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Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies visiem 164 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
logo ir publicēti 25. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 14 pilsētas logo, un
pareizi atbildēja 50 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Elita Krivjonoka, Prans Tautkus, Ervīns Siliņš, Vija Šaroka un Liene Krūmiņa.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Muzejā 4. maiju pieminēs jau rīt;
sestdien noliks ziedus pie
Jāņa Čakstes pieminekļa
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 4. maijā, tiks
atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
gadadiena. Šai dienai
veltīts pasākums «Ieklausies vēstures soļos»
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks jau rīt, 3.
maijā, pulksten 15.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere informē, ka sarīkojumā
«Ieklausies vēstures soļos» uzrunu
jelgavniekiem teiks pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, muzicēs Jelgavas Mūzikas vidusskolas

audzēkņi. Pasākumā ar runu uzstāsies arī akadēmiķis Jānis Stradiņš,
bet par 4. maija atspoguļojumu
laikrakstos stāstīs Gints Putiķis.
Noslēgumā, ap pulksten 16.15,
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks, Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētājs
Pauls Rēvelis un arhitekte Aija Ziemeļniece stāstīs par Stacijas parka
Pasta ielā 65 teritorijas attīstības
skiču konkursa «Ieklausies vēstures
soļos» rezultātiem. Ieeja pasākumā
– bez maksas.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka 4. maijā pulksten 10
Jelgavas pilsētas domes vadība
noliks ziedus pie Jāņa Čakstes
pieminekļa.

Garozas ielā izbūvēs kanalizāciju;
iela būs slēgta līdz septembrim

Par sportisku tradīciju Jelgavā kļuvušas Maija stafetes, kas šogad Lielās ielas remontdarbu dēļ notika Pasta ielā. Tās ir arī
vienas no principiālākajām Jelgavas skolēnu sacensībām – pēdējos gados līderi ir Jelgavas 5. vidusskolas skrējēji, bet, tā
kā pilsētas skolu 6. – 12. klašu audzēkņi sacenšas sešās disciplīnās, iespēja pacīnīties par titulētākās skolas nosaukumu ir
ikvienai izglītības iestādei. Tomēr šogad viss vēl pa vecam – ar trīs zelta medaļām no sešām vakar laurus plūca Jelgavas 5.
vidusskolas skolēni, kuri uzvarēja 6. – 7. klašu zēnu grupā, 8. – 9. klašu meiteņu grupā un 10. – 12. klašu meiteņu grupā.  Ilze Knusle-Jankevica
Šīs skolas audzēkņi atzīst: vieglatlētika ir viens no populārākajiem sporta veidiem skolā, tādēļ Maija stafetes ir iespēja
No 2. maija līdz 1. sepapliecināt savas spējas un talantus. «Mūsu skolā ir daudz sportistu, tāpēc komandas nokomplektēt ir viegli: piemēram,
tembrim satiksmei tiek
mūsu komandā visas bija skrējējas,» tā 5. vidusskolas 8. klases skolniece Alīna Lovke. Divas zelta medaļas izcīnīja Jelgavas
slēgta Garozas iela no
Valsts ģimnāzija, uzvarot 8. – 9. un 10. – 12. klašu zēnu grupā, bet viena zelta medaļa tika Jelgavas 6. vidusskolai – 6. – 7.
dzelzceļa Jelgava–Rīga
Foto: Ivars Veiliņš
klašu meitenēm.

Plūdu radītie zaudējumi pilsētā – ap 30 000 latu
 Sintija Čepanone

mazajās upēs, vairākas pilsētas
ielas to tuvumā applūda, kā rePašlaik turpinās plūdu
zultātā veidojās ceļa brauktuves
radīto seku apzināšana
izskalojumi. «Visvairāk palu ūdepilsētas teritorijā, un
ņi skāruši Būriņu un Lediņu ceļu,
provizoriskās aplēses
un tur atsevišķos posmos, nostipliecina, ka šajā gadā
rinot ceļa klātni, nepieciešams
to novēršanai būs neveikt uzbēršanu ar šķembām.
pieciešami apmēram
Tiesa, pašlaik šīs brauktuves
30 000 lati. «Galvenie
vēl ir pārāk mitras, atsevišķos
darbi saistīti ar ceļu
posmos tās ir dubļainas sanesto
uzbēršanu un abu proupes nogulšņu dēļ, līdz ar to ceļu
menāžu sakārtošanu,
sakārtošana varētu sākties, kad
taču ūdens vēl nav piekļūs sausāks. Pieļaujam, ka šiem
tiekami atkāpies, lai
darbiem piemērotāki laika apsvarētu apzināt visus
tākļi varētu būt nākamnedēļ,»
iespējamos zaudējuskaidro iestādes «Pilsētsaimmus un uzsākt plānotos
niecība» vadītājs, piebilstot, ka
darbus,» skaidro «Pilsētbrauktuvju sakārtošanas darbi
saimniecības» vadītājs
prasīs vienu divas nedēļas. Tāpat,
Andrejs Baļčūns.
pazeminoties ūdens līmenim, tiks
sakārtots gājēju tilts uz Straumes
Paaugstinoties ūdens līmenim ielu pār Platones upi – ledus

iešanas laikā saliekta armatūra
zem tilta konstrukcijas.
Daļēji apzināti arī plūdu radītie
zaudējumi Lielupes labā krasta
un Čakstes bulvāra promenādē,
taču, tā kā ūdens līmenis Lielupē
un Driksā vēl nav pietiekami
krities, par precīziem darbu
apjomiem runāt vēl pāragri.
Izvērtējot pašreizējo situāciju,
ir skaidrs, ka būs nepieciešama
papildu smilts pludmales zonas sakārtošanai un melnzeme
krasta nogāžu labiekārtošanai.
«Lielupes labā krasta promenādē
jau fiksēti smilts pludmales zonas
un krasta akmens stiprinājumu
izskalojumi, savukārt no nogāzes
gar krastu Čakstes bulvārī plūdu
dēļ noskalota daļa melnzemes
– plūdu laikā no šādām situācijām nav iespējams izvairīties,
it īpaši, ja objekts ir jauns un

zāliena sakņu sistēma nogāzē
vēl nav nostiprinājusies,» piebilst
vadītājs, akcentējot, ka tuvākajā
laikā arī tiks veikts šī objekta
izvērtējums pēc sezonas.
Jāpiebilst, ka Lielupes promenādē ledus arī saliecis balstu
navigācijas zīmei un krasta zonā
atsevišķiem kokiem bojājis mizu.
A.Baļčūns skaidro, ka jau pašlaik
apskādēto koku stumbri nostiprināti ar īpašu biomasas lenti, kas
ļauj nofiksēt mizu un pasargā
koku no bojāšanās.
Nepieciešamo papildu materiālu un darbu izmaksas, ko radījuši
plūdi, pašlaik tiek lēstas 30 000
latu apmērā, taču šī summa varētu mainīties, kad, pazeminoties
ūdens līmenim, skatam atklāsies
visa krasta līnija. Lai nodrošinātu
darbu kvalitāti, tie tiks veikti,
tiklīdz kļūs sausāks.

pārbrauktuves līdz Rubeņu ceļam – tur tiks
izbūvēta kanalizācija,
informē uzņēmums
«Jelgavas ūdens».

SIA «Jelgavas ūdens» ūdens
tehnoloģijas inženieris Mārtiņš Kūkojs stāsta, ka projekta
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelga-

vā, II kārta» gaitā no 2. maija
līdz septembrim Garozas ielā
tiks veikta pilsētas maģistrālo
ūdensvadu rekonstrukcija un
kanalizācijas cauruļvada būvniecība. Līdz ar to Garozas iela
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz
Rubeņu ceļam četrus mēnešus
būs slēgta satiksmei. Kustība
pa vienu joslu tiks nodrošināta
sabiedriskajam transportam, arī
iedzīvotāji varēs piekļūt savam
īpašumam.
Būvdarbu laikā slēgtā Garozas
ielas posma apbraukšanai var
izmantot Aviācijas ielu, Loka
maģistrāli un autoceļu A8.
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Talkā iegūst 40 kubikmetrus šķeldas;
aktivitātes turpinās arī šonedēļ
Šo gadu laikā atkritumu apjoms mūsu pilsētā ievērojami
sarucis, tādēļ lielāku uzmanību
nu var pievērst tieši teritorijas
sakopšanas darbiem. Pagājušajā nedēļā ne vienā vietā vien
pilsētā varēja redzēt šķeldotāju, kas sasmalcināja ceļmalās
nozāģētos krūmus. Šajā darbā
iesaistījās arī SIA «Kanclers plus»
kolektīvs, neslēpjot, ka lietus dēļ
talkotāju skaits ir mazāks nekā
citus gadus – ap desmit cilvēku
–, bet darba apjoms – krietni
lielāks. «Bet nav jau ne sniega,
ne puteņa – tikai lietus, tāpēc
visu plānoto paveiksim,» no
zariem atbrīvojot teritoriju Ošu
ceļā, saka uzņēmuma vadītājs
Edmunds Barkāns. No zariem
vairākās vietās pilsētā atbrīvota
teritorija kopumā četru hektāru
platībā, iegūstot apmēram 40
kubikmetrus šķeldas, ko varēs izmantot pilsētas labiekārtošanā.

27. aprīļa rīts pārsteidza ar lietu un aukstu vēju, un talkotāji
spriež, ka visu šo gadu laikā, kopš pilsētā notiek Lielā talka, tādi laika apstākļi nav piedzīvoti. Tas gan jelgavniekus
neatturēja no sakopšanas darbiem. Līdz sestdienas rītam
talkai mūsu pilsētā bija pieteikti 82 objekti un ap 2300 talcinieku. «Vēl no agra rīta viens otrs zvanīja, lai apliecinātu,
ka no lietus nebaidās un talkā piedalīsies. Taču daudzi laika
apstākļu dēļ arī pārcēla sava pieteiktā objekta sakārtošanu
uz vēlāku laiku – gan pēcpusdienu, kad varētu mitēties līt,
gan citu dienu,» stāsta SIA «Zemgales Eko» valdes locekle
Zane Ķince, sakot paldies par izturību ikvienam talciniekam.
Šonedēļ talkas aktivitātes turpinās, līdz ar to par dažām
dienām ievilksies arī sarkanajos talkas maisos savākto atkritumu izvešana. Precīzs savākto atkritumu apjoms būs zināms
nākamās nedēļas sākumā. «Šī diena vēlreiz pierādījusi, ka jelgavnieki nebaidās ne no darba, ne no lietus. Ikviens ir gatavs
turpināt sakopšanas darbus, un tas ir apliecinājums tam, ka
jelgavnieki vēlas dzīvot vēl sakoptākā un vēl skaistākā vidē!»
tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Satiksmes ielas 53 iedzīvotāji šogad turpināja pērn iesāktos
daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošanas darbus, sakopa
mājai piegulošo teritoriju un tīrīja pagrabu. «Apzinoties, ka arī
šogad mūsu ideju īstenošanai būs vajadzīgs uzņēmēju atbalsts,
zvanīju «Igatei», lai lūgtu palīdzību. Mazliet jau bažījos, vai
piekritīs, jo pieļāvu, ka pēc mūsu īstenotajiem darbiem pagājušā gada Lielajā talkā šogad būs sasparojušies arī citi. Bet liels
bija mans pārsteigums, uzzinot, ka citi šo iespēju neizmanto!»
stāsta Satiksmes ielas 53 mājas vecākā Zita Birziņa. Šogad ar
«Igates» atbalstu atjaunots gājēju celiņš gar māju, vecos sadrupušos betona blokus nomainot pret bruģi, un iedzīvotāji aktīvi
iesaistījās citos apkārtnes labiekārtošanas darbos.

Divas dienas šogad talkoja SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) – dienu pirms Lielās talkas jau vienpadsmito
gadu pēc kārtas uzņēmuma darbinieki sakopa fašistiskā terora
upuru piemiņas vietu mežā RAF masīvā, savukārt 27. aprīlī
daudzdzīvokļu māju pagalmos uz iepriekš iebetonētām pamatnēm uzstādīja 20 tvertnes suņu ekskrementu savākšanai. «Apzināmies, ka ne visi suņu saimnieki tās tūdaļ arī sāks izmantot
– sākumā varbūt viens, divi, desmit, līdz tas aizies plašumā,»
spriež JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, atklājot, ka šī ideja realizēta sadarbībā ar Zemgales Dzīvnieku aizsardzības biedrību,
aizgūstot citu valstu pieredzi, kur šādas tvertnes gan uz ielām,
gan pagalmos ir pašsaprotamas. «Jau pats piecus gadus esmu
saimnieks asspalvainajam taksim, kuru ģimenē mīļi saucam par
Bobi, tāpēc zinu, cik svarīgi ir, lai šādi konteineri pagalmos būtu
pieejami. Tāpat, nokūstot sniegam, mājām piegulošajās zaļajās
zonās paveras nepatīkams skats, un sētniekiem nākas vākt to,
kas principā būtu jāsavāc suņu īpašniekiem. Tagad suņu saimniekiem ir radīta šāda iespēja, sētniekiem – atvieglots darbs, bet
iedzīvotājiem vairs nebūs jāraizējas par suņu atstātajiem mēsliem zaļajā zonā, un Jelgava kļūs vēl sakoptāka,» piebilst J.Vidžis.

Piesaki savu pagalmu labiekārtošanai!
CBS «Igate» daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicina
pieteikt savu pagalmu sakopšanas darbiem – tie varētu
notikt gan šajā vasarā, gan arī nākamā gada Lielās
talkas gaitā. Uzņēmums gatavs nākt palīgā ar savu
darbu, tehniku un materiāliem, vienīgais nosacījums
– talkošanā, labiekārtojot savas mājas pagalmu,
jāpiedalās arī pašiem iedzīvotājiem. Savu ideju par
pagalma labiekārtošanu līdz 31. maijam var pieteikt
pa e-pastu: igate@igate.lv.

Aktīva talkošana noritēja visu pagājušo nedēļu un turpinās vēl
pašlaik. Tā dienu pirms Lielās talkas zemesgabalu Cukura un Peldu
ielas krustojumā sakopa Pašvaldības policijas darbinieki. «Te ir samesta visāda draza – stikli, papīri, citi atkritumi. Vienu konteineru
jau esam savākuši, gaidām, kad atvedīs otru,» stāsta talcinieki.
Viņi šo teritoriju atbrīvoja arī no zariem, kas turpat sašķeldoti.

«Uzzinot, ka mūsu māju apkaimē būs lielais konteiners atkritumiem,
nolēmām šo izdevību izmantot – iztīrījām šķūni, pagrabu, piekārtojām
apkārtni, un šodien no visām drazām atbrīvojamies,» saka Aiga un
Sergejs no Prohorova ielas. Viņu māju apkaimē konteiners bija izvietots
23. aprīlī. Aiga vērtē, ka ideja problemātiskajās vietās Spodrības mēneša gaitā izvietot lielos atkritumu konteinerus ir apsveicama un noteikti
veicina tīras apkārtnes saglabāšanu. «Agrāk mums te pie garāžām bija
vesels atkritumu kalns – to aizvāca un uzlika zīmi, ka izgāztuve likvidēta. Un atkritumus tur neviens vairs nemet! Domāju, savs nopelns ir arī
tam, ka pavasarī šeit pēdējos gadus atved lielo konteineru, kurā cilvēki
tad arī izmet visu, kas lieks,» tā viņa. Jāpiebilst, ka Spodrības mēneša
laikā lielie septiņus kubikmetrus ietilpības konteineri atkritumiem,
tostarp lielgabarīta, bija izvietoti sešās vietās pilsētā.

Vairākās vietās Lielās talkas dienā piestāja «Rimi» talkas
busiņš, talciniekus cienājot ar pīrāgiem un uzmundrinot ar
jautrām dejām orķestra pavadījumā. Šāds pārsteigums tika
arī «Fortum» un SOS Jauniešu mājas kolektīvam, kas kopīgi
talkoja katlumājas Aviācijas ielā apkārtnē. «Jauka sadarbība ar
«Fortum» mums izveidojās Ziemassvētkos, un šī nu ir tā reize,
kad savu artavu varam ieguldīt arī mēs, tāpēc ar lielāko prieku
piekritām palīdzēt sakopšanas darbos,» saka SOS Jauniešu
mājas pārstāvji.

«No rīta pa radio ziņoja, ka
Pensionāru biedrība Jelgavā
iekops jaunu puķudobi – vai
tad mums bija iespēja lietus
dēļ pārdomāt talkot?!» smej
pensionāri Jānis Felsbergs
un Arnis Arons. Lielajā talkā
iesaistījās 61 pilsētas seniors,
vecpilsētā iepretim paaudžu
dienas centram «Sadraudzība» izveidojot dobi ar 60
dažādu krūmu stādiem un
veicot ģenerāltīrīšanu savā
mājvietā. «Nu mums būs pašiem savs pensionāru skvēriņš – ar laiku līdzās dobei varētu izvietot galdu un soliņus, un šo
vietu mēs apņemamies lolot un aprūpēt,» saka Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolneja.
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Ivars Veiliņš
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2. un 6. maijā daži vakara
vilcieni kursēs tikai līdz Olainei;
tālāk vedīs ar autobusu
 Ritma Gaidamoviča

Sliežu remontdarbu dēļ
2. un 6. maijā noteiktas
izmaiņas Jelgavas virziena vakara elektrovilcienu kustības sarakstos
– vilciens kursēs tikai līdz
Olainei, informē «Pasažieru vilciens».
Dzelzceļa iecirknī Olaine–Jelgava paredzēto sliežu remontdarbu
dēļ daži vakarā kursējošie vilcieni
šajā iecirknī būs atcelti – pasažieru
pārvadājumu nodrošināšanai no
Olaines līdz Jelgavas stacijai (no
Jelgavas) tiks norīkoti autobusi.
Tie piebrauks pie Olaines, Cenu un
Jelgavas dzelzceļa stacijas, kā arī
apstāsies uz šosejas autobusu pieturā «Dalbe» (pie pārbrauktuves),
«Ozolnieki» un «Cukurfabrika» (pie
pārbrauktuvēm). Autobusos būs
derīgas visu veidu dzelzceļa braukšanas biļetes. Vilciens Rīga–Jelgava

Pirmo reizi šajā
sezonā greiderē ielas

ar izbraukšanas laiku pulksten
22.25 no Rīgas izbrauks pulksten
22.21, arī no citām maršruta stacijām tas kursēs četras minūtes
agrāk un dosies tikai līdz Olaines
stacijai. Pasažieri pēc vilciena pienākšanas Olainē (pulksten 22.47)
varēs turpināt ceļu ar autobusu, kas
no laukuma pie dzelzceļa stacijas
izbrauks pulksten 22.55 un Jelgavā
pienāks pulksten 23.37.
Vilciens Rīga–Jelgava pulksten
23.21 no Rīgas kursēs tikai līdz
Olaines stacijai, un pasažieri līdz
Jelgavai varēs nokļūt ar autobusu
Olaine–Jelgava pulksten 23.55 no
Olaines. Bet elektrovilciens Jelgava–Rīga pulksten 22.34 no Jelgavas
būs atcelts posmā Jelgava–Olaine,
un pasažierus no Jelgavas stacijas
uz šo vilcienu Olainē aizvedīs autobuss Jelgava–Olaine pulksten 22.07
Pagājušajā nedēļā nogreiderētas arī grants
no Jelgavas. Vilciens no Olaines
seguma ielas Lietuvas šosejas apkārtnē,
stacijas izbrauks pulksten 22.58 un
tostarp Sargu iela.
Foto: Ivars Veiliņš
arī tālāk līdz Rīgai kursēs atbilstoši
sarakstam.
 Sintija Čepanone
lielā mērā atkarīgs gan no laika
apstākļiem, gan satiksmes inVidēji par divām nedētensitātes katrā konkrētā ielā un
ļām vēlāk nekā pērn pilielas posmā,» skaidro M.Mielavs.
sētā sākusies grantēto
Šogad greiderēšana sākta ar
diem, uzvilktas drošības vestes.
ceļu greiderēšana. «PilRūpniecības un Tērvetes ielai
Jāatgādina, ka ūdens policija upēs
sētsaimniecība» lēš, ka
piegulošajām ielām, ielām Dobepatrulē no maija līdz oktobrim. Pērn
šie darbi varētu noslēgles šosejas, Kalnciema šosejas un
aktīvajā kuģošanas sezonā tika pārties pēc nedēļas divām,
Rīgas ielas apkaimē, pakāpeniski
baudīti 210 atpūtas kuģi, izteikti 55
un šajā laikā arī pakāaptverot visu pilsētu. Darbu plāns
mutiski aizrādījumi un sastādīti 13
peniski sāksies grantēsastādīts, izvērtējot ielu stāvokli:
administratīvā pārkāpuma prototo ceļu atputekļošana,
lai tās nogreiderētu kvalitatīvi,
koli. «2012. gadā 12 administratīvā
to klātnē iestrādājot
ceļa klātnei jābūt nožuvušai. «Piepārkāpuma protokoli sastādīti par
preparātu «CC Road».
mēram, Atmodas ielas grantētais
tāda atpūtas kuģa izmantošanu,
Kopumā šajā pavasarī
posms ir tik sauss, ka tur jau var
kurš nav apgādāts ar nepieciešamo
tiks nogreiderēti 119
iestrādāt atputekļošanas prepaaprīkojumu un glābšanas līdzekkilometri grants segurātu,» piebilst Apsaimniekošanas
ļiem, bet viens – par atpūtas kuģa
ma ielu.
nodaļas vadītājs.
izmantošanu vietās, kur to aizliedzis
Tāpat virknē ielu veikta uzbēriekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs,
Ceļu greiderēšanai un atputek- šana ar šķembām, lai nostiprinātu
kā arī pašvaldības noteiktās un apzī- ļošanai šogad kopumā paredzēti ceļa klātni. «Ielās, kuras skāra
mētās peldvietās vai aizliegtās akva- 58 500 lati no Autoceļa fonda pavasara plūdi, piemēram, Sniega
torijās,» norāda Pašvaldības policijas līdzekļiem, informē pašvaldības ielā, Būriņu, Bāra, Vītolu ceļā,
sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva iestādes «Pilsētsaimniecība» Ap- bija izveidojušies izskalojumi,
Saulīte. Mutiski aizrādījumi izteikti saimniekošanas nodaļas vadītājs taču papildus tām ceļa klātne ar
galvenokārt par kuģošanas līdzekļu Māris Mielavs, skaidrojot, ka šķembām nostiprināta vēl 42 ielu
satiksmes noteikumu neievērošanu pašlaik sākts pirmais greiderē- posmos, kuros brauktuves nestiekšējos ūdeņos, visbiežāk par to, ka šanas darbu cikls šajā sezonā, spēja būtiski bija samazinājusies
kuģis nav apgādāts ar nepieciešamo nogreiderējot visas grants seguma atkušņa periodā – tas šogad bija
aprīkojumu.
ielas pilsētā. Savukārt turpmāk ilgs, līdz ar to ietekmēja grantēto
Šī būs septītā sezona, kad Lielupē šie darbi tiks veikti pēc nepiecie- ceļu stāvokli,» skaidro M.Mielavs,
un Driksā patrulēs ūdens policija. šamības, izvērtējot ceļa klātnes norādot, ka kopumā šim mērķim
stāvokli grants seguma ielās. «Tas izlietoti 1126 kubikmetri šķembu.

Sāk patrulēt ūdens policija
 Ilze Knusle-Jankevica

Lielupē un Driksā pilsētas
teritorijā patrulēt sākusi
ūdens policija jeb Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektori. Arī šogad galvenā
uzmanība tiks pievērsta
atpūtas kuģu, tostarp
airu laivu, aprīkojumam,
navigācijas zīmju ievērošanai. Tāpat kontrolēs,
vai ūdens transporta līdzekļu vadītāji neatrodas alkohola reibuma
stāvoklī.
Tā kā pilsētā pamazām attīstās ūdens tūrisms un atpūta
uz ūdens vasaras sezonā kļūst
arvien iecienītāka, ūdens policija
pastiprinātu uzmanību pievērsīs
arī katamarāniem, kontrolējot
cilvēku skaitu uz tiem un to, vai
bērniem, kas ir vecumā līdz 12 ga-

Meklē ģimenes, kuras gatavas
iesaistīties apmaiņas programmā
 Ritma Gaidamoviča

Biedrība «Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija» no 7.
līdz 15. maijam aicina
Jelgavas latviešu un
mazākumtautību ģimenes, kurās pārvalda
gan krievu, gan latviešu valodu, pieteikties projektam «Kopā
esam mēs». Ģimenēm
tiek piedāvāta iespēja
deviņas dienas vasarā
uzņemt bērnus vecumā
no 5. līdz 9. klasei, veicinot tautību savstarpējo
sapratni un nostiprinot
mazākumtautību bērnu
latviešu valodas prasmes.
Projekta koordinatore Žanna
Novaša stāsta, ka šī ir apmaiņas
programma latviešu un mazākumtautību bērniem. Proti,
latviešiem ir iespēja vasarā savā
ģimenē uzņemt kādu bērnu no
mazākumtautību ģimenēm, kurās runā krievu valodā, bet mazākumtautību ģimenēm – savās
ģimenēs uzņemt latviešu bērnus.
Projektā var iesaistīties ģimenes
no Jelgavas, Jelgavas novada un

Rīgas, kurās aug bērni vecumā no
5. līdz 9. klasei.
Projekta mērķis ir veicināt
tautību savstarpējo sapratni, nostiprināt mazākumtautību bērnu
latviešu valodas zināšanas, iepazīt
attiecīgās tautas kultūru un tradīcijas, tādējādi veidojot integrētu
sabiedrību. Skolēns viesģimenei
jāuzņem deviņas dienas, kurās
kopā jāapmeklē kultūras, sporta
pasākumi un jādodas aktīvajā atpūtā pēc bērna vēlmēm. Ģimenei
tiks nodrošināts finansējums pasākumu apmeklējumam un bērna
ēdināšanas izmaksām.
No 7. līdz 15. maijam projekta
ieviesēji gaida pieteikumus no ģimenēm, kuras labprāt vēlētos iesaistīties projektā un apmainīties
ar bērniem. Sīkāku informāciju
par projektu var iegūt pa tālruni
63023409, 63005467 vai Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas
lapā www.sib.jelgava.lv.
Z.Novaša stāsta, ka pēc ģimeņu
pieteikšanās tiks veikta rūpīga atlase, iepazīstoties ar katru ģimeni
personīgi. Augustā ģimenēm un
interesentiem paredzētas kopīgas
sporta spēles. Projektu realizē
biedrība «Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija» ar
Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ceļa uzbēršana veikta, piemēram, Klijēnu, Meldru, Rogu ceļā,
Strazdu ielā, Aroniju, Vizbuļu,
Augstkalnes ielā.
Lai mazinātu putekļu daudzumu grants seguma ielās, atsevišķas ielas un ielu posmi tradicionāli
tiks apstrādāti ar atputekļošanas
preparātu «CC Road». «Plānots,
ka grants ceļu ķīmisko apstrādi
veiksim tādā pašā apjomā kā
iepriekšējā gadā, akcentu liekot
uz grants seguma ielām, kurās ir
intensīvāka satiksme un lielāks
iedzīvotāju blīvums. Šie darbi
sāksies ar Atmodas ielas posma
no Ganību ielas līdz Meiju ceļam
atputekļošanu,» tā M.Mielavs.
Papildus šim posmam atputekļošana ar «CC Road» preparātu
notiks arī E.Dārziņa, Salnas
ielā, Vecajā ceļā no Institūta
līdz Pērnavas ielai, Romas ielā,
E.Veidenbauma ielā no Rūpniecības līdz Stacijas ielai, Parka ielā,
2. līnijā no Dobeles šosejas līdz
Riekstu ceļam, 3. līnijā no Dobeles
šosejas līdz Riekstu ceļam, 5. līnijā
no Pambakaru līdz Meža ceļam,
Lāču, Augstkalnes ielā, Ganību
ielā no Satiksmes līdz Kazarmes
ielai, Iecavas, Birzes, kā arī Lāču
ielā.

Vēstule

Atmiņu vakars Tavam skolotājam…
Skolotājs ir viena no pasaules
atbildīgākajām profesijām. Skolotājs ir tas cilvēks, kurš palīdz
citiem iegūt zināšanas, iemāca
vienkāršas un sarežģītas lietas,
palīdz īstenot skolēnu sapņus,
gatavo viņus lielajai dzīvei, bet, pēc
gadiem satiekoties, kopā priecājas,
kavējas atmiņās. Tāds skolotājs bija
mans kolēģis fizkultūras skolotājs
Rolands Čuhalovs – radošs, darbīgs,
atsaucīgs, savu darbu un bērnus
mīlošs cilvēks. Ar Rolandu Čuhalovu kopā esmu strādājusi Jelgavas
4. vidusskolā 25 gadus.
Nu skolotājs jau trīs gadus
(2010.02.03.) atdusas Jelgavas
Meža kapos. Turpat netālu guļ arī
mani mīļie cilvēki – tēvs, vīrs, brālis.
Ejot apciemot savējos, vienmēr jāiet
garām Čuhiņa – tā mēs, kolēģi,
un arī skolēni mīļi uzrunājām
Rolandu – kapiņam. Pagājušajā
rudenī, stāvot pie Rolanda kapa,
radās doma, ka viņš ir pelnījis, lai
bijušie skolēni, kuri bijuši simtiem
un pat trīs paaudzēs, mācoties skolā
viņa vadītajās stundās un treniņos,
ieguvuši fizisko rūdījumu dzīvei,
savam skolotājam un trenerim
saziedotu naudu un uzliktu pateicībā par viņa darbu pieminekli.
Rolandam vienīgā darba vieta bija

Šī bija vienīgā basketbola klase Jelgavas 4. vidusskolā. To audzināja skolotājs Rolands Čuhalovs (centrā), un klase savu izlaidumu
Foto: no Rutas Kļaviņas personīgā arhīva
svinēja 1984. gadā.
Jelgava: Jelgavas 2. pamatskola un
Jelgavas 4. vidusskola, pirmsskolas
izglītības iestāde «Vārpiņa». Tur
aizgāja viss viņa pedagoga darba
mūžs – 63 gadi.
Esmu satikusi skolotāja Čuhalova bijušās skolnieces Zentu Veisu
(Lifanovu), Aiju Ziemeļnieci (Anstrāti), Irēnu Škutāni (Umbraško),
Inesi Vaideri (Miķelēnu), Guntu
Auzu un izteikusi savu ideju par
pieminekli skolotājam, un viņas kā
bijušās skolnieces, arī basketbolistes, šo ideju ļoti pozitīvi atbalstīja.

Tāpēc aicinu bijušos skolotāja
Rolanda Čuhalova skolēnus, basketbolistus, bijušos kolēģus 10.
maijā no pulksten 17 uz Jelgavas 4.
vidusskolas sporta zāli, lai kavētos
atmiņās par kopā pavadītiem gadiem ar Čuhiņu. Padomāsim kopīgi
par piemiņas vietas izveidošanu pedagogam Rolandam Čuhalovam.
Būs arī iespēja ziedot piemineklim.
Bijusī Jelgavas 4. vidusskolas
fizkultūras skolotāja Ruta Kļaviņa
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Īsi
 Maija brīvdienās Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
strādās pēc ierastā darba grafika, bet Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs un
Ādolfa Alunāna muzejs rīt, 3.
maijā, apmeklētājus pieņems līdz
pulksten 16, bet 4. un 6. maijā
būs slēgts. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Alise Ozoliņa
informē, ka Tūrisma informācijas
centrs, torņa skatu laukums un
izstāžu zāle rīt, 3. maijā, atvērta
no pulksten 9 līdz 22, sestdien – no
10 līdz 22, svētdien – no pulksten
10 līdz 18, bet 6. maijā – no pulksten 9 līdz 22. Savukārt vēstures
ekspozīcijas atvērtas piektdien un
sestdien no pulksten 10 līdz 18, 5.
maijā – no 10 līdz 17, bet 6. maijā
– no pulksten 10 līdz 18.
 Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas nodaļas
un tehniskās apskates stacijas
darbalaiks rīt, 3. maijā, būs
par vienu stundu īsāks nekā
ikdienā. CSDD Jelgavas nodaļā
transportlīdzekļu reģistrācija un
vadītāju kvalifikācijas eksāmeni
notiks līdz pulksten 16, savukārt
transportlīdzekļu tehnisko apskati
varēs iziet līdz pulksten 19. 4. un
6. maijā CSDD nestrādās. Savukārt
11. un 18. maijā Jelgavas tehniskās apskates stacija strādās līdz
pulksten 14.
 11. maijā notiks ekskursija ar
autobusu no Jelgavas «Iepazīsti
purvu daudzveidību Jelgavas
novadā un Ķemeru Nacionālajā
parkā!». Ekskursijas laikā plānots
kūdras ražošanas uzņēmuma
«Laflora» apmeklējums, pārgājiens neskartā augstajā purvā un
purva atjaunošanas vietā Ķemeru
Nacionālajā parkā. Noslēgumā
– aktivitātes Meža mājā Ķemeros.
Pieteikšanās un informācija pa
tālruni 63005447. Dalības maksa
– divi lati. Izbraukšana – pulksten
10 no Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa, atgriešanās Jelgavā
plānota ap pulksten 17.30. Līdzi
jāņem uzkodas pusdienām, kā arī
gumijas zābaki, jo ekskursijas laikā
apmeklēs purvu.
 Sestdien un svētdien, 4. un 5.
maijā, jelgavniekiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties, Jelgavas
kultūras namā skatoties kino.
Sestdien divos seansos – pulksten
14 un 17 – būs iespēja noskatīties
spēlfilmu «Miglā», kas ir Kannu
kinofestivāla 2012. gada oficiālā
konkursa filma un ieguva ārvalstu kino kritiķu «FIPRESCI» balvu
kā labākā filma. Bet svētdien no
pulksten 14 kultūras namā tiks
rādītas latviešu animācijas un
dokumentālās filmas, kas tapušas
pagājušajā gadā, informē Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune. Ar
filmu klāstu un precīziem seansu
laikiem var iepazīties mājas lapā
www.kultura.jelgava.lv.
 Plūdu seku likvidēšanas darbos Daugavpilī izmantots šogad
iegādātais plūdu konteiners
no VUGD Jelgavas daļas. Šoreiz
tas izmantots VUGD darbinieku
izguldīšanai un kalpojis kā komandpunkts, taču ugunsdzēsēji norāda,
ka iegūtā pieredze bijusi vērtīga
tehnikas iespēju apzināšanai. Sešus
metrus garajā plūdu konteinerā
atrodas viss, kas nepieciešams operatīviem glābšanas darbiem plūdu
skartās teritorijās – piepūšamā telts
ar 20 saliekamām gultasvietām,
kurā, pateicoties ierīkotajai apsildei, iespējams dzīvot līdz mīnus 35
grādu temperatūrā, trīs alumīnija
motorlaivas un cits aprīkojums.
«Uzstādījām telti, apgaismojumu
un sagatavojām laivas. Teltī dzīvojām mēs paši, glābēji, tas kalpoja
par komandpunktu pašiem VUGD
darbiniekiem. Šoreiz cita veida palīdzība nebija nepieciešama, taču tā
pārbaudījām un izmēģinājām konteinera aprīkojuma iespējas,» stāsta
VUGD Zemgales brigādes komandiera vietnieks Andrejs Mihailovs,
kurš pats devās uz Daugavpili.

Ritma Gaidamoviča
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pašvaldību vēlēšanas

1. jūnijā no pulksten 7 līdz 22 notiks 2013. gada
pašvaldību vēlēšanas, kad sava izvēle būs jāizdara
arī jelgavniekiem. Šajā gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības vēlēšanās startēs deviņas partijas, kas ir
par divām mazāk nekā 2009. gadā, un kopumā 137
kandidāti. Tas nozīmē, ka uz vienu no 15 deputātu
vietām Jelgavas domē pretendē deviņi kandidāti.
Jau pašlaik ar partiju piedāvātajām priekšvēlēšanu
programmām Jelgavai un ziņām par visiem deputātu kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) mājas lapā www.cvk.lv, savukārt no
22. maija šī informācija būs pieejama arī visos 15

vēlēšanu iecirkņos mūsu pilsētā. Jāpiebilst, ka no 22.
maija, kad iecirkņi strādās no pulksten 9 līdz 13, tie
būs atvērti katru dienu, arī brīvdienās. Savukārt 29.,
30. un 31. maijā pilsoņiem, kuri oficiālajā vēlēšanu
dienā, 1. jūnijā, nevarēs nobalsot, tiks nodrošināta
iespēja savu izvēli izdarīt iepriekšējā balsošanā.
Būtiski uzsvērt, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs un katrs
vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu
iecirknī. Ja vēlētājs nav saņēmis informatīvu vēstuli
no Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, iecirkni,
kurā jābalso, un kārtas numuru vēlētāju sarakstā var

Partija «VIENOTĪBA»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Aigars Rublis
2.
3.
4.
5.
6.

Jānis Lange
Gunda Balode
Ervīns Ābele
Agita Ūbele
Allija Dubova

7.

Endijs Rožkalns

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dana Poļenčuka
Gunita Draveniece
Elīna Vilkārse
Linda Spalva
Jānis Sipovičs
Oskars Kozinda

14. Andris Tomašūns
15. Gunārs Kurlovičs

Dzimis Darbavieta
1977 Jelgavas pilsētas dome
Partija «Vienotība»
1980 VAS «Latvijas Valsts ceļi»
1967 Jelgavas sociālo lietu pārvalde
1967 Maksātnespējas administrācija
1966 RIX SIA
1958 SIA «BERLING»
SIA «KKR»
1977 SIA «BJMK»
Biedrība «Bērnu un jauniešu mūzikas klubs»
1966 SIA «Jelgavas nams»
1969 Jelgavas Valsts ģimnāzija
1968 SIA «Vimed»
1987 Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
1936 Biedrība «Jelgavas invalīdu biedrība»
1960 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
1958 Nav norādīta
1958 Dobeles novads
Latvijas pašvaldības savienība
Jelgavas Latviešu biedrība

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Dzimis Darbavieta
1981 RPAS «Rīgas Centrāltirgus»
SDP «Saskaņa»
Igors Kuļevs
1963 SIA «Aparts»
SDP «Saskaņa»
Kaspars Vanags
1981 Latvijas Republikas Saeima
SDP «Saskaņa»
Viktors Liepiņš
1953 SIA UNISAN
Zemgales novada celtnieku klubs
Jelgavas pilsētas Domes privatizācijas komisija
SDP «Saskaņa»
Ainārs Galviņš
1969 SIA «Jalta-Kurzemes pērle»
Latvijas Sociālistiskā partija
Oksana Ignatova
1961 SIA «Mītavas Celtnieks»
SDP «Saskaņa»
Viktors Kovšovs
1961 SIA «Speciālais elektrods»
SDP «Saskaņa»
Natālija Ērgle
1970 SIA «Jelgavas pilsētas poliklīnika»
Maksims Rubļovs
1989 A/S «Pasažieru Vilciens»
SDP «Saskaņa»
Inga Vītoliņa
1983 AS «Latvenergo»
Aleksandrs Petrovs 1952 A/S «Olainfarm»
Nav norādīta
Sarmīte Vanaga
1957 Nav norādīta
Aleksandrs Knohs
1942 Rīgas Valsts tehnikums
Raisa Dubeņecka
1953 A/S «BALVA»
Sergejs Stoļarovs
1973 SIA «COFFEE GRAND»
Aleksandra Zavišjus 1993 biedrība «PatriotiLV»
Ilmārs Preikšs
1981 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
SIA «FASTERM»
SDP «Saskaņa»
Jelgavas Svētās Annas Evaņģēliski Luteriskā
draudze
Valentīns Grigorjevs 1946 SIA «Būvobjekts»
Nav norādīta

noskaidrot pārvaldes mājas lapā www.pmlp.gov.lv,
sadaļā «Pakalpojumi», «E-pakalpojumi», «Vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana», kā arī pa CVK informatīvo
tālruni 67049999.
«Jelgavas Vēstnesis» lasītājiem piedāvā iepazīties ar
visu deviņu partiju, kas startēs Jelgavas pašvaldības
vēlēšanās, kandidātu sarakstiem. Ziņas publicētas
deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu
saraksta iesniegšanas dienā CVK. Šajās pašvaldību
vēlēšanās partiju saraksti netiek numurēti – balsošanas dienā vēlētāju zīmes būs sakārtotas secībā,
ko noteiks izloze.

Zaļo un Zemnieku savienība
Amats
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jelgavas nodaļas vadītājs
valdes loceklis
sektora darbam ar ģimeni un bērniem vadītāja
direktors
loģistikas menedžere
valdes locekle
valdes locekle
valdes loceklis
valdes loceklis
valdes locekle
latviešu valodas un literatūras skolotāja
ģimenes ārsts, valdes loceklis
nometnes vadītāja
biedrības vadītāja vietnieks
docents
Pašnodarbināta persona
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
izpilddirektoru asociācijas valdes loceklis
valdes loceklis

Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Ivars Jakovels

Ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

Amats
mārketinga vadītājs
Jelgavas nodaļas valdes priekšsēdētājs
degvielas uzpildes stacijas vadītājs
Jelgavas nodaļas valdes priekšsēdētāja vietnieks
LR Saeimas deputāta Vitālija Orlova palīgs
Jelgavas nodaļas valdes loceklis
Celtniecības direktors
valdes priekšsēdētājs
komisijas loceklis
Jelgavas nodaļas valdes loceklis
valdes loceklis
Jelgavas pirmorganizācijas sekretāra vietnieks
jurists
Jelgavas nodaļas kontroles komisijas vadītāja
menedžeris
Jelgavas nodaļas kontroles komisijas loceklis
audiologopēde
vecākais konduktors kontrolieris
Jelgavas nodaļas ētikas komisijas loceklis
Klientu apkalpošanas operators
galvenais enerģētiķis
pašnodarbinātais
mājsaimniece
Sporta skolotājs
apdrošināšanas speciāliste
valdes priekšsēdētājs
Jelgavas nodaļas vadītāja
Lektors-vieslektors
Valdes priekšsēdētājs
Jelgavas nodaļas valdes loceklis
valdes loceklis/priekšnieka vietnieks
projektu vadītājs
pašnodarbinātais

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vārds, uzvārds
Andris Rāviņš
Dace Olte
Vilis Ļevčenoks
Rita Vectirāne
Mintauts Buškevics

6.
7.
8.

Inese Bandeniece
Andrejs Garančs
Linda Vovere

1964
1947
1987

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jānis Kuķis
Baiba Plāse
Kristīna Brigmane-Briģe
Sarmīte Tipuka
Vivita Šmite
Liene Rulle

1982
1974
1972
1967
1981
1978

15. Sarma Rone
16. Māris Ūtēns

Dzimis
1955
1960
1948
1967
1966

1970
1947

Darbavieta
Jelgavas pilsētas dome
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Jelgavas pilsētas dome
Jelgavas pilsētas dome
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Kultūra»
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas reģionālais tūrisma centrs»
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
SIA «Jelgavas poliklīnika»
Baltijas Starptautiskā akadēmija
SIA «AgroSAG»
SIA «Smits Engineering»
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs»
Jelgavas 4. pamatskola
SIA «Zoovet»

Amats
domes priekšsēdētājs
Jelgavas reģionālās nodaļas vadītājs
domes priekšsēdētāja vietnieks
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja
direktors
direktors
direktors
tūrisma speciāliste
Remonta–avārijas daļas vadītājs
galvenā māsa
studente
valdes locekle
valdes locekle
vadītājas vietniece
skolotāja
saimnieks

Latvijas Atdzimšanas partija
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vārds, uzvārds
Roberts Egle
Aigars Egle
Andrejs Voronkovs
Raisa Smirnova
Vilnis Freifelds
Egils Meškonis
Ilze Rezjapkina

Dzimis
1952
1981
1967
1953
1958
1953
1978

8.
9.
10.
11.

Konstantins Bērziņš
Ilmārs Tebe
Juris Krastiņš
Nataļja Pimenova

1990
1957
1964
1989

Darbavieta
DzĪKS «Saule»
Sia «CorpMedia»
Sia «ELKplus»
pašnodarbināta persona
pašnodarbināta persona
Nav norādīta
Sia «Altera»
Sia «Ginduļi»
pašnodarbināta persona
pašnodarbināta persona
pašnodarbināta persona
Frizētava «Jurgita»
Frizētava «Santa»

Amats
valdes priekšsēdētājs
žurnālists
maiņas meistars
strādnieks
strādnieks
pensionārs
spēļu zāles aparātu pārraugs
bārmene
strādnieks
strādnieks
strādnieks
strādnieks
strādnieks

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Nr. Vārds, uzvārds
1. Jānis Čevers

2.

Mārīte Nordena

3.
4.

Egīls Grendziņš
Aldis Feldmanis

5.
6.
7.
8.

Aivis Biķernieks
Gints Kalniņš
Zigrīda Tāse
Aivars Tīrumnieks

9.
10.
11.
12.

Austris Cīrulis
Zigurds Grants
Donāts Peipiņš
Pēteris Miļūns

Dzimis Darbavieta
1949 LSDSP
biedrība «SDK Ozolnieki»
Nav norādīta
1973 JPPII «Kamolītis»
SIA «Nordens EM»
1962 AS «Nordeka»
1960 SIA «Zemgales veselības centrs»
ZRKAC
Jelgavas Rotari klubs
Nav norādīta
1976 Nav norādīta
1962 Latvijas Pasts
1954 VSAA Jelgavas nodaļa
1965 Biedrība «Noguldījuma drošība»
Nav norādīta
1942 Jelgavas sporta skola
1959 Nav norādīta
1937 Nav norādīta
1941 Nav norādīta

Amats
valdes loceklis
valdes loceklis
pensionārs
pirmsskolas skolotāja
valdes locekle
autobusa vadītājs
darba aizsardzības speciālists
lektors
valdes loceklis
izdienas pensionārs
studijas doktorantūrā
pensiju piegādes pastnieks
inspektore
valdes priekšsēdētājs
izdienas pensionārs
treneris
pensionārs
pensionārs
pensionārs

pašvaldību vēlēšanas

Ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

Politiskā partija «Alternative»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Aiva Freimane

Dzimis Darbavieta
1980 Valsts Asinsdonoru Centrs

Amats
auditors

SIA «ARTENDE»

valdes priekšsēdētāja

2.

Bogdans Timkivs

1980

SIA «Stūnīsu serviss»

mehāniķis

3.

Iveta Silionova

1971

KS «1. Taksometru Apvienība»

direktore

SIA «ABL Kafejnīca»

darba drošības speciālists

«CAR & DRIVER» SIA

valdes loceklis

SIA «PTP»

valdes loceklis

SIA «PTP» filiāle Transports

valdes loceklis

SIA «TAXI CALL CENTRE»

valdes loceklis

SIA «AGASIS»

valdes loceklis

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Jurijs Strods

Dzimis Darbavieta
1961 AS «Citadele banka»

Latvijas taksometru arodbiedrība

valdes priekšsēdētājs

SIA «TAXI»

valdes priekšsēdētājs

4.

Ināra Badjanova

1959

BTA Insurance company SE

vecākā speciāliste

5.

Igors Malohatko

1960

SIA «AGRANT»

valdes loceklis

6.

Nadežda Kuzmenko

1954

SIA «KNT»

valdes locekle

SIA «Polar Star Aliance»

valdes locekle

SIA «ADVERTERE»

valdes locekle

7.

Sergejs Djakonovs

1962

SIA «INFERCO»

menedžeris

8.

Vitālijs Čerenko

1980

SIA «TAXI»

taksometra vadītājs

Aleksandrs Zagorskis

10. Andrejs Veliks

1956

Jelgavas autobusu parks

autovadītājs

1981

SIA «A-GEO»

valdes loceklis

SIA «LD GRUPA»

uzņēmuma vadītājs

Amats
Filiāles pārvaldnieks

Jelgavas dome

deputāts

apvienība «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK

Domes loceklis

Baltijas Energoresursu asociācija priekšsēdētājs
SIA «SKBS»

valdes loceklis

J.Stroda individuālais uzņēmums direktors
«Juris &»
2.

Roberts Šlegelmilhs

1984

Latvijas taksometru pārvadātāju valdes priekšsēdētājs
darba devēju biedrība

9.

www.jelgavasvestnesis.lv
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3.

Hardijs Verbelis

1964

SIA «Domuss»

galvenā grāmatveža
vietnieks

SIA «Contador»

valdes priekšsēdētājs

partija «Visu Latvijai!»

Jelgavas nodaļas vadītājs

biedrība «Empty mailbox»

valdes priekšsēdētājs

VVD Jelgavas reģionālā vides
pārvalde

direktors

apvienības «Tēvzemei un
Brīvībai»/LNNK

Jelgavas grupas vadītājs

AS «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums»

padomes loceklis

4.

Rolands Lazdiņš

1983

VAS Latvijas pasts

Starptautiskā biznesa
vadības daļas vadītājs

5.

Valdis Labanovskis

1957

SIA «Jelgavas tirgus»

valdes loceklis

Mednieku klubs «Mašīnbūve»

valdes priekšsēdētājs

Latvijas Tirgu savienība

valdes loceklis

6.

Inese Pakrēsle

1958

Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu
centrs «Spiets»

valdes priekšsēdētāja

7.

Jānis Liekmanis

1939

nav norādīta

pensionārs

8.

Vilnis Švāns

1970

SIA «Tulpe VN»

valdes loceklis

9.

Viktors Ziņģis

1973

SIA «Nemo-Route»

valdes loceklis

Jelgavas Pasta arodbiedrība

priekšsēdētājs

Jelgavas novada pašvaldība

Jaunatnes lietu koordinators

SO «Zariņš & Lejnieks»

valdes priekšsēdētājs

11. Mihails Andrejevs

1957

SIA «Buvari»

valdes loceklis

12. Jadviga Bižāne

1958

Nav norādīta

mājsaimniece

13. Kristīna Timkiva

1978

Jelgavas 5. vidusskola

sākumskolas skolotāja

14. Aleksandrs Dmitričenko

1984

SIA «VZV»

apsardzes darbinieka
palīgs

15. Liega Lāce

1964

SIA «ALFOR»

bārmenis-pārraugs

16. Nataļja Deikuna

1966

SIA «ALFOR»

bārmene-pārraugs

17. Igors Soboļenko

1959

SIA «RD Real Estate»

dežurants

11. Juris Bušs

1985

SIA «FLORA»

direktors

18. Larisa Matukeviča

1971

Nav norādīta

mājsaimniece

12. Viktors Folkmanis

1957

Nav norādīta

bezdarbnieks

13. Skaidrīte Zemene

1958

SIA «Eibe-L»

galvenā grāmatvede

14. Raitis Madžulis

1968

Zemgales plānošanas reģions

projektu speciālists

15. Kārlis Zenfs

1984

SIA «VFS Latvia»

finanšu menedžeris

16. Aļģimants Burba

1952

SIA «Jelgavas ūdens»

brigadieris

Jelgavas Lietuviešu biedrība

vadītājs

AS «Citadele banka»

Jelgavas filiāles Uzņēmumu apkalpošanas
menedžere

«Reformu partija»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Mārtiņš Vadzis

2.

Ivars Krastiņš

Dzimis Darbavieta
1982 SIA «ZCB TEHNIKA»

1962

Amats
valdes loceklis

SIA «GRADE LATVIA»

valdes loceklis

Rīgas domes ITC

informācijas sistēmu
administrators

biedrība «Zemgaļu apvienība»

valdes loceklis

biedrība «Zemgaļu apvienība»

valdes loceklis

SIA «Prestižs»

komercdirektors

SIA «Nameja nami»

valdes priekšsēdētājs

SIA «Prestižs tehnologies»

valdes loceklis

SIA «Kriosauna.lv»

valdes loceklis

3.

Aleksejs Molčanovs

1990

SIA «Ideju Serviss»

valdes priekšsēdētājs

4.

Kristīne Ozoliņa

1976

biedrības «Caritas»

valdes loceklis

Reģionālās attīstības un attīstības plānošanas jautājumos

Neatkarīgais eksperts

SIA «Sodra mežs»

biroja vadītāja

10. Jānis Zariņš

17. Liene Antāne

18. Andris Mazkalniņš

1984

1985

1968

SIA «Ģeometrs»

valdes loceklis

SIA «Mērniecības datu centrs»

valdes loceklis

SIA «Tavs mērnieks»

valdes loceklis

Politiskā partija «Reģionu alianse»
Nr. Vārds, uzvārds
1. Dainis Liepiņš

Dzimis Darbavieta
1967 Jelgavas pilsētas dome

Amats
deputāts

SIA «G.R.B. INVESTĪCIJAS»

valdes loceklis

students

Uzstādu jaunus dzinējus Mtz-05, Mb-1 un
Mf-70 motoblokiem. Tālr.22434304
Zemes uzfrēzēšana. Tel.20626223

7.

Līga Greiškane

1986

LKA Latvijas Kultūras koledža

pasniedzēja

SIA «Rīgas Apriņķa Avīze»

žurnāliste

valdes loceklis

Jelgavas Kompetenču attīstības
centrs

pasniedzējs

11. Agris Jēkabsons

1980

SIA «Baltic profi service»

automehāniķis

12. Edgars Lazdiņš

1989

SIA «Novo IT»

valdes priekšsēdētājs

13. Māris Bušs

1949

Nav norādīta

pensionārs

biedrība «Zemgaļu apvienība»

valdes loceklis

SIA «FLORA»

valdes loceklis

Jelgavas 4. vidusskola

direktors

14. Agris Celms

1953

Krāsainos un melnos metāllūžņus. Tērvetes
ielā 65A. Braucam pie klientiem. Cena pēc
vienošanās. T.29718434.

Nav norādīta

valdes loceklis

SIA «W&D»

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

direktors

biedrība «Zemgaļu apvienība»

1965

Pērk

SIA «GVL»

uzņemšanas nodaļas
vadītājs, ārsts psihiatrs

10. Juris Zēbergs

Dzīvokli. T.22336906

1989

VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»»

valdes loceklis

Izīrē

Rolands Vereščagins

1971

Jelgavas Pētera Bilerta individuālais tirdzniecības uzņēmums
«BILERTS»

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

privāti praktizējošs ārsts

Mareks Lielais

1955

Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

valdes priekšsēdētājs

6.

Pēteris Bilerts

Pārdod

Nav norādīta

Valdes loceklis

9.

SIA «Kreatīvs» meklē kokapstrādes darbgaldu operatorus(-es) un galdniekus(-ces).
Tālrunis 29537176.

SIA «CLAW»

SIA «Eko wood ltd»

deju kolektīva vadītājs

Piedāvā darbu

1955

5.

tautas deju kolektīva «Miestiņš»

Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

1970

tirdzniecības veicināšanas
speciālists

valdes loceklis

LU studente var palīdzēt sagatavoties
eksāmeniem. Tālrunis 28738453.

Visvaldis Bebrišs

SIA «Wess mežam»

SIA «Dancis ar Arnoldu»

Sieviete (40) meklē auklītes darbu. Varu
palīdzēt pieskatīt jūsu bērniņu. Ir pieredze.
Tālrunis 28738453.

Jānis Bacāns

1985

1945

Palīdzēšu vecam cilvēkam sakopt dzīvokli,
aiziet uz veikalu, pagatavot pusdienas.
Esmu atbildīga. Tālrunis 26022007.

4.

Jānis Dubults

Arnolds Neverovskis

Aprūpētāja. Ir darba pieredze. Tālrunis
20420700.

3.

6.

8.

Masieris. Tālrunis 27552878.

valdes loceklis

valdes loceklis

būveksperts

Meklē darbu

SIA «BDG»

SIA «Jelgavas mēbeles»

Būves birojs

sadaļā «Pasākumi»

1972

1991

1962

www.jelgavas
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Saulvedis Šalājevs

Edgars Upenieks

Raimonds Bretšneiders

Sporta pasākumi
 2. maijā pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 42. spartakiādes sacensības vieglatlētikā: četrcīņa «Draudzība» (ZOC).
 2. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» 4. kārta (Tetelē).
 3. un 4. maijā – starptautisks kērlinga turnīrs «Jelgavas kauss 2013»
(ledus hallē).
 4. maijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 5. kārta un 9. atklātais
Jelgavas kauss biljardā (6. vidusskolā).
 5. maijā pulksten 13.30 – Latvijas čempionāts futbolā U-13 grupā:
JFK «Jelgava» – FK «Ventspils OC 1»
(ZOC).
 7. maijā pulksten 17 – LLU 22. universiāde vieglatlētikā (ZOC).
 9. maijā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 42. spartakiāde vieglatlētikā:
«Vidusskolu kauss» un «Jauno vieglatlētu kauss» (ZOC).
 9. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» 5. kārta
(Ozolnieku skolā).
 11. maijā pulksten 10 – atklātais
Jelgavas karatē čempionāts 2013
(Sporta hallē).
 11. maijā pulksten 12 – Pavasara
kauss, LR čempionāts airēšanā pieaugušajiem, junioriem garajās distancēs
(airēšanas bāzē Pasta salā).
 11. un 12. maijā – Latvijas universiāde volejbolā (ZOC un LLU sporta zālē
Tērvetes ielā 91d).

2.

5.

7.

5

Portāls «Apriņķis.lv»

žurnāliste

8.

Indulis Puriņš

1953

SIA «BakerJP»

līdzīpašnieks

9.

Andrejs Bogdanovs

1958

Nav norādīta

pensionārs

10. Raksana Lalajeva

1989

Nacionālais veselības dienests

Zemgales nodaļas eksperte

11. Andris Skripa

1968

SIA «RM autocentrs»

automehāniķis

12. Ansis Teteris

1977

SIA «Muižupīte»

projektu vadītājs

13. Artis Ikvils

1989

JPPI «Kultūra»

speciālists tehniskajos
jautājumos

14. Zigmārs Babčuks

1967

SIA «Nordic Sport Invest»

valdes loceklis

SIA «Tehno Z»

valdes loceklis

biedrība «Hokeja klubs «Ozolnieki»»

valdes priekšsēdētājs

SIA «RKT Holdings»

valdes loceklis, sabiedrisko
attiecību speciālists

15. Kristians Rozenvalds

1972

Dažādi

«Cita autoskola»: 95. kods – vakara grupa;
sākums 21.05.2013. plkst.17.30 Driksas
ielā 1, Jelgavā; www.citaautoskola.lv
Konsultācijas par privātpersonu maksātnespēju. T.27805582.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IVARS LEGZDIŅŠ (dz. 1973. g.)
MALVĪNA KOBARDO (dz. 1925. g.)
RUTA ZĀLE (dz. 1928. g.)
AINA STUĻĢE (Milgrāve) (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.14 Zanderu
kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

6. maijs, pirmdiena
LTV1
7.25 «Salātlapiņa». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1609.sērija.
9.25 «Pēdējā vēstule». ASV melodrāma. 2011.g.
11.10 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*
12.55 «Es un skola».*
13.25 «Eirobusiņš».*
14.00  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). Dok f. 5.sērija.
15.00 «Zorro». Piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
17.10 «Tangijeva. Bravo!» Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Man pietiek tikai ar Latviju». Imanta Ziedoņa
Kurzemīte – pēc 45 gadiem.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «100 g kultūras. Kinoklubs». Arno Jundzes saruna
ar filmas Cilvēki tur režisoru Aiku Karapetjanu.
22.15  «Cilvēki tur». Latvijas krimināldrāma. 2012.g.
23.55 Nakts ziņas.
0.05 «De facto».*
0.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». 74.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Triumf. 8.10.2012.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 75.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 14.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.*
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
21.00 «Piedzīvojums dabā 2». 6.(noslēguma) sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «100 g kultūras. Kinoklubs».
22.15 «Cilvēki tur». Latvijas krimināldrāma. 2012.g.
23.53 «Dziesmusvetki.tv»
23.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.05 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 10.sērija.

LNT
5.00 «Aģents Čaks 4». 24.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.15 «Zvaigžņu basketbols». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
8.55 «Rezerves plāns». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
11.00 «Čārlijs un šokolādes fabrika». Piedz. f. ģimenei. 2005.g.
13.20 «Viltus līgums». Spriedzes filma. 1999.g.
15.30 «Rūdolfa mantojums». Traģikomēdija. 2010.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2».
22.10 «300: Termopilu kauja». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.25 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
0.45 LNT ziņu Top 10.
1.35 «Viltus līgums». Spriedzes filma. 1999.g.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 12.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 13.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 24.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 2.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 20.sērija.
7.55 «Māmiņu klubs».*
8.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
9.00 «Ēģiptes princis». ASV anim. f. 1998.g.
10.55 «Futbola suns: Eiropas kauss». Komēdija. 2004.g.
12.45 «Greznā dzīve». ASV komēdija. 2011.g.
14.15 «Dika un Džeinas draiskulības». Kriminālkom. 2005.g.
16.05 «Iesper un iekliedzies». Komēdija ģimenei. 2005.g.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 632.sērija.
21.00 «Apburtais». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Futbola suns: Eiropas kauss». Ģim. kom. 2004.g.
2.40 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 12.sērija.
3.20 «Norakstītais 3». Seriāls. 13.sērija.

7. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 51.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1610.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 131.sērija.

11.10 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 1.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Pasaules atlants 4D» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju f. 3.sērija.
14.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 13.sērija.
15.20 «Ledus pavēlnieks». Animācijas filma.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1610.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Keep Smiling!» Dokumentāla filma.
19.35 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 114.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «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» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 75.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Žalgiris. 11.11.2012.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 76.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.). Detektīvser.. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Dzīve savvaļā». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
23.45  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 «Kāzas anģļu stilā». Real. šovs. 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīla – tas ir tikai vārds». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «No 57.paralēles».*
12.30 «Laimīgs un vesels».*
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis!»*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 60.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2007.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mīlestība pūķa zīmē». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 1.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 7.sērija.
1.55 «Noderīgie draugi». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 40.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 13.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 14.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 21.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 74. un 75.sērija.
9.00 «Kobra 15». 6. un 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 11.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 155.sērija.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Austrija – Latvija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 633.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 20.sērija.
23.00 «Sazvērestība». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
24.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 8.sērija.
0.55 «Kobra 15». Seriāls. 6. un 7.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 155.sērija.
3.30 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls. 18. un 19.sērija.
4.15 «Bez tabu».

tv programma
8. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 52.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1611.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 114.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 132.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.*
14.40 «Aculiecinieks».*
14.55 «Kas te? Es te!»*
15.25 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 8.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1611.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 TV pirmizrāde! «Drāma Baltijas jūrā». Dok. f.
19.15 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 1.daļa.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 115.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «100 g kultūras».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 1.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 76.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Minsk-2006.
1.12.2012.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 77.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 16.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.). Detektīvseriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 17.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.20 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu
diskusijas (krievu. val. ar surdotulkojumu).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 78.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 59.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestība pūķa zīmē». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 14.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 61.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 60.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 61.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 17.sērija.
22.10 «Pareģis». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2007.g.
0.05 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 2.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 8.sērija.
2.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 1.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 41.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 14.sērija.
5.40 «Norakstītais 3». 15.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 27.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 3.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 22.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 76. un 77.sērija.
9.00 «Kobra 15». 8.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 17.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 12.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 156.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 633. un 634.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 634.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 4».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 19.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 8.sērija.
1.30 «Kobra 15». Seriāls. 8.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 156.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 12.sērija.

9. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 53.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1612.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 115.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 133.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Zebra».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Kurzemes zvans». Dokumentāla filma.
14.45 «Kas te? Es te!»*
15.15  «Luijs». Animācijas seriāls. 66.sērija.
15.22 «Tillija un draugi». Anim. f. 33. un 34.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1612.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Pretrunīgā vēsture». Dokumentāla filma.
19.45 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 2.daļa.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 116.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.15 TV pirmizrāde! «Geto stāsti. Rīga». Dokumentāla filma.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 2.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 77.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.*
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Artland
Dragons. 4.12.2012.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 78.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. f. 17.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.). Detektīvseriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 18.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Piedzīvojums dabā 2». 2.sērija.*
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Mieru vai taisnīgumu?» Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Motociklisti».*
23.30  «Dzīve savvaļā». Dokumentāla filma.
0.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 18.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 60.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Svētdienas bērni». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 17.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 62.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 62.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Mentālists 4». ASV seriāls. 3.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 6.sērija.
0.15 «Ceļa gals 2». Šausmu filma. 2003.g.
2.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 2.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 42.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 15.sērija.

5.40 «Norakstītais 3». 16.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 28.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 4.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 23.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 78. un 79.sērija.
9.00 «Kobra 15». 9.sērija.
10.05 «Radu būšana 6». 1.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 13.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 157. un 158.sērija.
16.55 «Tikko precējušies» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Slovākija – Vācija.
22.50 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
23.55 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 8.sērija.
0.55 «Kobra 15». Seriāls. 9.sērija.
1.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 157. un 158.sērija.

10. maijs, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 54.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 10.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 116.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 134.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu
diskusija.*
14.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.15  «Luijs». Animācijas seriāls. 67.sērija.
15.22 «Tillija un draugi». Anim. f. 35. un 36.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30 «Atgriešanās». Seriāls. 10.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Lučāno Pavaroti». Dokumentāla filma.
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 6.sērija
20.30 «Panorāma».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 11». Detekt. 7.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 3.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 78.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Neptunas.
12.01.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 79.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 18.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.). Detektīvseriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 7.daļa.
20.28 «Dziesmusvetki.tv»
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 3.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00  «Izmisušie mājsaimnieki». Drāma. 2012.g. 1.sērija.
0.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 39.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 61.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Atvaļinājums ar tēti». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 6.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 63.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 43.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 63.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi».
Komēdija 1965.g.
23.05 «Dzīves pārbaudījums». Spriedzes drāma. 2000.g.
1.45 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 3.sērija.
2.10 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 43.sērija.
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TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 16.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 1.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 29.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 5.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 24.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 80. un 81.sērija.
9.00 «Kobra 15». 10. un 11.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 14.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 159. un 160.sērija.
16.55 «Zvaigznes ceļo». 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
22.10 «Līdz dibenam!» ASV romantiska komēdija. 2006.g.
0.05 «Cerību stars». ASV romantiska drāma. 1998.g.
2.15 «Mīlestības sirdspuksti 2». 159. un 160.sērija.

11. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 72.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 15.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 LV jaunatklāšanas raidījums TE!*
12.00 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*
13.40 «Teātris.zip iesaka…» G.Priede. Mēļš frotē dvielis
(ar subt.). Dailes teātra izrāde. 1997.g. ieraksts.
15.50 «Ziemeļu puse».*
16.20 «Laiks vīriem?»
16.50 «Kā darbojas Visums» (ar subt.). Dok. f. 6.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Ziemeļblāzmas un Meldru ielas
Vecmīlgrāvī».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 TIEŠRAIDE! «Teātris.zip». Spēlē, spēlmani! Liepājas
teātra izrāde. Pārraide no Liepājas teātra.
0.25 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 17.sērija.
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.*
13.33 «Dziesmusvetki.tv»
13.35 Red Bull X-fighters. Dubaijas posms. 12.04.2013.*
15.00 «Norvēģijas dabā». Dok. f seriāls. 9.sērija.
15.30 «Izaicinājums». ASV komēdija. 2000.g.
17.20  «Stacijas priekšnieks». ASV traģikomēdija. 2003.g.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Piedzīvojums dabā 2». 6.(noslēguma) sērija.*
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «Olimpieša portrets». Māris Štrombergs.
20.15  «Mieru vai taisnīgumu?» Dokumentāla filma.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
21.45  «Izmisušie mājsaimnieki». Drāma. 2.sērija.
20.50 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 3.sērija.
23.43 «Dziesmusvetki.tv»
23.45 «Olimpieša portrets».
24.00 Red Bull X-fighters. Pārraide no ASV.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 62.sērija.
5.50 «Vilfreds». 10.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 83.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis! 3».
10.00 «No 57. paralēles».
10.30 «Laimīgs un vesels».
11.00 «Māju sajūta 2».*
12.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 1.sērija.
13.10 «Galileo».
13.30 «Melnais bruņinieks». Piedz. kom. 2001.g.
15.20 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi» Kom. 1965.g.
17.30 TIEŠRAIDE! «Latvenergo skolēnu erudīcijas spēles
eXperiments fināls».
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 TIEŠRAIDE! «Latvenergo skolēnu erudīcijas spēles
eXperiments fināls».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 3». Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.20 «Sapieris». ASV kara drāma. 2008.g.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 83.sērija.
4.20 «Trakei Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 17.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 2.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 30.sērija.
7.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 52.sērija.

7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 62. un 63.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 10.sērija.
8.20 «Bakugani 3». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.10 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
17.00 «Nepārspējamais piecnieks: Teksasas karsējmeiteņu skandāls». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV3 Ziņu dienests piedāvā... «Dolārs dienā. Āfrika ar
pastieptu roku». Dokumentāla filma.
20.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Vācija – Latvija.
22.55 «Slepenais plāns». Spraiga sižeta trilleris. 2001.g.
0.50 «Suņa gads». ASV traģikomēdija. 2007.g.
2.35 «Kobra 15». Seriāls. 10. un 11.sērija.

12. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 39. un 40.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 73.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 14.sērija.
10.25 «Dabas grāmata».*
10.55  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
12.00 Mātes dienai veltīts dievkalpojums.
Tiešraide no Jēzus baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Mammu dzīve». Dokumentāla filma.
17.00  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 6.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Romantiska drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.
24.00 Nakts ziņas.
0.10  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 7.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā 2». 2.sērija.*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 11.sērija.
13.13 «Dziesmusvetki.tv»
13.15 «Izaicinājums». ASV komēdija. 2000.g.
15.00 Red Bull X-fighters. ASV posms. 11.05.2013.*
16.30 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
16.45 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
17.00 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
18.00 «Lielais cirks 9». 7.daļa.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Dogtauna un Z-Zēni». Dokumentāla filma.
21.15 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
22.05  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
24.00 «Dziesmusvetki.tv»
0.05  «Stacijas priekšnieks». Traģikomēdija. 2003.g.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 1.sērija.
5.50 «Vilfreds». 11.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 84.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». 1. un 2.sērija.
12.15 «Detektīve Veronika Marsa 3». 61.sērija.
13.15 «Galileo».
13.45 «Prezidenta meita». Romantiska komēdija. 2004.g.
16.00 «Dzīves krustcelēs 2». 10.sērija.
17.00 «Pasaules neparastākās būtnes». 4.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Mamma Mia!» ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
23.15 «Vēstījums pudelē». ASV romantiska drāma. 1999.g.
1.50 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 9.sērija.
2.40 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 61.sērija.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 84.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 18.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 3.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 31.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 24.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 64. – 67.sērija.
7.55 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 11.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*

TV programma
13.05 «Zvaigznes ceļo».*
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
15.30 «Saulessvece». Rīgas kinostudijas ģim. f. 1986.g.
17.00 «Džonsonu ģimenes brīvdienas». Komēdija. 2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «XXX: nākamais līmenis». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
22.05 «Taisnīgā atmaksa». Krimināldrāma. 2008.g.
0.10 «Piķis» (ar subt.). Kriminālkomēdija. 2011.g.
2.00 «Džonsonu ģimenes brīvdienas». Komēdija. 2004.g.
3.35 «Izlaušanās karaļi». Seriāls. 3.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
SIA «DOKaTa» skārda ražotnei – jauna adrese
SIA «DOKaTa» skārdnieku darbnīca no Savienības ielas 6
pārcelta uz Viršu ielu 13.
SIA «DOKaTa» piedāvā skārdnieka pakalpojumus, jumtu
montāžas (jumiķu) pakalpojumus,
skursteņus no nerūsējoša tērauda, čaulas un keramiskus
dūmvadus, auto torņa pakalpojumus (22 m).
Informācija: www.dokata.lv; e-pasts: info@dokata.lv;
tālrunis 29798157.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla»
sagatavošanas programmā.
Uzņemam astoņus un deviņus gadus vecus
bērnus.
Mācību ilgums – 2 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 20V.
Uzņemam desmitgadīgus bērnus.
Mācību ilgums – 5 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 30V.
Uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.
Līdz š.g. 4. jūnijam iesniegums uz Jelgavas
Mākslas skolas veidlapas (pieejamas mājas lapā
www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā Mazajā ceļā
2, līdzi ņemot pretendenta personu apliecinošu
dokumentu (dzimšanas apliecību vai pasi).
Jelgavas 6. vidusskola uzņem audzēkņus pirmsskolas izglītības programmas četrgadīgo bērnu grupā,
piecgadīgo bērnu grupā, sešgadīgo bērnu grupā.
Rotaļnodarbības notiek pieredzējušu pedagogu vadībā
bērniem draudzīgā un attīstošā vidē.
Katru dienu notiek latviešu valodas nodarbības, kā
interešu izglītība tiek piedāvāts dejošanas pulciņš un
interaktīvas nodarbības poļu valodā. No 2013./2014.
mācību gada plānots futbola pulciņš.
Bērni bez maksas var apmeklēt skolas baseinu.
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004.
Tālrunis 63027467; e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv;
skolas mājas lapa: www.j6vsk.lv.
Jelgavas 3. pamatskola aicina pieteikties skolēnus
2013./2014. mācību gadam!
• Notiek topošo skolēnu uzņemšana piecgadīgo un
sešgadīgo sagatavošanas grupiņās.
• Ir iespēja pieteikties 1. – 6. klasēs.
Skolai ir ilggadēja sadarbība ar Jelgavas Ledus sporta
skolu un Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu, uzsākām sadarbību arī ar Jelgavas Tenisa centru.
Bērni papildus apgūst modernās dejas, sarīkojuma
dejas, peldēšanu, hokeju, daiļslidošanu, tenisu, volejbolu
un darbojas mākslas studijā. Lielāko klašu skolēniem
pieejami dažādi rokdarbu pulciņi, koris, ansamblis,
kokapstrāde un jauninājums – robotika.
Mazajās klasēs pagarinātā dienas grupa – līdz plkst.18.
Blakus skolai atrodas Jelgavas kultūras nams, Jelgavas
Mūzikas skola un MKC «Līderis» ar plašu piedāvājumu
klāstu.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
Aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar
latviešu un krievu valodas apmācību. Piedāvājam
regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus
pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, mob.20021871, 26448426.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
pilnas slodzes darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv. Kontakttālrunis 26456942.
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Sakarā ar remontdarbiem no 6. maija plkst.20 līdz 7. maija plkst.8; 1. jūnijā no
plkst.9 līdz plkst.10; 12. jūnijā no plkst.8 līdz plkst.15; no 18. jūnija plkst.21 līdz
19. jūnija plkst.15 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme dzelzceļa pārbrauktuvē
«Cukurfabrika» Garozas ielā, Jelgavā.

Jelgavas 1. ģimnāzija (no 1. augusta – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)
2013./2014. mācību gadā uzņems skolēnus 5., 6., 7. un 10. klasē.
Skolēnu uzņemšana 5., 6., 7. klasē sāksies skolas kancelejā 2013. gada 3. jūnijā plkst.9. Skolēni aicināti izvēlēties
mācības profesionāli orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas
novirziena klasē.
9. maijā plkst.18 nākamo 5., 6. un 7. klašu skolēniem un viņu vecākiem skola rīko atraktīvu Atvērto durvju pasākumu,
lai sniegtu iespēju praktiski iepazīties ar skolā specifiskajiem mācību priekšmetiem.
Uzņemšana 10. klasē notiks no 17. līdz 21. jūnijam. Skola piedāvā apgūt matemātikas/inženierzinātņu, vispārizglītojošā
un humanitārā virziena programmas.
Sīkāka informācija – www.1gim.jelgava.lv vai pa tālruni 63020277, 63045548.
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Pasākumi pilsētā
 3. maijā pulksten 19 – jauniešu radošā teātra festivāla «Rotācija» atklāšana. Pulksten
19.30 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: pantomīma «Gaisa bedres». Režisors R.Svjatskis.
Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 4. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde: spiegu komēdija «Kraukļu
ligzda». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15).
 5. maijā pulksten 19 – festivāla «Rotācija» noslēgums (kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15).
 4. maijā pulksten 14 un 17 – kino: spēlfilma «Miglā». Filma vēsta par partizānu
cīņām Otrā pasaules kara laikā. Tā uzņemta Daugavpils apkārtnē, komandā iesaistot
piecu valstu kino profesionāļus. 2012. gada Kannu kinofestivāla oficiālā konkursa filma
(filma dublēta latviešu valodā). Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 5. maijā no pulksten 14 – Latvijas filmu maratons. Iespēja noskatīties Latvijas filmas,
kas pirmizrādi piedzīvojušas 2012. gadā, bet jau saņēmušas kritiķu atzinību un dažādus
apbalvojumus gan nacionālajā filmu festivālā «Lielais Kristaps», gan starptautiskos
festivālos. Biļešu cena – Ls 1 (uz visu dienu) (kultūras namā).
 10. maijā pulksten 18.30 – koncerts «Muzikālais pavasaris». Piedalās iestādes
«Kultūra» koris «Mītava» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa». Mākslinieciskā vadītāja
A.Pizika, kormeistare R.Joma, koncertmeistars M.Treijs. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15).

Izstādes
 Līdz 9. maijam – Jelgavas gleznošanas studijas dalībnieces Tatjanas Iļjinas darbu
izstāde (Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz 19. maijam – pašmāju mākslinieku izstāde «Mākslas dienas 2013» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Maijā – Mākslas dienas Jelgavā: Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 26. maijam – izstāde «Latvijas keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. maijam – mākslinieču Annas Kaltiginas, Aivas Bulmeres, Nellijas Skujenieces
un Initas Vilks darbu izstāde «Sviestmaizes» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 31. maijam – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Maijā – fotoizstāde «Brazīlijas pērle – Nova Odesa vietējo iedzīvotāju redzējumā». Tā
tapusi sadarbībā ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Nova Odesu (kultūras namā).

Muzejs dāvanā saņēmis vērtīgu
Jelgavā atrastu Napoleona laika terīni

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

Nākamnedēļ pils
parkā – Stādu dienas
 Ritma Gaidamoviča

Jau tradicionāli dārzam un
dārza darbiem nepieciešamo
jelgavnieki varēs iegādāties Latvijas Stādu dienās, kas pie Jelgavas pils notiks nākamnedēļ – 11.
un 12. maijā. Piedāvājums solās
būt bagātīgs – Stādu dienās
savu preci piedāvāt pieteikušies
vairāk nekā 100 tirgotāju. Savukārt tie, kuri vēlas uzzināt ko
vairāk par dārzu ierīkošanu un
to kopšanu, Stādu dienu laikā
aicināti uz bezmaksas lekcijām
un individuālajām konsultācijām, lai saņemtu padomus no
pieredzējušiem speciālistiem.
Tirgošanās sektors sestdien, 11. maijā,
būs atvērts no pulksten 9 līdz 17, bet svētdien, 12. maijā, no pulksten 9 līdz 15. Stādu
dienās varēs gan nopirkt, gan apskatīt dažādus stādus plašā klāstā – vasaras puķes,
ziemcietes, augļkokus, krūmus, dekoratīvos
augus, skujkokus. Tāpat būs arī mazā
dārza tehnika, pļāvēji, mēslojums, augsne,
darbarīki – kapļi, cimdi, grābekļi –, kā arī
dārza keramika un mēbeles. Pašvaldības
iestādes «Kultūra» speciāliste Santa Sīle lēš,
ka Stādu dienām pieteikušies krietni vairāk
par simts tirgotājiem un galvenokārt tie ir
saimnieki, kuri jau iemantojuši jelgavnieku
uzticību un gatavi uz Jelgavu braukt atkal.
Protams, būs arī pārtika – siers, maize, gaļa,

smiltsērkšķu produkcija.
«Kultūras» projektu vadītājs Ivars Pirvics
atzīst, ka Stādu dienas tradicionāli nav tikai
tirgošanās – cilvēki labprāt izmanto iespēju
konsultēties ar stādu audzētājiem par jaunākajām modes tendencēm šajā nozarē.
Tieši tāpēc, lai dotu iespēju jelgavniekiem
izglītoties par dārza ierīkošanu, to kopšanu, šogad LLU Studentu klubā turpat pils
parkā notiks vairākas bezmaksas lekcijas,
kurās padomus sniegs pieredzējuši speciālisti. Uz tām aicināts ikviens interesents.
Domājot par pircēju ērtībām, arī šogad
tiks saglabāta kārtība, ka tie klienti, kuri
būs iegādājušies ko lielāku, no pārdevēja
saņems īpašu caurlaidi, kas ļaus piekļūt
tuvāk pilij, lai iekrautu savu pirkumu
auto. Tāpat Stādu dienās darbosies Ķerru
palīdzības dienests – brīvprātīgie jaunieši
palīdzēs pircējiem lielākus pirkumus ar
ķerru nogādāt līdz pils stūrim, kur tos
varēs ielikt auto. Jāpiebilst, ka pērn šis
jauninājums bija ļoti pieprasīts un pircēju
novērtēts. Stādu dienu apmeklētāji auto
varēs novietot stāvvietā aiz pils, tiesa, vietu
skaits ir ierobežots un satiksme tiks kontrolēta. Tāpat tiks iekārtots speciāls stāvlaukums pļavā pretī pilij. Autovadītājiem
gan jārēķinās, ka auto nevarēs novietot
Pilssalas ielas malās.
Stādu dienās sarūpēta arī kultūras pro
gramma. Mazākajiem – radošās nodarbības
Pils saliņā, pārējiem – koncerts. 11. maijā
pulksten 10.30 paredzēta Stādu dienu
atklāšana, kam sekos deju kolektīva «Diž-

Bezmaksas lekcijas Stādu
dienās (Studentu klubā)
11. maijā
No pulksten 10 līdz 11.30 – «Ieraudzīt savu paradīzes
dārzu caur smaržu, skaņu un krāsām, izmantojot
ziemciešu palīdzību». Vada Sanita Reinberga, «Puķu
lauku» saimniece.
No pulksten 12 līdz 12.30 – «Viegli kopjams dārzs
savam priekam». Vada SIA «Alejas projekti» speciālisti.
No pulksten 12.30 līdz 13 – individuālās konsultācijas.
No pulksten 13 līdz 14 – «Augļu koki dārzā». Vada Valsts
augļkopības institūta speciālists Edgars Rubauskis.

12. maijā
No pulksten 10 līdz 10.30 – «Mikroorganismus saturoši
līdzekļi – mēslojumi, to pielietojums un efektivitāte».
Vada SIA «Bioefekts» speciālisti.
No pulksten 11 līdz 11.30 – «Mēslojums jūsu dārzam».
Vada SIA «Silja» speciālisti.

dancis», Dailes teātra dziedošo aktieru Ievas
Pļavnieces, Intara Rešetina, deju kolektīvu
«Kalve», «Kalve Zelta smiltis», «Mārupieši»,
pūtēju orķestra «Rota» uzstāšanās. Bet
no pulksten 15 līdz 17 pie pils notiks LLU
jauniešu deju kolektīva «Skalbe» rīkotais
sadancis «Man liekas, ka lidot protu», kurā
satiksies deju kolektīvi no dažādām Latvijas
vietām.
12. maijā kultūras programma sāksies
pulksten 10. Uzstāsies deju kolektīvi «Zemgaļi», «Ieviņa», «Lielupe», «Jaunība», «Rota»
un Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri.

Deviņgadīgā Megija ar savu kokli
iekaros sirdis Krievijā un Holivudā
 Ritma Gaidamoviča

Napoleona laika terīne atrasta tepat Jelgavā, Viskaļu ielā, kādā malkas šķūnī
pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs saņēmis
vērtīgu dāvanu – aptuveni trīs
litrus ietilpīgu 19. gadsimta
Napoleona laika terīni, kas
papildinās muzeja ekspozīciju
«Pagātnes godība». Šo dāvanu
muzejā nogādājis topošais gids
jelgavnieks Andris Rotkalis, kura
īpašumā terīne glabājusies jau
vairāk nekā 20 gadus. Viņa tēvs,
nopērkot īpašumu Viskaļu ielā,
atradis to starp malkas grēdām
šķūnī.
Muzeja galvenais krājuma glabātājs
Aldis Barševskis stāsta: kaut arī terīne ir
metāliskā krāsā – iekšpusē zeltījums, ārpusē
sudrabs –, nevar droši apgalvot, ka tā ir no
dārgmetāla. To var noteikt tikai ekspertīzē.
«Taču terīne ir ļoti vērtīgs eksponāts senuma dēļ. Šādas terīnes ražoja 19. gadsimta
sākumā – ap 1805. gadu un ne vēlāk par
1820. gadu –, un priekšmeti no šī laika nav
saglabājušies daudz, tāpēc tā ir liela vērtība,»
atzīst A.Barševskis, pieļaujot, ka savulaik šī
terīne kalpojusi kā zupas trauks vai trauks,
kurā gatavot boli. Tiesa, terīnei esot nepieciešama neliela restaurācija – vākam trūkst
rokturīša, tā ir arī jāpakļauj konservācijai, jo
pēc tīrīšanas uz terīnes izveidojusies mikroskopiska oksidācijas kārtiņa. «Perspektīvā
plānojam rakstīt projektu un rast iespēju
to nodot restauratoru rokās, taču pirms

tam terīni ļausim apskatīt jelgavniekiem
ekspozīcijā «Pagātnes godība»,» tā krājuma
glabātājs.
«Trauku atrada mans tētis nopirktās
mājas malkas šķūnī pirms vairāk nekā
20 gadiem. Terīne bija tāda zaļganbrūna,
netīra, zirnekļu tīkliem apaugusi – nemaz
nevarēja saprast, kas tas ir. Nospodrināju un
centos paša spēkiem noskaidrot ko vairāk
par atradumu. Interesējos Rundāles pils
muzejā, kur man norādīja, ka šī terīne varētu būt izgatavota Anglijā, taču neko vairāk
man tā arī neizdevās uzzināt. Pieņemu, ka
zupas terīne atradusies turīgu cilvēku mājās,» stāsta A.Rotkalis. Vairāk nekā 20 gadus
terīne nostāvējusi pie jelgavnieka mājās,
ietīta segā. «Sākumā apsvēru to pārdot, taču
kaut kas atturēja. Laikam ejot, uz lietām sāc
skatīties citādāk, tāpēc nolēmu, ka terīnes
īstā vieta būtu mūsu pilsētas muzejā. Kāpēc
muzejā? Jelgava ir mana dzimtā pilsēta, un
es priecājos par tās izaugsmi, kā tā plaukst
un attīstās. Mūsu pilsētai ir arī ļoti bagāta
vēsture, kuru mēs bieži vien neapzināmies.
Taču no vēstures diemžēl ir palicis maz
taustāmu liecību, tāpēc uzskatu, ka terīnei
jābūt muzejā,» uzsver jelgavnieks.
Jāpiebilst, ka A.Rotkalis nākotnē vēlas
darboties tūrisma jomā un pašlaik Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
kursos apgūst gida profesiju. «Tieši vēstures
nodarbības muzejā, kur uzzināju interesantus faktus par pilsētas vēsturi un to, ka maz
priekšmetu saglabājušies no 19. gadsimta,
mani pamudināja nevilcināties un nodot
atradumu muzejam,» piebilst A.Rotkalis.

Deviņgadīgā jelgavniece koklētāja Megija Bruce 12. maijā
uzstāsies Smoļnija katedrālē
Sanktpēterburgā kopā ar
Krievijas valsts tautas instrumentu orķestri, kuram pat
speciāli tiek veidotas partitūras meitenes skaņdarbiem, lai
varētu spēlēt kopā. Vienlaikus
Megija saņēmusi ielūgumu arī
uz Maskavu un Holivudu.
Megija kokli pie skolotājas Birutas Derumas Jelgavas Mūzikas skolā spēlē jau četrus
gadus, un skolotāja saka: «Megija ir mans
talants ar apbrīnojamām darba spējām,
maksimālu koncentrēšanos muzicējot. Viņai
ir patiess uzstāšanās prieks – Megija grib būt
uz skatuves. Tā ir liela balva skolotājam, ja
var strādāt ar tik apdāvinātu bērnu.»
Megiju mamma Ērika uz Mūzikas skolu
atveda, lai viņa mācītos dziedāt, taču meita
pateikusi, ka spēlēs kokli. «Es gan īpaši nebiju iepriecināta par meitas izvēli, jo kokle ir
smags instruments. Arī es savulaik mācījos
spēlēt kokli, taču sapratu, ka traucē uztraukums pirms uzstāšanās. Taču ar Megiju ir
pavisam citādāk. Viņai ir talants, neviena
zāle nav par lielu, un katrs apbalvojums
mudina sasniegt vēl labākus rezultātus,»
tā mamma Ērika.
Zīmīgi, ka 12. maijs ir Megijas desmitā
dzimšanas diena, kurā viņa uzstāsies
slavenajā Smoļnija katedrālē. Šo iespēju
jaunā koklētāja saņēmusi, pateicoties uzvarai starptautiskā jauno talantu konkursā
Sanktpēterburgā. Žūrijas komisija Megijas
sniegumu novērtējusi augstu, un nesen
saņemts ielūgums maijā vēlreiz atgriezties
Sanktpēterburgā, lai uzstātos kopā ar
Krievijas valsts tautas instrumentu orķestri.
Tur Megija spēlēs B.Derumas kompozīciju
«Pasaka», kas top speciāli meitenei, un arī
kompozīciju, kurā savienotas latviešu un
baltkrievu tautasdziesmu melodijas. Lai Megija varētu spēlēt kopā ar orķestri, Krievijā
tam tiek veidotas pat speciālas partitūras.
«Šo četru gadu laikā esmu radījusi Megijai

Neatņemama priekšnesuma sastāvdaļa, protams, ir instrumenta sagatavošana
darbam, kas nav viegls process, jo kokle sver 25 kilogramus. Taču deviņgadīgajai
koklētājai Megijai Brucei galvenais palīgs ir mamma Ērika, kura parasti nogādā
instrumentu uz skatuves. Jāpiebilst, ka arī Megijas mazā māsa Kristiāna iesaistījusies Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblī «Zelta stīdziņa» – viņa dzied un spēlē
sitamos instrumentus.
Foto: Ivars Veiliņš
daudzas «Pasakas», ko plānots apkopot
kokļu mūzikas krājumā «Megijas pasakas»,»
piebilst B.Deruma.
Megija atzīst, ka kokle ir smags – sver 25
kilogramus –, taču skaists instruments un
viņai to ļoti patīk spēlēt. «Megija vienmēr
pirms uzstāšanās saka: «Nu, kad jāiet? Es
taču gribu spēlēt!»,» tā B.Deruma. Tieši tur
esot tā panākumu atslēga – darīt to, kas
patīk. Tiesa, ir arī savi nosacījumi – mamma
vienmēr koncertā sēž pirmajā rindā, bet
skolotāja gaida Megiju aizkulisēs. «Megijai
ir ļoti svarīgi, ka tūlīt pēc uzstāšanās viņu
uzmundrina un sniedz pozitīvu enerģiju,»
piebilst skolotāja.
Nesen Lielajā ģildē Megija ar labiem
panākumiem startējusi arī Sergeja Rahmaņinova festivālā un piedalījās noslēguma
koncertā «Jaunās gadsimta zvaigznes», kā
laureāte saņemot Starptautiskā Vladimira
Spivakova fonda atzinību un ielūgumu uz

Maskavu, kur viņai būs jāspēlē cara Alekseja Mihailoviča pilī. Pateicoties šai balvai,
no 13. līdz 26. jūlijam Megijai būs iespēja
kokli spēlēt arī Holivudā. Savukārt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
gadadienā Megija uzstāsies ar solo koncertu
Rīgā, Arhitektu namā.
«Gandarījums ir par to, ka šādus panākumus varam sasniegt ar latviešu instrumentu
– kokli. Paldies jāsaka arī Mūzikas skolas
direktoram par atbalstu,» tā B.Deruma.
Interesanti, ka 30 minūtes pirms uzstāšanās konkursa atlasē Lielajā ģildē atskārtuši
– Megijai tērps aizmirsies mājās. Ko darīt?
Izlīdzējušies ar to, kas ir. Mammas svārki
pārtapuši par kleitu, kas papildināta ar
skolotājas jostu un puķi, bet mammai
svārku vietā – skolotājas lakats. «Tāpēc
tagad smejamies, ka mani svārki ir mūsu
talismans. Tieši ar tiem biju arī koncertā
Sanktpēterburgā,» tā Ērika.

