iestādei «Ķipari»,
pašvaldība lēš, ka remontdarbu
izmaksas varētu būt līdzīgas.
Šobrīd Jelgavas pilsētā darbojas
15 pirmsskolas izglītības iestādes:
deviņi pašvaldības un seši privātie
bērnudārzi. Pirmsskolas izglītības
programmas var apgūt arī skolās.
Pirmsskolas izglītību kopumā
apgūst 2950 bērni, no tiem 1908
pašvaldības bērnudārzos, 637 privātajos, bet 386 – skolās, informē
Izglītības pārvalde.

Izmaiņas satiksmē pa Raiņa ielu
Šodien un rīt rekonstrukcijas
darbu dēļ būs slēgts Raiņa un Pulkveža O.Kalpaka ielas krustojums,
savukārt no 7. maija tiks slēgta
satiksme Raiņa un Akadēmijas

ielas krustojumā. Apbraukšanas ceļš
visiem transporta līdzekļiem tiks
organizēts pa Sudrabu Edžus, Katoļu un Driksas ielu, atvērts būs arī
Raiņa un Katoļu ielas krustojums.

Tranzīta transportam ieteicams
izmantot Rūpniecības un Pulkveža
O.Kalpaka vai Dambja ielu.
Sabiedriskā transporta pietura
no Akadēmijas ielas (pie LIF) tiek
pārcelta uz Katoļu ielu pie «Vivo
centra». Lai nodrošinātu autobusu
netraucētu kustību, būs aizliegta
transporta līdzekļu apstāšanās un
stāvēšana apbraucamā ceļa posmos
– Katoļu ielā no Raiņa ielas līdz Driksas ielai un Katoļu ielā pirms Sudrabu Edžus ielas 20 metru zonā.
Akadēmijas ielas posmos no
Sudrabu Edžus līdz Raiņa ielai un
no Raiņa līdz Driksas ielai būs divvirzienu satiksme, lai nodrošinātu
transporta piekļūšanu objektiem.
Transporta līdzekļu stāvēšana
Akadēmijas ielas posmā no Sudrabu
Edžus ielas atļauta tikai labajā pusē,
bet no Raiņa ielas līdz Driksas ielai
– tikai kreisajā pusē.
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Īsi
 Jelgavas Valsts ģimnāzija 12. maijā
pulksten 16 aicina absolventus un skolotājus uz ģimnāzijas 90 gadu jubilejas
salidojumu «Skolas zvana stāsts». Absolventi un skolotāji salidojumam aicināti
iepriekš pieteikties ģimnāzijas mājas lapā:
jvg.jelgava.lv vai skolas kancelejā līdz 7.
maijam. Dalības maksa – trīs lati (samaksāt var katru darbadienu skolas kancelejā
vai pasākuma dienā), līdzi jāņem groziņš.
Tālrunis uzziņām – 63023373, 63026091.
Ģimnāzijas direktores vietniece Marita
Asarīte norāda, ka salidojums sāksies
ar īpašu koncertu, kurā vecais skolas
zvans «stāstīs» par skolas vēsturi ik pa
desmitgadei. Viss sāksies ar mazu filmiņu
– priekšvēsturi, kurā 1. klases skolēni ģimnāzijas tornī uzklausa veco skolas zvanu
un pieraksta tā atmiņas, kas salidojuma
vakarā tiks stāstītas citiem. Uzstāsies
skolas koris «Skali» un deju kolektīvs «Diždancis», kurā dejo absolventi. Pulksten
19.30 – bijušie kora «Skali» dziedātāji,
kurus diriģēs kora izveidotāja ilggadējā
diriģente Gunta Paškovska. Pulksten 20
– balle kopā ar ģimnāzijas absolventa
Egīla Krūmiņa grupu «Deserts».
 Atjaunotās promenādes galā
mājvietu atradusi metāla skulptūra
«Sirdsputns», ko pirmajā Metālmākslas
simpozijā izveidoja festivāla mākslinieciskais vadītājs Kārlis Īle. «Šī skulptūra
ir pietiekami liela un promenādes apmeklētājus, manuprāt, varētu rosināt uz
meditāciju. Tāpat šī būtu laba vieta, kur
satikties mīlniekiem,» iepriekš sprieda
pilsētas galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis. Jāpiebilst, ka, iestājoties tumsai,
skulptūra tiks izgaismota.
 Krievijas gāzes koncerna «Gazprom» pārstāvji viesojušies autobūves
rūpnīcā «Amo Plant» un pārrunājuši
iespējas ražot autobusus, kas darbotos ar saspiestu dabasgāzi, informē
uzņēmuma komunikācijas direktors Igors
Graurs. ««Gazprom» pārstāvji pauda
gatavību finansiāli atbalstīt projektus,
kas saistīti ar viņiem, un, tā kā šī tēma
– dabasgāzes izmantošana autobusos – ir
jauna un pasaulē ir tikai 400 000 šādu autobusu, šis perspektīvā varētu būt mūsu
sadarbības modelis,» stāsta I.Graurs,
piebilstot, ka šī bija pirmā «Gazprom»
pārstāvju vizīte rūpnīcā. Pēc I.Graura teiktā, dabasgāze ir lētāka, vieglāk pieejama
un lielā daudzumā, tāpēc autobusi ar
dabasgāzi esot perspektīva. Šobrīd līderes
šajā jomā esot Ukraina un Ķīna.
 7. maijā visā Eiropā tiks atzīmēta
Eiromelanomas diena, lai aicinātu
cilvēkus rūpēties par savas ādas veselību
un akcentētu nepieciešamību lietot saules
aizsarglīdzekļus, atpūšoties vai strādājot
saulē. Šajā dienā iedzīvotājiem būs
iespēja bez maksas veikt ādas profilaktiskās pārbaudes. Jelgavā tas iespējams
pie dermatoloģēm Selgas Freibergas un
Lailas Atslēdziņas Zemgales veselības centrā. Iepriekšēja pieteikšanās pie dakteres
S.Freibergas pa tālruni 29580684, pie
L.Atslēdziņas – 63084004. Iedzīvotājus
pieņems arī Pauls Ozoliņš Stankus doktorātā – pieteikšanās pa tālruni 63026604.
Biedrības «Dermatologi pret ādas vēzi»
valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls
informē, ka, ņemot vērā lielo iedzīvotāju
aktivitāti, tiem pacientiem, kuri nepaspēs
pierakstīties uz bezmaksas pārbaudēm,
dermatologi piedāvās pārbaudīt ādas
veselību par simbolisku samaksu. Sīkāka
informācija – mājas lapā www.euromelanoma.lv.

Ritma Gaidamoviča
No 7. līdz 11. maijam Jelgavā Valodu
Vēstniecība vakara grupās organizē
intensīvās Choco mācības.
Pieteikties Choco mācībām varat līdz 4. maijam. Papildu informācija pa tālruni 20090114,
20280400.
* Choco mācības ir angļu valodas apmācība
pilnīgi bez maksas, taču skolotājiem ļoti garšo
šokolāde!
Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu brīvā laika
organizatoram uz 0,75 slodzēm.
Prasības: vēlama muzikālā izglītība
un pieredze bērnu un jauniešu
aktivitāšu, sabiedrisko pasākumu
organizēšanā.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava,
LV-3001.
Tālrunis: 63026313.
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Desmit gados ūdens patēriņš pilsētā
sarucis par miljons kubikmetriem
 Sintija Čepanone

Kaļķa nosēdumi uz sadzīves
tehnikas, rūsganas vannas
– tās ir nebūšanas, ko jelgavnieki visbiežāk min, runājot
par ūdens kvalitāti Jelgavā.
Kad šī situācija beidzot mainīsies? SIA «Jelgavas ūdens»
speciālisti kā robežpunktu
min 2014. gadu, kad darboties sāks jaunā attīrīšanas stacija, ūdensgūtnē un
ūdensvada tīklā nodrošinot
vienādas kvalitātes ūdeni.
Pašlaik šādu attīrīšanas iekārtu mums nav, un tas arī
ir galvenais iemesls, kādēļ
dzeramajam ūdenim Jelgavā ir paaugstināts dzelzs
un sulfātu saturs. Taču, neraugoties uz to, dzeramais
ūdens iekļaujas noteiktajās
nekaitīguma un kvalitātes
prasībās.
Saskaņā ar «Jelgavas ūdens» informāciju mūsu pilsētā vecākais ūdensvads fiksēts Raiņa ielā – tas būvēts
vēl 1885. gadā. Dobeles ielā tā izbūve
datēta ar 1899. gadu, bet vēl virknē
ielu tas tapis tikai nedaudz vēlāk, ap
1900., 1907. gadu, un padomju laikos.
Tiesa gan – īstenojot ūdenssaimniecības attīstības projekta otro kārtu,
daļa būs rekonstruēta, taču, kaut arī
darbi ir apjomīgi, atjaunots būs vien 21
procents ūdensvada tīkla. Jāpiebilst, ka
pilsētā ūdensvada kopējais garums ir
190 kilometri, norāda «Jelgavas ūdens»
projekta ieviešanas grupas vadītāja
Ieva Strode.

Caurules – padomju mantojums

Tieši vecās caurules ir viens no
iemesliem, kāpēc ūdens kvalitātei
pa gadiem ir tendence pazemināties,
taču tas nav vienīgais faktors. Savulaik, izbūvējot ūdensvada tīklus, bija
obligāta prasība ievērot ugunsdrošību
– nodrošināt, lai ugunsdzēsēji varētu
iegūt ūdeni, pieslēdzoties tīklam, tādēļ
caurules lielākoties bija apjomīgas.
Tāpat arī ūdens patēriņš pilsētā bija
nesalīdzināmi lielāks, ko ietekmēja
gan rūpnieciskā ražošana, gan ne
visai augstas kvalitātes santehnika,
kas «laida garām» ūdeni, gan fakts,
ka šis dabas resurss bija nosacīti lēts.
Turklāt arī kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim bija krietni zemākas
salīdzinājumā ar šodienas, tādēļ jau
vēsturiski attīrīšanas stacija netika
izbūvēta. «Nu situācija ir būtiski mainījusies – cena ūdenim augusi, mājās
uzstādīti ūdens skaitītāji, un cilvēki,
ikdienā lietojot ūdeni, domā par ekonomiju. Arī sanitārtehniskās iekārtas

ir uzlabojušās, un ūdens nelietderīgi
vairs netek. Tas viss būtiski izmainījis
hidraulisko režīmu ūdensvada tīklos,
kas līdztekus vecajiem cauruļvadiem
veicina ūdens duļķainību, ko savukārt
ietekmē paaugstinātais dzelzs saturs,»
stāsta «Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Viktors Juhna.
Pirmām kārtām paaugstināts dzelzs
saturs ūdenim Jelgavā ir zemes dzīļu
specifikas dēļ, līdz ar to dzelzs koncentrācija piegādātajam ūdenim jau
tā ir augsta. Bet, plūstot pa vecajām
un rūsas skartajām ķeta jeb čuguna
caurulēm, ūdenī papildus nonāk dzelzs
no cauruļu virsmas un uzkrājas tīklā.
«Taču no tā censties izvairīties pašlaik iespējams, vien ūdensvada tīklu
regulāri skalojot, lai izskalotu tikai
peldošās daļiņas jeb nogulsnes. Šajā
gadījumā nebūtu līdzēts ar ķīmiskiem
šķīdinātājiem, jo tie noārdītu arī
caurules aizsargkārtu, kas gadu gaitā
izveidojusies korozijas procesā, līdz ar
to rūsēšana kļūtu vēl intensīvāka,»
problēmu ieskicē V.Juhna.

Ūdens jādzer
no krāna, nevis pudeles

Līdz šim atsevišķu ūdensvada posmu
skalošana, atgriežot hidrantus, pilsētā
noritējusi, pamatojoties uz ūdens analīžu rezultātiem un iedzīvotāju sūdzībām
– tas darīts posmos, kuros pazeminājusies ūdens kvalitāte. Līdz ar dzeramā
ūdens attīrīšanas sistēmas izbūvi tīkla
skalošana kļūs vēl aktuālāka, jo, kaut
sulfāti un dzelzs no dzeramā ūdens
pirms palaišanas tīklā tiks attīrīts,
caurulēs nogulsnes vienalga būs, jo tās
veidojas, korodējot caurulēm.
Lai izstrādātu optimālāko ūdensvada
skalošanas metodiku atbilstoši situācijai mūsu pilsētā, «Jelgavas ūdens» pērn
noslēdza līgumu ar Rīgas Tehniskās
universitātes zinātniekiem par ūdens
kvalitātes uzlabošanu sadales sistēmā
– viņu uzdevums bija noteikt ūdens
saduļķošanās potenciālu tīklos un sagatavot detalizētu tīklu skalošanas plānu.
Nu ūdensapgādes uzņēmuma rīcībā ir
zinātniski pamatotas rekomendācijas,
piemēram, kuri posmi pirmām kārtām
un cik bieži jāskalo, kādā virzienā un
ar kādu caurplūdi tas darāms, lai rezultāts būtu maksimāli efektīvs, turklāt
lieki netērējot ūdeni.
«Holandē šī skalošanas metode tiek
pielietota jau piecpadsmit gadus – tur
ūdens duļķainības problēma ir atrisināta un sasniegts mērķis: ūdens jādzer
no krāna, nevis pudeles,» stāsta RTU
Būvzinātnes centra vadošais pētnieks
Jānis Rubulis un viņa kolēģis Kaspars
Neilands, piebilstot, ka šī metode
aprobēta 33 Eiropas valstīs, adaptēta
Latvijas apstākļiem un līdz šim jau
pielietota, skalojot ūdensvada tīklus

Saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku veikto pētījumu Jelgavā
70 procentos gadījumu ūdens saduļķošanās potenciāla risks ir ļoti augsts.
To ietekmē fakts, ka, sarūkot kopējam ūdens patēriņam, samazinās ūdens
plūšanas ātrums caurulēs, līdz ar to nogulsnes, kas tīklos nokļūst no ūdens
Foto: Ivars Veiliņš
ieguves vietas, tur uzkrājas.

Dzeramā ūdens atbilstība
normatīviem Jelgavā tiek
kontrolēta trijos līmeņos. SIA
«Jelgavas ūdens» laboratorijā
tiek veikta ūdens kvalitātes
paškontrole – paraugi tiek
ņemti 54 adresēs, nosakot kopumā deviņus ūdens kvalitātes rādītājus. Ja kāds no tiem
neatbilst normai, ūdensvada
tīkls tiek skalots atkārtoti. Veicot skalošanu pēc jaunās metodes, no dzelzs nogulsnēm
caurulēs izdosies atbrīvoties
daudz efektīvāk.
Rīgā, Ādažos, Balvos, kā arī atsevišķās teikta 250 mg/l), savukārt dzelzs – 3,5
nelielās apdzīvotās vietās.
mg/l (MK normatīvos – 0,2 mg/l). BūtisJaunās metodikas princips ir pavisam ki uzsvērt, ka piemērotās pazeminātās
vienkāršs – atšķirībā no tradicionālās normas draudus patērētāju dzīvībai
skalošanas, kuru veic atsevišķos tīkla un veselībai nerada, turklāt, lai ūdens
posmos, pamatojoties uz iedzīvotāju kvalitāte nepazeminātos, divreiz gadā
sūdzībām, jaunā metodika paredz, ka profilakses nolūkos tiek skaloti un
ūdensvads tiek skalots vienā virzienā, dezinficēti rezervuāri un tīkli.
turklāt ar tīru ūdeni. «Cauruļu skaloLai kontrolētu dzeramā ūdens kvašana, atgriežot hidrantus, jeb tradicio- litāti, regulāri tiek veikts arī monitonālā skalošana principā ir tas pats, kas rings. V.Juhna norāda, ka tas notiek
istabas slaucīšana, netīrumus dzenājot trijos līmeņos: «Jelgavas ūdens» labošurpu turpu,» tā zinātnieki.
ratorijā veic ūdens kvalitātes paškonLai būtu iespējams izstrādāt Jelgavas troli, kad konkrētam ūdens paraugam
situācijai atbilstošāko ūdensvada tīkla tiek noteikti deviņi rādītāji, un šajā
skalošanas plānu, 26 vietās, aptverot gadījumā paraugi tiek ņemti 54 adrevisu pilsētu, veikti ūdens saduļķošanās sēs, aptverot visu pilsētu; ūdens kvalipotenciāla mērījumi.
tātes monitoringu veic arī akreditēta
Mērījumi katrā vietā notika apmē- laboratorija «Bior», ūdens kvalitāti
ram piecpadsmit minūtes, un to laikā nosakot jau pēc vienpadsmit rādītānogulsnes saduļķotas apzināti, lai jiem, un paraugi tiek ņemti 31 adresē,
iegūtu maksimāli precīzus rādījumus. savukārt 79 rādītājus nosaka Veselības
«Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas
70 procentos gadījumu saduļķošanās audits – dzeramā ūdens paraugi tiek
potenciāla risks ir
paņemti dažādās
ļoti augsts, tādēļ
pilsētas vietās pēc
Ūdens patēriņš Jelgavā
tīklu skalošana ir
savas izvēles.
īpaši aktuāla,» tā
A.Lapiņa inforGads
Kopējais patēriņš
Vidējais patēriņš
J.Rubulis.
mē,
ka šogad valsts
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diennaktī, m
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ūdensvada skalo- 2001.
programmas ietva2002.
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7071
ļaus nodrošināt to, 2006.
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ņemts Lielajā ielā
dzīvotājiem nonāks
37 dzīvokļa virtutikpat augstas kvalitātes, bez dzelzs vē, februārī – Pērnavas ielā 10 aptiekas
un sulfātu piejaukumiem. Taču jaunā palīgtelpā. Abos gadījumos testējamie
skalošanas metode profilaktiski tiks rādītāji atbilst pieļaujamām normām.
izmantota jau pašlaik.
Savukārt martā dzeramā ūdens paraugi paņemti vēl divās vietās pilsētā.
Ūdens kvalitāti
Jāpiebilst, ka ūdens kvalitāte parasti
kontrolē trijos līmeņos
atšķiras ne tikai pa mikrorajoniem, bet
Tiesa gan – augstas kvalitātes dzera- pat tad, ja dažādos laikos paraugs tiek
mais ūdens pie jelgavniekiem nonāks ņemts vienā un tajā pašā vietā, jo, tiklīdz
vien 2014. gadā. Bet līdz tam Jelgavas samazinās kopējais patērētā ūdens appilsētā piegādātajam ūdenim Latvijas joms noteiktā pilsētas daļā, samazinās
Republikas Veselības ministrijas Veselī- arī ūdens caurplūde tīklā, kas veicina
bas inspekcija noteikusi īpašas normas. cauruļvadu aizaugšanu un nogulšņu
Veselības inspekcijas Zemgales kontro- veidošanos. «Viens no ūdens kvalitātes
les nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa no- indikatoriem ir iedzīvotāju sūdzības.
rāda, ka pazeminātas nekaitīguma un Atbilstoši tām tiek veikta atsevišķu
kvalitātes prasības «Jelgavas ūdenim» tīklu posmu papildu skalošana, un visnoteiktas līdz 2014. gada 15. martam, biežāk sūdzības saņemam no Tērvetes
un tās paredz, ka sulfātu saturs dzera- un Vīgriežu ielas mikrorajona, Lietuvas
majā ūdenī Jelgavā nedrīkst pārsniegt šosejas un Ozolpils iedzīvotājiem,» tā
470 mg/l (MK normatīvos norma no- «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors.

Foto: Ivars Veiliņš

Dzeramā ūdens kvalitāte*
Analīžu ņemšanas vieta – 4. līnija 35 (16.01.2012.)
Amonija joni – 0,011 mg/l (norma – līdz 0,50 mg/l)
Duļķainība – 5,04 NTU (norma – līdz 3 NTU)
Elektrovadītspēja (raksturo kopējo sāls saturu ūdenī)
– 966 μS/cm (norma – līdz 2500 μS/cm)
Kopējais dzelzs saturs – 0,76 mg/l (atļautā norma
Jelgavai – līdz 3,5 mg/l)
Krāsainība, smarža, garša – nav
Sulfāti – 263 mg/l (atļautā norma Jelgavai – līdz 470
mg/l)
Mikrobioloģija – atbilst normatīviem (baktēriju nav)
Analīžu ņemšanas vieta – Lietuvas šoseja 2
(06.03.2012.)
Amonija joni – 0,050 mg/l (norma – līdz 0,50 mg/l)
Duļķainība – 0,66 NTU (norma – līdz 3 NTU)
Elektrovadītspēja (raksturo kopējo sāls saturu ūdenī)
– 851 μS/cm (norma – līdz 2500 μS/cm)
Kopējais dzelzs saturs – 0,12 mg/l (atļautā norma
Jelgavai – līdz 3,5 mg/l)
Krāsainība, smarža, garša – nav
Sulfāti – 260 mg/l (atļautā norma Jelgavai – līdz 470
mg/l)
Mikrobioloģija – atbilst normatīviem (baktēriju nav)
* Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «Bior» akreditētās laboratorijas dati

Tīklu rekonstruē «ar rezervi»

Runājot par cauruļvadiem, V.Juhna
norāda, ka mūsu pilsētā tie lielākoties
ir ar diametru 200 – 300 milimetri,
kas pašreizējam kopējam ūdens patēriņam pilsētā ir nedaudz par lielu. Šāda
diametra caurules veido 63 procentus
no kopējā ūdensvada tīkla garuma
jeb 92 kilometrus. Lielākā caurule,
ko apsaimnieko «Jelgavas ūdens», ir
500 milimetri diametrā, mazākā – 50
milimetri.
Taču V.Juhna norāda, ka arī rekonstruētajos ūdensvada posmos cauruļu
diametrs tiek saglabāts iepriekšējais,
atstājot rezervi. «Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu, mēs nedrīkstam būt
tuvredzīgi – tas, ka salīdzinājumā ar,
teiksim, situāciju pirms desmit gadiem
vidējais ūdens patēriņš diennaktī pilsētā sarucis par gandrīz 3,5 tūkstošiem
kubikmetru, nenozīmē, ka šie rādītāji
arī nākamajos desmit gados turpinās
samazināties. Galu galā pilsēta attīstās, veidojas jaunas ražotnes, līdz ar
to, visticamāk, ar laiku palielināsies arī
kopējais patērētā ūdens apjoms pilsētā.
Tieši tādēļ, rekonstruējot ūdensvada
tīklu, racionālāk ir pilnveidot skalošanas sistēmu, nevis zemē ieguldīt
caurules, kas nākotnē var izrādīties
par mazu,» saka V.Juhna.

sports
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Piesakies futbola
čempionātam!

12. maijā startēs Jelgavas pilsētas futbola
čempionāts 7x7. Dalību var pieteikt līdz 7.
maijam, zvanot pa tālruni 28334421 vai sūtot e-pastu uz adresi: zemgalesfutbols@lff.
lv. Turnīrs ilgs līdz 29. septembrim, un spēles
notiks ZOC mākslīgā seguma laukumā. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Reglaments paredz,
ka sacensībās nevar piedalīties spēlētāji, kuri
ir pieteikti Latvijas futbola virslīgas un 1. līgas
čempionātam. Komandas, kuras Jelgavas
pilsētas čempionātā izcīnīs 1. un 2. vietu,
piedalīsies Zemgales amatieru finālturnīrā.
Ar čempionāta reglamentu var iepazīties
mājas lapā www.zemgalesfutbols.lv. Sacensības organizē Zemgales Futbola centrs
sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Uzņems karatistus no
Dominikānas

6. maijā Jelgavas Sporta
hallē notiks 6. Baltijas
atklātais JKA karatē čempionāts, ko rīko mūsu
klubs «Shinri». Organizators Aleksejs Bistrovs stāsta, ka plānotais
dalībnieku skaits ir ap 200 un aicināti karatisti
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Dominikānas, kas atrodas
Haiti salā. Sacensības sāksies pulksten 10.
Pulksten 12.30 tiks apbalvoti uzvarētāji kata,
bet ap pulksten 18 – uzvarētāji kumite. Par
medaļām Baltijas mērogā cīnīsies arī «Shinri» karatiste Anna Poņatovska, kura nupat
kā kļuvusi par divkārtēju Eiropas čempioni
S.K.D.U.N. Eiropas «Shotokan» čempionātā
14 – 15 gadus vecu meiteņu grupā.

BK «Jelgava» mērķis –
iekļūt četriniekā

Jau tagad ir skaidrs, ka arī nākamsezon basketbola kluba «Jelgava» galvenais treneris būs Kaspars Vilcāns, bet komandas pamatsastāvs varētu būt
zināms jūnija sākumā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Ar treneri Kasparu Vilcānu
esam vienojušies strādāt
tālāk. Arī provizoriskais pamatsastāvs – septiņi astoņi
spēlētāji – ir zināms, un ar
spēlētājiem jau sāktas sarunas. Tā kā citi Latvijas klubi
sākuši slēgt līgumus, arī mēs
ceram mēneša laikā nokomplektēt pamatsastāvu, lai
nākamsezon varētu cīnīties
par vietu līgas spēcīgāko komandu četriniekā,» ieskicē
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Uldis Krūklītis.
Basketbola klubs «Jelgava» savu
pirmo sezonu noslēdzis LBL 1. divīzijas
6. vietā, un tas uzskatāms par labu jaunās komandas sasniegumu. «Latvijas
Basketbola līgā iekļuvām izslēgšanas
spēlēs, un tas nav maz, turklāt spēles ar
«Liepājas lauvām» aizvadījām cienīgi.
Jā, bija arī manas kļūdas un nepaveicās, bet ticu teicienam, ka veiksme
pavada stiprāko. Vasarā komanda labi
pastrādās pie fiziskās sagatavotības
– mūsu spēkos ir to mainīt,» tā komandas galvenais treneris K.Vilcāns.
Komplektējot sastāvu, joprojām uzsvars tiks likts uz jauniem spēlētājiem,
jo gan BJSS, gan LLU ir ļoti labi resursu avoti, tomēr komanda netiks veidota
tikai no vietējiem spēlētājiem. «Lai
Jelgavas jauniešiem būtu progress un
iespējas attīstīties, viņiem nepieciešami
spēcīgi sparinga partneri, tāpēc spēlētājus meklēsim arī ārpus Jelgavas,»
tā U.Krūklītis. Sarunas ievirzītas arī
ar jauniešiem, kuri šogad LBL pārstāvēja U-18 izlasi, bet viņu prioritāte ir
Eiropas čempionāts, un tikai pēc tam
tiks domāts par pievienošanos kādam
klubam.
Spēlētājiem nupat beidzies atvaļinājums un atsākušies treniņi. Būtiskākais
šobrīd ir nokomplektēt pamatsastāvu
un gatavoties Latvijas olimpiādei.
«Olimpiāde ir labs stimuls sākt agrāk
– pagājušajā sezonā sastāvu nokom-
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plektējām diezgan vēlu, un sezonas
beigās pietrūka tieši vasaras darba,»
norāda kluba valdes priekšsēdētājs,
uzsverot – klubs ļoti nopietni pieiet arī
mikroklimata izveidei un uzturēšanai
komandā.
Basketbola kluba paveikto atzinīgi
vērtē arī pašvaldība, kas ir viens no kluba atbalstītājiem. «Vietējās komandas
galvenais mērķis ir, lai laukumā cīnītos
vietējie puiši un viņiem acis spīdētu,
tad arī tribīnes būs pilnas un skatītāji novērtēs cīnītājus un labu spēli,»
piebilst Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.

2011./2012. gada
sezonas labākie spēlētāji
Labākais punktu guvējs – Edgars Krūmiņš: vidēji 16,5
punkti spēlē, 8. vieta LBL
Labākais cīnītājs par atlecošajām bumbām – Artūrs
Dušelis: vidēji 5,4 bumbas spēlē, 18. vieta LBL
Labākais piespēlētājs – Kalvis Krūmiņš: vidēji 3,2
rezultatīvas piespēles spēlē, 12. vieta LBL
Labākais piespēļu pārtvērējs – Kristaps Kanbergs:
vidēji spēlē 1,9 bumbas, 4. vieta LBL
Precīzākais soda metienu izpildītājs – Sandis Silavs:
84,6% precizitāte, 19. vieta LBL
Precīzākais divpunktu metienu izpildītājs – Armands
Seņkāns: 21 spēlē realizējis 62,7%, iemetot 37 no 59
metieniem, 7. vieta LBL
Precīzākais trīspunktu metienu izpildītājs – Andris
Justovičs: 25 spēlēs izpildījis 93 metienus un realizējis
39 – 41,9%, 16. vieta LBL

Airētājiem četras medaļas

Ar sacensībām «Pavasara kauss» jaunākajiem un Latvijas un Baltijas čempionātu
jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem
Jelgavā atklāta airēšanas sezona. No mūsējiem uz goda pjedestāla pieaugušo grupā kāpa Gatis Pranks (2. vieta kanoe) un
Elīna Ēdole (1. vieta kanoe), bet junioros
– Marks Ozolinkevičs (3. vieta smaiļošanā)
un Karīna Laure (3. vieta smaiļošanā). Tiesa,
tā kā šīs bija sacensības garajās distancēs,
ne visi sportisti piedalījās. Tika pasniegta
arī leģendārā Aleksandra Avdejeva balva
– to saņēma
labākais Latvijas smaiļotājs jūrmalnieks Oskars
Rikters.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas ledus hallē 4. un
5. maijā notiks Jelgavas
kauss kērlingā. Šis būs jau
desmitais kauss, un tā organizators Bruno Bārzdainis
saka: «Šis turnīrs būs īpašs
divu iemeslu dēļ. Pirmkārt,
šogad ārzemju komandu
būs vairāk nekā vietējo, otrkārt, pirmo reizi čempionāta
vēsturē tiks uzsākta cīņa par
to, lai ceļojošo kausu iegūtu
savā īpašumā.»
Organizators norāda, ka ceļojošo
kausu iegūt īpašumā var komanda,
kura uzvar trīs gadus pēc kārtas,
startējot ar vienu un to pašu sastāvu.
«Pagājušajā gadā turnīrā uzvarēja
rīdzinieki SK «OB MIX», tāpēc uzaicinājām viņus arī šogad. Komandai
būs tas pats sastāvs, kas pērn izcīnīja
uzvaru,» stāsta B.Bārzdainis.
Šogad pirmo gadu pieteikšanās
turnīram tika izsludināta publiski, un
jau trīs dienu laikā dalībnieku saraksts
nokomplektēts. Vēl pērn Latvijas un
ārvalstu komandu attiecība bijusi
50:50, bet šogad turnīrā piedalīsies 11
ārvalstu un deviņas vietējās komandas,
no kurām četras – jelgavnieku: «Predator», «Kosmoss», «Mēs esam un būsim»
un «MAA». Pārējie kērlingisti ieradīsies
no Krievijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Skotijas.
«Patiesībā vēl apmēram 15 komandas
palika aiz svītras – uz Jelgavu bija gatavi braukt pat sportisti no Amerikas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas. Tāpēc
nākamgad domāju atgriezties pie vecās
sistēmas un ielūgumus izsūtīt personīgi, vispirms jau uzrunājot komandas,

SIA «Abonēšanas centrs «Diena»»
piedāvā preses piegādes pastnieka darbu.
Nepilnas slodzes darbs agri no rīta (apmēram no plkst.5
līdz 7). Darbs piecas dienas nedēļā – preses piegāde
abonentu pastkastītēs JELGAVĀ, Mātera, Pasta, Veidenbauma, Stacijas un apkārtējo ielu rajonā.
Prasības: darbinieka dzīvesvieta minētajā rajonā,
apzinīga attieksme pret darbu, spēja strādāt patstāvīgi,
lai varētu kvalitatīvi piegādāt abonēto presi klientiem.
Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121 darba
dienās no plkst.9.30 līdz 17.30.

kurām šoreiz nācās atteikt,» stāsta
B.Bārzdainis.
Komandas, kā ierasts, tiks sadalītas
divās grupās un sacentīsies divas dienas pēc grafika – divas stundas spēlē,
pusstundu pārtraukums. Piektdien,
4. maijā, spēles sāksies pulksten 8
un ilgs līdz 23, bet sestdien, 5. maijā,
starts tiks dots pulksten 9. Pulksten
21 – apbalvošana. Ieeja skatītājiem
– bez maksas.
«Ideja par šāda turnīra izveidi radās
2002. gadā. Biju nesen sācis nodarboties ar kērlingu, bet sezona bija
beigusies un nebija, kur trenēties.
Toreizējais Jelgavas kērlinga kluba
vadītājs Jānis Ozollapa ieteica braukt
uz ārzemēm, bet es negribēju. Teicu
Jānim: «Esmu gatavs sarīkot turnīru
un dabūt tās ārvalstu komandas uz
Jelgavu, ja vien tu man palīdzēsi!»,»
atceras Bruno. Līdzšinējos deviņos
turnīros kauss Jelgavā palicis piecas
reizes, trīs no tām – pie Kārļa Smilgas
vadītās komandas, kura spēja uzvarēt
trīs gadus pēc kārtas, bet katrreiz ar
mainītu sastāvu. Jelgavā notiek trīs
dažādi starptautiski kērlinga turnīri,
bet, kā saka B.Bārzdainis, katram no
tiem ir sava seja. «Mūsu turnīrā piedalās ne tik profesionālas komandas un
ir daudz iesācēju – arī viņiem gribas
spēlēt, bet nopietnos mačos ir grūti
tikt līdz godalgām. Tāpēc komandas
tiek dalītas divās grupās, un apbalvotas
katras grupas pirmās trīs vietas,» tā
B.Bārzdainis.
Jāpiebilst, ka arī šogad par speciālbalvām parūpējusies Latvijas
populārākā mūzikas grupa «Prāta
vētra». «Esmu uzaicinājis puišus piedalīties arī turnīrā, bet tas, vai viņi
ieradīsies, lai paliek pārsteigums,» tā
B.Bārzdainis.

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

55.

T. 63080034, 255400

ATVĒRTS

www.platinumsales.lv

jauns lauksaimniecības
preču un rezerves daļu
veikals

Jelgavā piedāvā:
TIKAI 10.00 Ls
TIKAI 1.15 Ls

- Lipokavitācija + limfodrenāžas zābaki
salonā "Rebeka" -36 %

TIKAI 13.50 Ls

Visu akciju kuponus iespējams iegādāties www.platinumsales.lv

Sporta pasākumi
 3. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2012» 3. kārta (Ozolnieku
stacijā).
 4. maijā pulksten 13.30 – Zemgales
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava»
– Brocēni (ZOC).
 5. maijā pulksten 11 – Jelgavas BJSS
kausa izcīņa basketbolā: U-12 un U-11
zēniem (Sporta hallē).
 6. maijā pulksten 13.15 – Hokeja
federācijas 1. līgas play off spēle; pulksten
15.45 – 2. līgas play off spēle; pulksten
18.15 – augstākās līgas play off spēle
(ledus hallē).
 7. maijā pulksten 14 – Jelgavas skolēnu
spartakiāde: «Vidusskolu kauss» un «Jauno
vieglatlētu kauss» (ZOC).
 8. maijā pulksten 10 – Jelgavas skolēnu
sacensības: Mazo stafetes (1. un 2. klasei)
(ZOC).
 9. maijā pulksten 18 – 1. līgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – SK Liepājas
metalurgs 2» (ZOC).
 10. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2012» 4. kārta (Kalnciema
skolā).
 12. maijā pulksten 10 – galda tenisa
sacensību «Veselības dienas 2012» 9. kārta
(Sporta hallē).
 12. maijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta biljardā 5. kārta (6.
vidusskolā).
 12. un 13. maijā no pulksten 10
– Latvijas universiāde volejbolā un vieglatlētikā (ZOC).
 13. maijā pulksten 13.15 – Hokeja
federācijas 2. līgas play off spēle; pulksten 16 – augstākās līgas play off spēle;
pulksten 18.30 – 1. līgas play off spēle
(ledus hallē).

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

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (39) meklē autovadītāja (B, C, D1,
traktortehnika C) vai mežizcirtēja, autokrāvēja, elektrokrāvēja darbu. Ir izglītības
apliecinoši atestāti. Tālrunis 29528681.
Sieviete (35) meklē apkopējas vai virtuves
strādnieces darbu. Tālrunis 28848728.
Aukle ar pieredzi, ir pedagoģiskā izglītība,
ar rekomendācijām. Vēlams nepilnu darba
nedēļu. Izskatīšu arī citus variantus. Tālrunis 29704862.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā šuvējas(-us).
Tālrunis 29226133.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Oša malku. T.26111138

Akcija 40%

Jauns iepirkšanās portāls

- 9 min. vertikālais SOLĀRIJS salonā "Pērle" -49 %

Akadēmijas iela 19 – 127, LV–3901,Jelgava.
Tālrunis 63021434, 29397477. Fakss 63007332.
E-pasts:geometrs@geometrs.lv

Lai gan Latvijas olimpiādes Zemgales
priekšsacīkšu finālā
jelgavnieki ar 2:3 piekāpās Salaspilij, viņiem
būs vēl viena iespēja kvalificēties olimpiādei
– ceļazīmi iegūs Kurzemes un Zemgales 2.
vietu pārspēles uzvarētājs. Pretinieks tiks
noskaidrots 9. maijā Kuldīgas un Ventspils
duelī. Jāpiebilst, ka spēle pret Salaspili tika
zaudēta pēdējās minūtēs, ielaižot trešos
vārtus. Vārtus jelgavnieku labā guva Kristaps
Neilands un Mārcis Ošs. «Mūs iegāza aizsardzība standartsituācijās – vārti tika zaudēti
tieši pēc tām. Spēle pierādīja, ka vairāki jaunie
spēlētāji vēl nav gatavi spēlēt šādā līmenī,» tā
Jelgavas treneris Dainis Kazakevičs.

Klāt 10. Jelgavas kauss kērlingā

- Matu griezums + konsultācija
+ zīda terapija CHI Studio -57 %

Topogrāfija
Robežu plāni
Inženierģeodēzija
Zemes sadales projekti

Futbolistiem būs vēl viena
iespēja

5

AVIĀCIJAS IELĀ 1, JELGAVĀ
Piedāvājam

• traktoru rezerves daļas
• akumulatorus
Tālrunis 27888158
• riepas
Veikals: Zemītes iela 8,
• u.c.
Tukums
www.polteh.lv

2istabu dzīvokli, 47 m2, koka mājā ar malkas apkuri. Ls 9000. T.20341565

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3. Sadzīves
tehniku. T.29784933.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus u.c.
senlietas. T.27166669.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26984528

Dažādi
Itāļu 4,5 paaudzes autogāzes iekārtu
uzstādīšana. Līzings. T.29643165.

Līdzjūtība
Mūsu visdziļākā līdzjūtība kolēģei Baibai
Daģei, māmiņu mūžībā aizvadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
BIRUTA BUTKOVSKA (dz. 1933. g.)
OLGA ŠEVČENKO (dz. 1929. g.)
ŅINA TROFIMOVA (dz. 1958. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.11 Bērzu kapsētā.
OLGA GLUDIŅA (dz. 1917. g.).
Izvadīšana 05.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
REGINA DINKA (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 05.05. plkst.16 Zanderu kapsētā.
ZENTA ZUSTRUPA (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 05.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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7. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1406.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 63.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mantiniece ar sirdsapziņu» (ar subt.). Māksl. f. 2005.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 1.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 26.sērija.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 33.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1406.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 92.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 32.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.*
21.15 «V.I.P. – 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».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 81.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Latvijas basketbola līgas fināls. 6.spēle. ASK Rīga
– BK Ventspils. 2007.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 81.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 5.sērija.*
20.00 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Viss, kā viņa vēlas». Biog. drāma. 2009.g. 1.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 9.sērija.
10.05 «Mīlestības spēles». Melodrāma. 2004.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 122. un 123.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 257.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3» (ar subt.). Real. šovs. 1.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 13.sērija.
22.40 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
0.30 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». Seriāls. 13.sērija.
1.25 «LNT ziņu Top 10».*
2.15 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 9.sērija.
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 122. un 123.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 8.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 225.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 10.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 25.sērija.
6.40 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Samsons un Neons». Anim. ser. 40. – 42.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 44.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 15.sērija.
8.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Esi gardēdis 2».*
9.55 «Divi burās».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 5.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 11.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 8.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 18.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 505. un 506.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 97.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 60.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 25.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 506.sērija.
21.00 «Pārcilvēki». Kanādas dokumentāla filma. 2007.g.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 9.sērija.
0.05 «Nekā personīga».

1.10 «Norakstītais 2». Seriāls. 12.sērija.
2.05 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 21.sērija.
2.35 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 10.sērija.
3.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 25.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 97.sērija.
4.40 «Nakts joki».

8. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1407.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 64.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 10.sērija.
10.50 «Māsa un brālis». Mākslas filma.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
13.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Viss notiek».*
14.50 «Izvēlies zaļi!»*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 68.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 34.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1407.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 93.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 33.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Gata Caunīša stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Hirosimas melnā saule». Dok. f. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». “Bērnu audzināšana”. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 82.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Latvijas basketbola līgas fināls. 5.spēle. BK Barons
– ASK Rīga. 2008.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 82.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 22.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Basketbola diena.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Zambezi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 28.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Virs mākoņiem». Melodrāma. 2005.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 124. un 125.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 258.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Hillezundas ugunīgie zirgi». Melodrāma. 2011.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 13.sērija.
23.35 «Labā sieviete». Tikumu komēdija. 2004.g.
1.20 «Dārgie tautieši». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 124. un 125.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 9.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 226.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 11.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 26.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 29.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 14.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 8.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 45.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 16.sērija.
8.35 «Kobra». 33.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pārcilvēki». Dok. f.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 12.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 506. un 507.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 98.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Latvija – Itālija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 507.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». ASV seriāls. 220.sērija.

tv programma
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 13.sērija.
1.00 «Luī». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.55 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 11.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 26.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 98.sērija.
4.05 «Laimīgi kopā» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
4.30 «Nakts joki».

9. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1408.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi». (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 1. un 2.daļa.*
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Kaimiņu būšana». Animācijas filma.
15.35 «Avārijas brigāde. Bumba». Animācijas filma.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1408.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 94.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 34.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Milanas Latkovskas stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 83.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 23.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Latvijas basketbola līgas fināls. 6.spēle. BK Barons
– BK Ventspils. 2009.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 83.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 23.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 5.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 14.sērija.
23.55 «SeMS».*
0.25 «Zambezi». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Vasaras atmoda». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 126. un 127.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 259.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 6.sērija.
21.45 «Tīģerzeme». ASV un Vācijas kara drāma. 2000.g.
23.50 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
1.45 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 126. un 127.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 10.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 227.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 12.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 27.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 30.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 15.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 46.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 17.sērija.
8.35 «Kobra». 34.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Melu teorija 3». 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 6.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 13.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 10.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 3. maijs
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 20.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 507. un 508.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 99.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 61.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 26.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 508.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
1.00 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.50 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 12.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 27.sērija.
4.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
4.40 «Nakts joki».

10. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1409.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1409.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 95.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 35.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Salaku ģimenes stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.*
21.15 «Pretrunīgā vēsture». Dokumentāla filma.
22.30 «Valdība». Seriāls. 11.sērija.
23.35 Nakts ziņas.
23.50 «Šeit un tagad». «Bērnu audzināšana». Tiešraide.
0.30 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 84.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 24.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Latvijas basketbola līgas fināls. 7.spēle. BK Ventspils – BK Barons. 2009.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 84.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 24.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 Tiešraide. Latvijas basketbola līgas 2.finālspēle.
21.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Piedzīvojums dabā».
0.10 «Jūns no sāmu zemes». Dokumentāla filma.
1.10 «Everests: aiz iespēju robežas». Dok. f. 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Ilgu zeme». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 128. un 129.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 260.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 8.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 17.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 13.sērija.
2.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 128. un 129.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 11.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 228.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 3». 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 28.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 31.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 16.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 47.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 18.sērija.
8.35 «Kobra». 35.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».

10.00 «Radu būšana 5». 6.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 7.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 14.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 11.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 21.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 508. un 509.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 100.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 62.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 27.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 509.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Čehija – Latvija.
23.50 «Kinomānija».
0.30 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 28.sērija.
1.25 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 13.sērija.
2.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 28.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 100.sērija.
3.40 «Sava likteņa noteicēja». Seriāls. 14.sērija.
4.25 «Nakts joki».

11. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 4.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.20 «Neaizmirstamais sākums». LTV videofilma.
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 4.sērija.
14.55 Dienas izrāde. A.Brigadere. «Kad sievas spēkojas».
Nacionālā teātra izrāde.*
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30 Dienas izrādes turpinājums. A.Brigadere. «Kad
sievas spēkojas». Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dok. daudzs. f. 10.sērija Primāti.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes». Ekonomikas ABC.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 5» (ar subt.). 5.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.20 «Valdība». Seriāls. 11.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 85.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 25.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Latvijas basketbola līgas fināls. 7.spēle. BK Barons
– VEF Rīga. 2010.g.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 85.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 25.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 17. un 18.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 7.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Pavasaris decembrī». Daudzs. melodr. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mīlestībnas līkloči». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 130. un 131.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 261.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
1.00 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 130. un 131.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 12.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 229.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 1.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 29.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 32.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 17.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 48.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 19.sērija.
8.35 «Kobra». 36.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).*
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 15.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 12.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 22.sērija.
14.45 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.

15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas seriāls. 101.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 63.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 28.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Iepazīsties, mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.05 «Mana vieta zem saules». Francijas drāma. 2007.g.
3.00 «Specvienība 4». Seriāls. 1.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 29.sērija.
4.20 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.

12. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 35.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 Eiropas Savienības dārza svētki.
11.45 «Midsomeras slepkavības 5». Detekt. 5.sērija.
13.40 Eiropas Savienības dārza svētki.
13.55 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».*
15.25 Eiropas Savienības dārza svētki.
15.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 Eiropas Savienības dārza svētki.
17.00 «Dzīvība». 10.sērija Primāti (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Cēsu iela».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Kamī» (ar subt.). Biogrāfiska drāma. 2010.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.11 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 5.sērija.*
13.30 Latvijas basketbola līgas fināls. 6.spēle. VEF Rīga
– BK Ventspils. 2011.g.*
15.25 Basketbola diena. 8.05.2012.*
15.55 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
16.25 «SeMS».*
16.55 Tiešraide. Latvijas kausa izcīņas finālspēle futbolā.
19.00 «Lanževēna burvju triki». 17.sērija.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Jūns no sāmu zemes». Dokumentāla filma.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Dienasvidus Šanhajā». Piedz. kom. 2000.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
1.20 «Lanževēna burvju triki». 18.sērija.

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 1.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Mazais marsietis». Ģim. drāma.
12.30 «Dvīņi dzied!»*
14.50 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 15.sērija.
15.50 «Hillesundas ugunīgie zirgi». Melodrāma. 2011.g.
17.45 Skolēnu erudīcijas konkurss eXperiments. Tiešraide.
20.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 11.sērija.
21.00 «Vecpuisis». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
23.00 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
1.25 «Naudas viltotāji». Krimināldrāma. 2007.g.
3.05 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Specvienība 4». 2.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 30.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 7.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 8.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 48.sērija.
8.00 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 1.sērija.
8.25 «Simpsoni 22». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
9.30 «Esi gardēdis 2».
10.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 25. un 26.sēr.*
12.15 «Kinomānija».
13.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Norvēģija – Latvija.
15.50 «Televeikala skatlogs».
16.05 «Filmiņa par Milzu Lempi». Animācijas filma. 2005.g.
17.30 «Beverlihilsas policists». Kriminālkomēdija. 1984.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Princese pret pašas gribu». Rom. kom. 2001.g.
22.50 «Tuvāk». ASV un Lielbritānijas drāma. 2004.g.
0.55 «Apsolītās debesis» (ar subt.). Traģikomēdija. 1991.g.
3.10 «Specvienība 4». Seriāls. 2.sērija.
3.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 30.sērija.
4.35 «Nakts joki».

13. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 21.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 36.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 69.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Vienas klapatas!»(ar subt.). Rom. kom. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 Starptautiskās sporta deju sacensības «Magic Dance».
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Hokings». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».

TV programma
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
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 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas basketbola līgas fināls. 7.spēle. BK Ventspils – VEF Rīga. 2011.g.*
14.05 «Man nepatīk skola». Dokumentāla filma.
15.05 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.00 UEFA Euro 2012 apskats.
16.30 «SeMS. Laboratorija».
17.00 «Dienasvidus Šanhajā». Piedz. kom. 2000.g.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Pavasaris decembrī». Daudzs. melodr. 1. un 2.sērija.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.00 «Viss, kā viņa vēlas». Biogrāfiska drāma. 2009.g. 2.sērija.
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Misija Londonā». 2.05.2012.*
0.35 «Misija Londonā». 9.05.2012.*

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 2.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
8.30 «Tehnovīzija».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 13.sērija.
11.35 «Ievas pārvērtības». Arhīvs.
12.15 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 14.sērija.
13.10 «Vecpuisis». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
15.10 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs». Anim. f. 2005.g.
17.05 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Dvīņi dzied!» Šovs.
23.30 «Brašais Džeksons». Piedzīvojumu filma. 1988.g.
1.20 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
3.30 «Braukšanas stundas». Komēdija jauniešiem. 2006.g.
5.05 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Specvienība 4». 3.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 31.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 8.sērija.
6.55 «Mazie kloni». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
7.25 «Samsons un Neons». Anim. ser. 43. – 45.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 2.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 27. un 28.sērija.*
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Ievas pārvērtības 3».*
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.55 «Nerātnā trusīša piedzīvojumi». Anim. f. 2006.g.
16.25 «Ledus». Fantastikas spriedzes filma. 2011.g. 1.sērija.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «G.I.Džo: Kobras sacelšanās». Piedz. f. 2009.g.
23.05 «Azartspēles». ASV spraiga sižeta trilleris. 1999.g.
1.10 «Hanibāls». ASV šausmu filma. 2001.g.
3.30 «Specvienība 4». Seriāls. 3.sērija.
4.15 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 8.sērija.

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

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

Informācija pa tālruni
63025363.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv
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Informācija pa tālruni
63025363.

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

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

www.autoprieks.lv

Uzzini, kāda AKCIJA gaida tevi šajā mēnesī!
Logi Durvis
Žalūzijas

#
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Mēs nepiedāvājam NEREĀLAS ATLAIDES, mums tāpat ir ZEMAS CENAS!

Atnes kuponu – saņem dāvanu!

Jelgava, Lielā iela 20, tālr. 63021744, 26447998;
Pasta iela 45 – 2, tālr. 63045563, 22306241

www.ekologi.lv
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Kultūras pasākumi
 3. maijā pulksten 13 – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai veltīts svinīgs pasākums (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 4. maijā pulksten 13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde. Tautas komēdija «Latgola.
LV». Režisors V.Lūriņš. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 5. maijā pulksten 12 – tūrisma sezonas atklāšanas pasākumi «Nekur nav tik labi
kā mājās...». Ekskursijas, prezentācija, izlozes, radošā nodarbība, aktivitātes Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā, Jelgavas pils pagalmā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī. Strūklakas «Trīsvienība» ieslēgšana torņa pagalmā. Sīkāka informācija – www.
tornis.jelgava.lv.
 5. maijā pulksten 16 – koncerts «Stādīju ieviņu». Piedalās aģentūras «Kultūra»
bērnu deju kolektīvs «Ieviņa», Saldus kultūras centra deju kolektīvs «Dzīpars» un
Ozolnieku bērnu un jauniešu muzikālais teātris «Nianse». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 6. maijā pulksten 15 – koncerts «Klosteru idille». Muzicē vokālā grupa «Putni».
Vadītāja A.Dreģe, ērģelniece K.Adamaite (Svētās Annas baznīcā).
 10. maijā pulksten 12 – konference «Jurim Alunānam 180» (sadarbībā ar Latvijas
Universitāti) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. maijā pulksten 17 – Mātes dienai veltīts koncerts un fotoizstāde «Dāvana
māmiņai» (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 11. maijā pulksten 18 – meiteņu kora «Spīgo» diska prezentācija (Jelgavas 4.
vidusskolā).
 12. un 13. maijā no pulksten 9 līdz 17 – Stādu dienas Jelgavā. Iespēja iegādāties
kvalitatīvu stādāmo materiālu un dekoratīvos elementus dārza labiekārtošanai, augsnes uzlabotājus, dārza tehniku un inventāru. Stādaudzētāju individuālās konsultācijas,
kultūras programma un «Annels» atrakcijas (pie Jelgavas pils).
 13. maijā pulksten 13 – Valodas svinēšanas svētki. Pasākuma norisi koordinē
Rakstniecības un mūzikas muzejs (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 12. maijā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība: rotu darināšana no sutaža.
Dalības maksa – Ls 4; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
 15. maijā pulksten 19 – festivāls «Fonofest» sadarbībā ar «Red Bull Tourbus»
organizē jauno grupu konkursu. Uzstāsies arī grupa «Astro’n’out» (Jelgavas pils
pagalmā).
 18. maijā pulksten 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 20 gadu
jubilejas koncerts. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena – Ls 1;
0,50 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 9. maijam – izstāde «Vita Merca. Gleznas» (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 11. maija – BDK «Vēja zirdziņš» 20 gadu jubilejas izstāde, tērpi (kultūras
namā).
 No 11. līdz 31. maijam – izstāde «Varu sēdēt, varu domāt...». Jura Vidža
WC kolekcija (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 15. maija līdz 23. jūnijam – izstāde «Mārtiņš Vilkārsis Suņa takā» (galerijā
«Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 18. maijam – izstāde «Baiba Ūlande. Dārza darbi» (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 Līdz 20. maijam – Viļņas zeltkaļu ģildes galerijas «Meno niša» bērnu emulsijas
darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 20. maijam – Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 20. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 No 21. līdz 26. maijam – mākslas studijas «Mansards» darbu izstāde «Mākslas
bērns» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. maijā pulksten 17 – L.Gorodeckas izšūto gleznu izstādes atklāšana
(Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 30. maijam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 30. maijam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Mozaīkas» (veselības centrā «Zemgale»).

notikumi
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Meitene – mēbeļu galdniece
 Ritma Gaidamoviča

«Teju katram, kurš uzzina,
par ko es mācos, pirmais
jautājums ir: «Kāpēc tu ko
tādu izvēlējies?! Mēbeļu galdnieks taču ir puišu profesija!»
Manuprāt, neatkarīgi no tā,
vai esi puisis vai meitene,
var darīt visu. Galvenais, lai
patīk, un man patīk, pat ļoti.
Atceros, ģimnāzijas skolotāja
teica, lai beidzu muļķoties un
nāku atpakaļ uz vidusskolu.
Bet tā nav muļķošanās – tas
ir nopietni,» saka jelgavniece Madara Grīnvalde. Viņa
ir vienīgā meitene Jelgavas
Amatniecības vidusskolas
vēsturē, kura apgūst mēbeļu
galdnieka profesiju. Nu viņa
jau mācās 4. kursā un nesen aizstāvēja diplomdarbu.
Madaras radīto priekšnama
iekārtu žūrija 15 darbu konkurencē atzina par vienu no
labākajiem.
Madara šo profesiju apgūst kopā ar
18 puišiem. Viņas kursa audzinātāja
Inita Blumberga saka: «Madara izgriež
pogas ne vienam vien puisim. Jā, varbūt darbi dažkārt sokas lēnāk, taču
viņa dara daudz rūpīgāk, akurātāk un
perfektāk. Madara vienmēr bijusi kursa
labāko audzēkņu vidū,» tā audzinātāja,
piebilstot, ka iesākumā puiši ķircinājuši
– ko gan meitene šeit dara, taču Madara
ātri vien esot iemācījusies viņus «nolikt
pie vietas». «Šķiet, puišiem bija skaudība, ka meitene var izdarīt par viņiem
labāk,» tā I.Blumberga. Šobrīd Madara
iet kvalifikācijas praksi uzņēmumā «Jelgavas mēbeles». Arī tur viņa ir vienīgā
meitene. Uzņēmuma valdes loceklis
Māris Upenieks par praktikanti saka:
«Madara – tas ir ekskluzīvi, jo viņa ir
vienīgā meitene mēbeļu galdnieks. Šeit
darbs nav viegls, kas arī sākumā mani
atturēja pieņemt viņu praksē, taču
Madara mani pārliecināja, un neesmu
vīlies. Ļoti čakla, viņai tiešām interesē tas, ko viņa dara. Gribas teikt, ka
daudziem puišiem vajadzētu no viņas
pamācīties attieksmi pret darbu.» Ne
reizi vien esot gadījies, ka kāds praktikants atnāk un dienu nosēž pie krāsns,
spēlējas ar telefonu, strādā tikai, ja tam
seko līdzi.

Sāka ar laiviņām
no malkas pagalēm

Meitene stāsta, ka ne mirkli nenožēlo
savu izvēli, lai gan dzirdējusi dažādas
replikas. Arī ne tajā brīdī, kad visai
grūti gājis ar prakses vietas atrašanu,
jo uz meiteni mēbeļu galdnieci skatās
«šķību aci». «Patiesībā jau no bērnības
sapņoju, ka strādāšu ar koku. Kad man
bija kādi deviņi vai desmit gadi, kopā
ar brāli no malkas pagalēm ar tētim
nočieptiem kaltiem grebām laiviņas, no
plēves veidojām buras. Tiesa, šie kuģīši
virs ūdens neturējās – bija par smagu,»
stāsta Madara. Vēlāk, pabeigusi 9. klasi
1. ģimnāzijā, izvēlējusies Amatniecības
vidusskolu. «Bija arī doma par dizaina
skolu, taču finansiālās iespējas neļāva

Uldis Roga
rāda «Citas bildes»

Līdz 30. jūnijam Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī gleznotājs Uldis Roga
piedāvā jaunāko darbu izstādi «Citas
bildes». «Izstādē ikviens atpazīs U.Rogu.
Darbi spilgti atspoguļo mākslinieka personīgo skatījumu uz lietām, apkārtni un
parādībām, un tie nav pazaudējuši viņa
īpašo rokrakstu, ko iecienījuši skatītāji.
Jaunajā izstādē mākslinieks vērtējumam
piedāvā akvareļus, kurā tēlota Jelgava un
tās tuvāka un tālāka apkārtne. Gleznotājs bez pārstājas strādā, arvien atrodot
acij un sirdij tīkamus un nozīmīgus
dabas un pilsētas nostūrus, tā apliecinot
dzīves neatkārtojamību un vienreizību,»
tā Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.

«Mēbele ar
rozīnīti,» tā
par topošās
mēbeļu galdnieces Madaras
Grīnvaldes izgatavoto priekšnama
iekārtu saka Amatniecības vidusskolas
direktores vietnieks
Uldis Sokolovs. Pati
Madara ar savu dabu
ir apmierināta un jau
plāno, ka drīz varētu sākt
izgatavot vēl vienu līdzīgu
iekārtu.
Foto: Ivars Veiliņš
mācīties Rīgā, līdz ar to mājās pateicu:
«Darāt, ko gribat, bet es mācīšos par
galdnieci!»,» tā Madara.
Viņai ir mazliet skumji, ka cilvēkiem ir ne visai pozitīvs viedoklis par
profesionālajām skolām. «Sabiedrības
stereotips – te nāk mācīties tikai tie,
kuri vidusskolā netiek. Bet es tam
nepiekrītu, jo mana vidējā atzīme bija
stabils septiņnieks, taču es negribēju
mācīties vidusskolā – ko es darītu ar
«pliku» vidējo izglītību?! Tagad man
būs profesija, un uzskatu, ka esmu
ieguvēja,» tā Madara.

Ar puišiem veselīga konkurence

Lai gan kursa puiši ne reizi vien
pārmetuši Madarai, ka viņa pelna
labākas atzīmes tikai tālab, ka ir
meitene, viņa iebilst: «Neuzskatu, ka
man ir kādas privilēģijas. Vienkārši
puišiem dažkārt pieklibo uzvedība,
pasprūk kāds vārds nevietā. Līdz ar to
arī sanāk saķeršanās.» Taču Madara
piebilst, ka kopumā ar kursabiedriem
sadzīvo draudzīgi. «Tiesa, viņi ļoti
priecājas par katru atzīmi, kas augstāka nekā man, taču tā jau ir veselīga
konkurence.» Viņa min, ka, iespējams,
šī sacensība daļai kursabiedru nākusi
tikai par labu, jo uzlabojušās sekmes.
«Nevar taču atļaut meitenei iet pa
priekšu!» smaida Madara.
Jau trīs gadus viņa pa pusgadam dodas
praksē uz uzņēmumiem, kur sevi pierādījusi strādājot. Madara atzīst – tas nav
viegli. «Nav jau visu laiku tikai 50 reiz 40
centimetrus lielas plāksnes jākrāmē vai
līstītes jālīmē, ir arī smagāki darbi, taču
es nesūdzos, jo man patīk.» Vienīgais, kas
īsti neejot pie sirds, ir slīpēšana. Pārāk
daudz putekļu, kas kaitē rokām, bet
pārējo darot ar lielu prieku.

Priekšnama iekārta –
dāvana mammai

Nesen Madara skolā žūrijas komisijai, tostarp uzņēmējiem, prezentēja
kvalifikācijas darbu jeb pirmo lielo mēbeli – priekšnama iekārtu no kokskaidu
plātnēm, kas finierētas no ozola, un tajā
iestrādāta citas tekstūras un krāsas

Mēnesī izlasa 60 grāmatas

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB) sveikti
čaklākie un aktīvākie
lasītāji. Visčaklākā lasītāja
Ina Ozola mēnesī izlasa
pat 60 grāmatas, informē JZB pārstāve Ligita
Lapiņa. Kaut arī I.Ozola teic, ka grāmatas
lasot visa ģimene, viņa bibliotēkā ir viens no
biežākajiem viesiem. Grāmatas pārdomāti
izvēlas arī lasītāja Zinta Semjonova, kurai gar
bibliotēkas plauktiem ilgi «klīst» nemaz nepatīkot. Bibliotekāres biežākos apmeklētājus
jau labi pazīst – lasītājai Ārijai Karčevskai patīk
dalīties iespaidos par izlasītajām grāmatām,
bet Silvija Dālmane visvairāk iecienījusi ikmēneša Jauno grāmatu dienu, lai tur smeltos
idejas jaunai lasāmvielai.

koka plātnīte – intarsija no riekstkoka.
Priekšā – liels spogulis. Šī ir viena no
trim priekšnama iekārtām, kas šogad
bija apskatāmas kvalifikācijas darbu
skatē, un tā no pārējām atšķiras ar
dizaina elementiem.
Priekšnama iekārtas cena, pēc meitenes aprēķiniem, ir vairāk nekā 300
latu. Pie tās Madara praktiski strādājusi
katru darba dienu pa vairākām stundām trīs nedēļas. Runājot par rezultātu,
viņa nosaka: «Vienmēr jau var labāk...»
Sākotnēji bija plānots, ka Madara izgatavos veclaicīgu spoguli ar plauktiņu,
bet tapa priekšnama iekārta ar spoguli.
Tiesa, neesot paguvusi tam apkārt izveidot masīvkoka ornamentu. «Ā, jā, un šī
mēbele ir par dažām skaidām vieglāka,
jo caurumus ne tajā vietā biju izurbusi.
Taču nekas, to ātri laboju,» tā Madara.
Iekārta ir dāvana mammai.

«Vai tiešām mūsu
cilvēki nav pelnījuši ko labāku?»

Līdz šim Madaras rokām tapis arī
nakts skapītis, kas uzdāvināts māsai
dzimšanas dienā. Bet nu ir iecere izgatavot vēl vienu priekšnama iekārtu – tā
arī būs dāvana māsai. «Viņa jau ilgāku
laiku staigā pa veikaliem, meklē, taču
neko piemērotu neatrod. Ja izdosies, tad
izgatavošu pati,» tā Madara.
Viņa atzīst, ka uz mēbelēm veikalā
skatās ar «citu aci» un neapskauž cilvēkus par to, ko viņiem piedāvā. «Dažkārt
paskatos uz tām mēbelēm veikalā un domāju: «Vai tiešām mūsu cilvēki nav pelnījuši ko labāku?!» Tās mēbeles nereti
jau veikalā brūk kopā! Tiesa, šodien visu
nosaka nevis kvalitāte, bet cena. Taču
nevaram aizmirst teicienu, ka skopais
maksā divreiz,» tā Madara. Jautāta, vai
tas nozīmē, ka viņas mājās mēbeles būs
tikai pašas izgatavotas, meitene nosaka:
«Kas zina. Ja būs iespēja, kur to izdarīt,
tad – iespējams.»
Vēl līdz jūnijam Madarai būs prakse
«Jelgavas mēbelēs», jūnijā pildīs skolā
kvalifikācijas eksāmena pēdējo daļu
– kopā ar kursabiedriem izgatavos skapi, taču vēlāk iesākto plāno turpināt un
mācīties par mēbeļu tehnoloģi.

Jauno mūziķu
konkurss pils pagalmā

Mūzikas un sporta festivāls «Fonofest» sadarbībā ar «Red Bull Tourbus»
organizē jauno grupu konkursu, kurā
jaunie mūziķi var cīnīties par iespēju
uzstāties uz festivāla lielās skatuves.
Jelgavā jaunās grupas uzstāsies 15.
maijā pulksten 19 Jelgavas pils pagalmā. Uzstāsies arī grupa «Astro’n’out».
Jaunās grupas konkursam var reģistrēties mājas lapā www.redbull.lv. Grupas
sacentīsies par iespēju kāpt uz festivāla
galvenās skatuves, kā arī dzirdēt savu
dziesmu radio «Spin FM» ēterā. Papildu informācija par konkursu – www.
redbull.lv un www.fonofest.com.
Konkursā nav ne vecuma, ne mūzikas
stila ierobežojuma.

