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Nākamos piecus gadus
LLU vadīs Irina Pilvere

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Skolēni par labām
sekmēm saņems naudas
balvu no pašvaldības
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas izglītības iestādes aicinātas izvirzīt konkursam
«Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva»
pašvaldības vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu
7. – 12. klašu skolēnus
un 1. – 4. kursa izglītojamos, kuru mācību
sasniegumu vidējais
vērtējums ir ne zemāks
par 8,5 ballēm.
Izglītības iestādēm pieteikumi
konkursam jāiesniedz Jelgavas
Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22
līdz 26. maijam.
Jelgavas pilsētas skolēni, kuru

balsis «par» un 158 balsis «pret»,
I.Pilvere – 69 balsis «par» un
LLU ievēlēts jauns rek152 balsis «pret», Kaspars Vārtors, un turpmākos
tukapteinis – 42 balsis «par» un
piecus gadus univer179 balsis «pret», Pēteris Rivža
sitāti vadīs līdzšinējā
– 45 balsis «par» un 176 balsis
Ekonomikas un sa«pret». Pieci biļeteni atzīti par
biedrības attīstības
nederīgiem. Pirmajā vēlēšanu
fakultātes dekāne
kārtā piedalījās 226 Konventa
profesore Irina Pilvelocekļi.
re. Konvents otrajā
Tā kā neviens no kandidātiem
vēlēšanu kārtā rektori
nesaņēma vairāk nekā pusi
ievēlēja ar 116 balsīm
Konventa balsu, tika organizēta
«par» un 106 balsīm
vēlēšanu otrā kārta. Tajā varēja
«pret».
balsot tikai par I.Pilveri un
I.Arhipovu.
Rektora vēlēšanas notika
Balsojot par abām kandidādivās kārtās. Pirmajā vēlēšanu tēm, kuras pirmajā vēlēšanu
kārtā Irina Arhipova saņēma 63 kārtā saņēma visvairāk balsu,

sekmju vidējais vērtējums nebūs
zemāks par 8,5 ballēm, mācību
gada beigās no pašvaldības saņems naudas balvu 75 eiro apmērā, informē Jelgavas Izglītības
pārvaldē.
Skolu iesniegtos pieteikumus
izvērtēs Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja izveidota komisija.
Skolēni, kuru sekmju līmenis būs
atbilstošs konkursa prasībām,
tiks apbalvoti ar naudas balvu,
ko saņems svinīgā pieņemšanā
par augstiem mācību sasniegumiem pie Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa.
Konkursa mērķis ir kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības
veicināšana, izglītojamo motivēšana sasniegt augstus mācību
rezultātus un pozitīvas mācību
attieksmes veidošana.

Atklāj tūrisma sezonu
un «pamodina»
pilsētas strūklakas

Uzrunājot Konventu, jaunievēlētā LLU rektore Irina Pilvere
uzsvēra nepieciešamību strādāt
komandā: «Es ceru uz jums, kolēģi, ka kopā mēs spēsim nest
universitātes vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts
robežām.»
Foto: Vineta Zelča
 Ligita Vaita
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Konventa locekļi lēma, ka nākamos piecus gadus LLU vadīs
profesore I.Pilvere. Otrajā vēlēšanu kārtā I.Arhipova saņēma
81 balsi «par» un 141 balsi
«pret», bet I.Pilvere – 116 balsis
«par» un 106 balsis «pret». Tā
kā otrajā balsošanas kārtā piedalījās 222 Konventa locekļi, lai
ievēlētu rektoru, bija jāsaņem
vismaz 112 balsis.
Uzrunājot Konventu pēc ievēlēšanas, I.Pilvere uzsvēra nepieciešamību strādāt komandā. «Es
ceru uz jums, kolēģi, ka kopā
mēs spēsim nest universitātes
vārdu ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus mūsu valsts robežām,» tā
jaunievēlētā rektore.

Jāatgādina, ka uz rektora
amatu kandidēja četri LLU
profesori – Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore
I.Arhipova, Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes
dekāne profesore I.Pilvere, LLU
zinātņu prorektors un Informācijas tehnoloģiju fakultātes
profesors P.Rivža un Tehniskās
fakultātes dekāns profesors
K.Vārtukapteinis.
Pašreizējam rektoram profesoram Jurim Skujānam, kurš par
universitātes vadītāju nostrādājis divus termiņus no 2004.
gada, pilnvaras beigsies līdz ar
jaunievēlētā rektora apstiprināšanu Ministru kabinetā.

Jelgavā sākusies jaunā vasaras tūrisma sezona – «pamodināti»
ūdenskritumi Jāņa Čakstes bulvārī, arī pār «Jelgavas studentu»
tagad līst lietus, ieslēgta strūklaka «Trīsvienība», bet gidu saime
papildināta ar 17 jauniem aroda meistariem. Daļa jelgavnieku
jau tūrisma sezonas atklāšanā, 3. maijā, novērtēja jaunos ekskursiju maršrutus. JRTC vadītāja Anda Iljina solīja, ka uz visiem
pilsētas lielākajiem svētkiem būs iespēja doties interesantās
ekskursijās pa pilsētu un tuvākajiem novadiem, aicināja pilsētniekus aktīvi šovasar braukt ar velosipēdiem un testēt desmit
nepieciešamajam vecumam, jaunus velomaršrutus, bet jūlijā – kuģot pa Lielupi un Driksu
Foto: Vineta Zelča
izņemot personas, kurām no- zemgaļu vikingu liellaivā «Nameisis».
teikta invaliditāte, un personas
līdz 24 gadu vecumam, kuras
iegūst izglītību klātienē pamata, vidējās, augstākās izglītības
un/vai profesionālās izglītības
iestādē. Savukārt, precizējot
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
daudzbērnu ģimenes definīciju,
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
papildus noteikts, ka ģimene
pāriem, kas 2014. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
par daudzbērnu uzskatāma arī
tad, ja kāds no trim vai vairāk
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 29. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
bērniem sasniedzis pilngadību
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
un līdz 24 gadu vecumam ieJelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
gūst izglītību klātienē kādā no
nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Izglītības likumā noteiktajām
izglītības pakāpēm un/vai profesionālās izglītības iestādē.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.
Turpinājums 3.lpp.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos paredz lielāku
sociālo atbalstu Jelgavas ģimenēm
 Sintija Čepanone

1. jūlijā spēkā stāsies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu un trūcīgā statusa noteikšanu. Līdztekus
pabalsta izmaksas procedūras precizēšanai un pabalstu apmēra noapaļošanai līdz pilnai eiro naudas
vienībai saistošajos noteikumos paredzēts papildu
atbalsts daudzbērnu ģimenēm, ja ģimenē kāds no
bērniem ir sasniedzis 24 gadu vecumu un turpina
izglītoties, kā arī ģimenēm, kurās aug bērns invalīds. Tāpat, sākot ar nākamo mācību gadu, pabalsts
ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20 procentu apmērā paredzēts 4. – 6. klašu skolēniem.
Grozījumi saistošajos noteikumos, kas skar pabalstu
piešķiršanu, apstiprināti aprīļa
domes sēdē, taču spēkā tie stā-

sies 1. jūlijā, sākoties nākamajam atskaites periodam. «Precizējot pabalstu piešķiršanas
izmaksas procedūru, noteikts,

ka lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt pieņem
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Pabalstu piešķiršanas darba
grupa un sociālās palīdzības
pabalstus izmaksā divas reizes
mēnesī – līdz kārtējā mēneša
15. un 30. datumam,» skaidro
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne.
Saistošajos noteikumos par
sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu precizēta darbspējīgas personas definīcija, paredzot, ka darbspējīga persona
šo noteikumu izpratnē ir persona no 15 gadiem līdz valsts
vecuma pensijas piešķiršanai

Aicina pieteikties Zelta pārus
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Piecītis, un tu jau esi krimināli
sodāms

Policija regulāri
veic dažādus
reidus, lai kontrolētu, vai autovadītāji ievēro
ceļu satiksmes
noteikumus. Kā
atzīst Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieks Haralds
Laidiņš, preventīvs darbs,
nevis slēpšanās
krūmos dodot
rezultātu. Avārijās bojāgājušo
skaits Zemgales
reģionā samazinās. Vienlaikus
šobrīd policija ir
uzsākusi aktīvu
cīņu ar tiem
autovadītājiem,
kuri par savu
pārkāpumu
vēlas atpirkties
no policijas.

 Kristīne Langenfelde

«Esmu pamanījis, ka
mainās interneta komentāru saturs, un,
manuprāt, tas ir labs
signāls. Ja agrāk komentēja: «par maz iedevi», «pasakiet, cik
tagad jādod, lai paņemtu», «nejēdz dot»,
tad šobrīd jau es lasu:
«muļķi, vai 20 eiro dēļ
bija vērts». Un tas tikai
norāda, ka pamazām
sabiedrība mainās,»
spriež Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks
Haralds Laidiņš, komentējot, ka nu jau
astoņos gadījumos
šogad mūsu pilsētā
pieķerti autovadītāji
kukuļdevēji, bet Zemgales reģionā kopumā
policisti šogad pieķēruši jau 34 šoferus
kukuļdevējus.
Nevajag nolaisties līdz prostitūtu līmenim – tik skarbi
pirms dažiem gadiem savus
darbiniekus policistus uzrunāja
H.Laidiņš. «Domāšanas mainīšana ir viens no galvenajiem
aspektiem, lai mainītos pats
cilvēks. Preventīvi strādājot un
apmācot policistus, pamazām
mēs panākam ilgi stagnējušās
situācijas maiņu. Jā, ir arī tādi
darbinieki, kas gadu desmitiem
jau strādā policijā, nekad agrāk
nav pieķēruši nevienu kukuļdevēju, bet tagad pieķer... Šobrīd
šoferiem, pirms piedāvāt policistam naudu par pārkāpumu,
būtu jāaizdomājas, vai tas ir tā
vērts. Pieķertam kukuļdevējam iestājas kriminālatbildība
– kaut vai iedodot piecus eiro
policistam, šoferis riskē ar sodāmību. Un bieži cilvēks par to
vēl neaizdomājas. Šie 34 šoferi

kukuļdevēji Zemgalē šogad savu
dzīvi ir pamatīgi sabojājuši. Ir
pietiekami daudz amatu, kuros
nevar strādāt, ja esi krimināli
sodīts, arī darbā ārzemēs, kas
daudziem ir aktuāli, praktiski
vienmēr tiek pieprasīti dati par
sodāmību, tāpat Latvijā darba
devēji, ja arī to nenosaka likums,

rokās. «Tagad tiek izmantotas
tādas metodes, kā, piemēram,
naudu vienkārši nosviest uz
krēsla policista mašīnā. Iespējams, ka tā šoferis cer izvairīties
no atbildības par kukuļa došanu.
Taču jāatzīst, ka arī šāda it kā
nevainīga naudas izkrišana tiek
kvalificēta kā kukuļdošana – val-

Pērn Jelgavā tika aizturēti desmit šoferi kukuļdevēji, bet šogad četru
mēnešu laikā vien – jau astoņi.

Uzsāktie kriminālprocesi par kukuļdošanu Zemgalē,
2010. – 2013. gads
Gads Jelgava Tukums Dobele Bauska Jēkabpils Aizkraukle Kopā
2010.
3
0
0
1
0
2
6
2011.
4
3
4
3
1
2
17
2012.
4
6
12
11
6
6
45
2013.
10
5
19
11
6
10
61

seko līdzi kadru tīrībai un darbā
nepieņem sodītas personas. Un,
jāatzīst, kukuļdošana tiek kvalificēta kā smags noziegums,»
skaidro H.Laidiņš.
Policijas priekšnieks atzīst, ka
pēdējā laikā ir mainījusies arī
kukuļdevēju taktika – arvien retāk kukulis tiek dots policistam

stī jau ir virkne notiesājošu spriedumu pēc šādiem gadījumiem.
Tāpat nav nozīmes naudas apmēram, kāds kukulī tiek dots
– vai tie ir pieci eiro vai vairāk,
kriminālatbildība iestājas tik un
tā. Lielākā summa, kas pagājušajā gadā tika dota kā kukulis ceļu
policistam, bija 1000 lati.»

Zemgales policijas pārvaldē
darbs ar kukuļdevēju pieķeršanu
rit vissekmīgāk, tāpēc H.Laidiņš
ar savām darba metodēm nesen
bija aicināts iepazīstināt arī
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisiju. Kā izrādās, mūsu valsts ik
gadu sniedz atskaites Briselei
par to, kā notiek cīņa ar korupciju valstī, un šo datu vidū tiek
apkopota arī informācija par
kukuļdošanu policistiem.
«Protams, būtu naivi cerēt, ka
jau rīt mūsu valstī ceļu policistam neviens kukuli nepiedāvās
un neviens to arī nepaņems.
Arī Jelgavā skatos – ja paiet
laiks un neviens kukuļdevējs
nav pieķerts, kļūstu aizdomīgs.
Veicu nomaiņu – izsūtu darbā
uz ceļiem kriminālpolicistus,
un viņi apstiprina, ka neviens
kukuli nepiedāvāja. Tātad kaut
kas mainās. Mēs taču visi gribam
dzīvot tiesiskā valstī, bet negribam sākt ar sevi. Nu, kas tur
traks, ja iedošu policistam kukuli? Bet, ja pienāks brīdis, kad

tu būsi cietušais un tā otra puse
iedos policistam kukuli?» jautā
H.Laidiņš, piebilstot, ka tas esot
mīts, ka Zemgalē policistiem par
katru pieķertu kukuļdevēju pienākas prēmija noteiktas naudas
summas apmērā. «Piemaksas
par labu darbu mums ir, tiek
izvērtēts viss darbs kopumā, bet
par katra atsevišķa kukuļdevēja
pieķeršanu gan neko pie algas
nepiemaksājam.»
Uz jautājumu, vai pašam,
ilgus gadus strādājot policijā,
nav gadījies pieņemt kukuli, vēl
jo vairāk, ka, piemēram, deviņdesmitajos gados tā bija ierasta
prakse, par ko neviens pat neceltu brēku, H.Laidiņš atbild:
«Nekad. Manā dzīvē ir bijis tikai
viens gadījums, kad deviņdesmito gadu sākumā neilgi strādāju
ceļu policijā – toreiz kāds šoferis
par pārkāpumu piedāvāja 100
dolārus. Noformēju protokolu,
aizbraucu atpakaļ uz pārvaldi,
bet izrādījās, ka tur neviens
nezināja, ko darīt ar šādu protokolu… Šodien mēs zinām.»

Vai jūs kādreiz esat atpircies no ceļu policijas?
Gints, šofera stāžs vairāk
nekā 10 gadu:
«Jau vairāk nekā piecus gadus
dzīvoju Anglijā, arī šofera tiesības
tagad man ir Anglijā izdodas. Nupat kā reiz viesojos mājās Jelgavā
– vienu dienu izbraucot, protams,
īsti spidometrā neskatījos un
pārsniedzu ātrumu. Apturēja ceļu
policija. Es, kā jau agrāk pierasts,
puišiem samaksāju. Es iedevu,
viņi paņēma. Tā mierīgi, bez
jebkādiem starpgadījumiem. Pēc
tam satiku draugus un stāstīju,
ka mani tikko noķēra, bet es, par
laimi, atpirkos. Draugi šokā: «Kas
tu galīgs muļķis esi?! Nejēdz, ar
ko tas tev var draudēt? Nezini,
ka poliči tagad normāli ķer kukuļdevējus? Tu vispār saproti,
ka knapi esi izmucis no kriminālatbildības?!» Ziniet, es kaut
kā par to nebiju aizdomājies. It
kā jau sekoju līdzi Latvijas ziņām,
bet to, ka tagad Latvijā kukuļus
īsti dot vairs nevar, biju palaidis
garām. Labs, kas labi beidzas,
bet pēc draugu pārmetumiem es
noteikti aizdomājos – pieļauju, ka
šis paliks mans pēdējais kukulis
ceļu policistam.»

esmu atpircies no ceļu policijas.
Tas jau bija pasen – pirms kādiem
trim gadiem Rīgā. Manuprāt,
toreiz kaut kādu zīmi nebiju
ievērojis un samaksāju 20 latus.
Toreiz policists pats to summu
nosauca, es samaksāju – vienkārši
policijas mašīnā atstāju to naudu. Pārsvarā jau tie pārkāpumi
ir tādi maznozīmīgi, un man ir
paveicies, ka visas iepriekšējās
reizes esmu ticis cauri ar brīdinājumu vai vienkāršu piedošanu.
Tagad gan vairs nemaksātu – nu
i nafig! Neesmu tik stulbs, lai
uzrautos uz krimināllietas. Pēc
idejas – kāda jēga maksāt: tu vai
nu samaksā policistam, vai sodu.
Neesmu no tiem, kas regulāri vai
smagi pārkāpj noteikumus, tāpēc
sodapunkti mani nebiedē. Un tad
jau tiešām loģiskāk ir samaksāt
uzlikto sodu vai saņemt to vienu
divus punktus, nevis dot kukuli.
Kurš cilvēks brīvprātīgi par tādu
sīkumu gribētu dabūt kriminālu
sodāmību?»

Juris, 20 gadu autovadītāja
stāžs:
«Es kaut kā negribu dot tos
kukuļus. Negribu maksāt poPēteris, 10 gadu autovadī- licistam, un viss. Manā mūžā
tāja stāžs:
vienīgais gadījums bija Lietuvā,
«Godīgi? Tikai vienu reizi kad samaksāju 20 eiro policis-

tam par ātruma pārsniegšanu.
Vai nebija bail maksāt? Nē,
kaut arī tā man bija pirmā
reize, jo var jau just tā policista
noskaņojumu. Viņš tev noteikti
dos mājienu, ka var sarunāt…
Zinu, ka viens draugs pirms
kāda laika Rīgā gribēja iedot
kukuli, bet policists jau viņam
krata ar galvu – izrādījās, viņš
aprīkots ar kādu tur skaņu
ierakstīšanas aparatūru, un, ja
tu tādu sīkumu nepamani un
izmuldies, pats vainīgs – uzreiz
kukuļdevējs. Man jau šķiet, ka
tagad Latvijā daudzi baidās dot
kukuļus, iebaidīti ar tiem kriminālprocesiem. Lai gan man
jau personīgi šķiet, ka viss ir
atkarīgs no policista garastāvokļa – vienu dienu viņš var
nepaņemt kukuli un noformēt
lietu, bet kur teikts, ka jau nākamajā dienā tas pats policists
nebūs pielaidīgāks un naudu
no šofera nepaņems? Šoferiem
jādomā ar galvu – katrs atbild
pats par sevi.»
Edgars, 10 gadu autovadītāja stāžs:
«Tiešām nekad neesmu devis
kukuli ceļu policistam. Nav jau man
bijuši tādi pārkāpumi, lai es no kāda
vēlētos atpirkties – tāpat vienmēr

esmu ticis cauri sveikā. Pat nezinu,
par ko es būtu gatavs maksāt. Ja
brauktu alkohola reibumā, noteikti nedotu kukuli – tur jau pilnīgi
skaidrs, ka pats esi stulbs, un par
savu stulbību ir jāatbild. Jā, zinu
vairākus paziņas, kuri strādā par
šoferiem, un tad gan ir saprotams,
ka viņi vēlas atpirkties no policijas
– viņiem taču tiesības ir maizes
darbs, bet, ja tās pazaudē, pazaudē
arī darbu. Un tad jau ir dzirdēti
gadījumi, kad viņi arī samaksā. Viss
vienmēr ir atkarīgs no situācijas.»
Egils, šofera stāžs vairāk
nekā 20 gadu:
«Jā, protams. Kurš tad to nav
darījis? Pēdējo reizi gan kukuli
devu pagājušajā gadā – šogad vēl
nav nācies. Visbiežāk jau sanāk
par ātrumu. Agrāk normāli varēja
atpirkties par 10 latiem, tagad
tā takse aug. Policists jau pats
tev pasaka, cik jāmaksā. Tagad
ir tāda kā žestu valoda, kuru
labi saprot ceļinieks un šoferis.
Policists stāv un ar visiem pieciem pirkstiem pakasa vēderu
– tad tev uzreiz ir skaidrs, ka
jāmaksā 50. Šoferi jau arī nav
muļķi, skaidri zina, ka tagad var
dabūt kriminālprocesu, tāpēc
metodes pamainījušās. Neviens
vairs nedod naudu policistam

tieši rokās, neatstāj arī mašīnā
– tik elementāras metodes vairs
nestrādā. Pats drošākais šobrīd
ir nomest zālītē – tas gan strādā.
Tu tā paņem savu maciņu, bet
makam no ārpuses jau skaidri
saredzama piespiesta naudaszīme. Un tad tu saki: «Priekšniek,
varbūt šoreiz piedosiet?» Un, ja
tu redzi, ka viņš jau atmaigst un
saka: «Brauciet!», tev nejauši tā
naudaszīme nokrīt zemē. Vēl
nekad neviens policists man
nav teicis: «Pagaidiet, jums tur
kaut kas izkrita!» Paņem, un
beigta balle.
Kāpēc vispār šoferi dod kukuļus? Ne jau tāpēc, ka viņi nevarētu samaksāt sodu. Visu nosaka
tā punktu sistēma – kurš tad grib
sakrāt maksimālo punktu skaitu
un palikt bez tiesībām?! Bet, ja tu
esi tāds straujāks braucējs, tad uz
ātrumu vien gada laikā var iekrist
tā, ka tev maksimālie punkti
sakrājas. Protams, pēdējā laikā
zināma raustīšanās ir, un raustās
kā šoferi, tā policisti – neviens
jau negrib kļūt par notiesāto, bet
tik un tā tu jūti, kad tas policists
atmaigst un kad – ne.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat 10 gadus
Eiropas Savienībā?
Sintija, māmiņa:
– Manuprāt,
galvenais
ieguvums,
iestājoties
Eiropas Savienībā, ir iespēja vieglāk un
patīkamāk ceļot. Un, protams,
laba ir sajūta, ka esam daļa no
kaut kā lielāka, varenāka, nevis
tikai Latvija pati par sevi.
Zigrīda, pensionāre:
– Kad vajadzēja balsot
par vai pret
pievienošanos Eiropas
Savienībai, referendumā nepiedalījos, taču tagad jāatzīst, ka
laikam jau dzīvot ir kļuvis labāk.
Ja būtu jaunāka, ceļotu, aizbrauktu uz ārzemēm pastrādāt
– es kā pensionāre tās Eiropas
Savienības priekšrocības un iespējas izjūtu mazāk. Taču, šķiet,
šie desmit gadi man tomēr bijuši
vairāk pozitīvi.
Oļģerts, apbedīšanas biroja vadītājs:
– Šajos desmit gados ir
bijis kā pozitīvais aspekts,
tā arī ne tik pozitīvais – skatoties,
ar ko salīdzina. No vienas puses,
ja paraugāmies, kas notiek apkārt – Āfrikā, Āzijā, arābu valstīs,
arī tepat tuvumā – Ukrainā,
nākas atzīt, ka Eiropas Savienība sniedz zināmu stabilitāti un
drošību. Taču, no otras puses,
tas, ko esam upurējuši Eiropas
Savienības vārdā, laikam tomēr
neatmaksājas.
Natālija, veikala vadītāja:
– Nekādas
vainas tiem
desmit gadiem – viss iet
uz priekšu! Tā
vien šķiet – ja toreiz Eiropas Savienībā neiestātos, tagad Latvija
būtu milzu soli atpakaļ. Es gan tad
vēl nebiju pilsone un savu viedokli
paust nevarēju, taču priecājos, ka
Latvija tomēr nobalsoja par iestāšanos. Ikdienā priekšrocības gan
vairāk izjūtu tikai ceļojot.
Einārs, savvaļas zirgu
uzraugs:
– Tas ir ārkārtīgi sarežģīts
jautājums, uz
kuru viennozīmīgi nevaru atbildēt. Taču vairāk sliecos domāt, ka šie desmit
gadi bijuši drīzāk labi, vēl jo vairāk, ja ņem vērā šābrīža politisko
situāciju. Tāpat šajā laikā vairākkārt veiksmīgi esmu startējis un
vēl joprojām startēju dažādos
Eiropas Savienības projektos
– tad jau laikam ar to Eiropas
Savienību esmu apmierināts.
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Vagonbūves rūpnīcā investēs
divreiz vairāk nekā plānots
 Ilze Knusle-Jankevica

Krievijas uzņēmums
«UVZ Baltija», kas Jelgavā, Aviācijas ielā 2a,
būvē vagonbūves rūpnīcu, atklāj, ka plānoto
investīciju apjoms šajā
objektā būtiski mainīsies
– tas pieaugs divas trīs
reizes. Līdzšinējais plānoto investīciju apjoms
bija 20 miljoni eiro.
Uzņēmuma direktora vietnieks
būvniecības jautājumos Andris
Vaišļa skaidro, ka investīciju
apjoms palielināsies, jo līdzās vagonbūves rūpnīcai paredzēts
uzcelt vēl divas ražotnes – tankkonteineru, kas paredzēti ķīmisku
vielu pārvadāšanai, un kompozītmateriālu kravas vagonu ražotni.
Šobrīd notiek jauno ražošanas ēku
projektēšanas darbi, tāpēc precīzu
investīciju apjomu uzņēmums
vēl nemin, tomēr, pēc A.Vaišļas
teiktā, tās varētu pārsniegt 50
miljonus eiro.
Šobrīd būvlaukumā joprojām
tiek celts galvenās ražotnes metāla
karkass, bet jau tuvākajā laikā sāksies sienu un jumta montāža. Paralēli sākts darbs arī pie noliktavas
telpu metāla karkasa izveides un
biroja četrstāvu ēkas celtniecības.
Pirmo projekta kārtu – pirmo vagonu rūpnīcu, noliktavas un biroja
ēku – plānots pabeigt šogad, bet
otro kārtu – abas jaunās ražotnes
– nākamā gada pavasarī.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

10 gadi Eiropā

jau rakstīja, ka tiek izbūvēti un sakārtoti arī rūpnīcas piebraucamie
ceļi, izbūvēts gāzes vads un citas
komunikācijas. Rūpnīcas teritorijā
gandrīz pabeigta sliežu pievedceļu
izbūve. «Viens pievedceļa gals ir
jau pieslēgts centrālajai Latvijas
Dzelzceļa līnijai, bet otru pašlaik
vēl nevaram pieslēgt – šī līnija pagaidām tiek izmantota kā piebraucamais ceļš, tāpēc tā tiks pabeigta
vēlāk,» stāsta A.Vaišļa.
Jāatgādina, ka vagonbūves rūpnīcas pamatakmens tika iemūrēts
pagājušā gada 5. jūnijā un jau jūlija
vidū sākās rūpnīcas celtniecība.
Ģenerāluzņēmums šajā objektā
ir SIA «RUP», kas ir arī ēku projektētājs.
Vagonu rūpnīcas būvniecību
plānots pabeigt līdz gada beigām,
bet masveida ražošanu paredzēts
uzsākt 2015. gadā. Plānotie apjomi
ir ap 2500 vagonu gadā, bet līdz
ar abu pārējo ražotņu izveidi šie
apjomi palielināsies. Tāpat palielināsies nodarbināto skaits – aplēses  Ligita Vaita
liecina, ka «UVZ Baltija» ar darbu
nodrošinās ap 300 cilvēku (iepriekš
2014. gada 1. maijā apbija plānotas apmēram 200 darbaritēja desmit gadi kopš
vietas). Laikraksts «Jelgavas VēstLatvijas iestāšanās ES. Kā
nesis» jau rakstīja, ka interese par
pēdējās desmitgades laidarba iespējām vagonu rūpnīcā
kā ar ES fondu finansējuir visai liela un uzņēmēju izstādē
ma iespējām mainījusies
«Uzņēmēju dienas Zemgalē»,
mūsu pilsēta, var apskakas aprīļa beigās notika Jelgavā,
tīt fotoizstādē Ģederta
galvenais jautājums uzņēmuma
Eliasa Jelgavas Vēstures
pārstāvjiem bija tieši par darba ieun mākslas muzejā.
spējām – izstādes laikā apmeklētāji
jau iesniedza ap 30 CV un vēl dau«ES, eirozona un dalība NATO
dzi interesenti solīja pieteikumus – tie ir trīs vaļi, uz kā balstās mūsu
sūtīt elektroniski.
valsts ģeopolitiskā attīstība. Kaut

Desmit gados Jelgavas pašvaldība no ES struktūrfondiem pilsētas attīstībai ir
piesaistījusi vairāk nekā 100
miljonus eiro.
Foto: Vineta Zelča

Jelgavas profesionālās
skolas – Amatu vidusskola un Jelgavas tehnikums
– nākamajā mācību gadā
jauniešiem ar 9. un 12.
klases izglītību papildus
līdzšinējām specialitātēm
piedāvās apgūt vairākas
jaunas profesijas. Tehnikumā 9. klases absolventi var mācīties par
programmēšanas tehniķiem, bet vidusskolas
beidzēji pusotra gada
laikā – tikt pie nama pārziņa kvalifikācijas. Amatu
vidusskolā 12. klases absolventiem piedāvā apgūt tērpu stila speciālista, loģistikas darbinieka
un grāmatveža profesiju.
Svarīgi – programmās
pēc vidusskolas tagad
var mācīties jaunieši līdz
29 gadiem.
Jelgavas Amatu vidusskolas
direktore Edīte Bišere stāsta, ka
nākamajā mācību gadā tiek saglabātas visas specialitātes, kas skolā
piedāvātas līdz šim, un paplašināts
profesiju piedāvājums jauniešiem
pēc vidusskolas. Ar Eiropas Sociālā
fonda (ESF) atbalstu jaunieši ar
vidusskolas diplomu pusotra gada
laikā Amatu vidusskolā varēs apgūt
tērpu stila speciālista, loģistikas
darbinieka un grāmatveža profesiju. «Būtiski, ka jaunās izmaiņas
paredz: šogad ir paaugstināts vecums jauniešiem, kuri var mācīties
šajās programmās. Līdz šim varēja
mācīties jaunieši līdz 25 gadiem, bet
turpmāk – līdz 29, līdz ar to aptverot
plašāku loku,» stāsta E.Bišere, piebilstot, ka izmaiņas veiktas, ņemot
vērā jauniešu nodarbinātības datus,
risinot bezdarba problēmu jauniešu
vidū. Jau līdz šim ar ESF atbalstu

Amatu vidusskolā 12. klases absolventiem tika piedāvāts pusotra gada
laikā iegūt viesmīļa, CNC darbgalda
iestatītāja, gada laikā friziera un
vizāžista profesiju. Jaunajā mācību
gadā tiks uzņemti audzēkņi arī šajās
programmās. Plānots, ka katrā specialitātē tiks uzņemti 12 cilvēki.
Jelgavas tehnikums jaunajā mācību gadā skolēniem pēc 9. klases
piedāvās apgūt arī programmēšanas
tehniķa specialitāti. «Darba tirgū
pieprasījums pēc programmētājiem
šobrīd ir liels, ko apliecina arī Darba devēju asociācija, kas sniegusi
atbalstu izglītības programmas
īstenošanai,» stāsta tehnikuma
direktores vietnieks Uldis Sokolovs. Par programmēšanas tehniķi
jauniešiem ar pamatskolas izglītību
jāmācās četri gadi.
Arī Jelgavas tehnikums izstrādājis un ar ESF atbalstu piedāvās
jaunu mācību programmu jauniešiem pēc vidusskolas – namu
pārzinis. «Šī būs mūsu otrā duālās
apmācības programma, kurā
jaunos speciālistus skolosim kopā
ar uzņēmēju. Jauno speciālistu
skološanā sadarbosimies ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi
(JNĪP). Teoriju jaunieši mācīsies
pie mums skolā, bet praktizēsies JNĪP vai kādā citā Latvijas
nekustamo īpašumu pārvaldes
uzņēmumā,» skaidro U.Sokolovs.
Arī šo specialitāti var apgūt vidusskolas absolventi līdz pat 29 gadu
vecumam.
Jāpiebilst, ka jaunieši, kuri pēc
vidusskolas beigšanas mācīsies kādā
no šīm specialitātēm, par labām
sekmēm saņems arī ESF stipendiju,
kas ir no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
Gan Amatu vidusskolā, gan
Jelgavas tehnikumā uzņemšana
sāksies 11. jūnijā. Ņemot vērā
to, ka tehnikumā norit vērienīgi
rekonstrukcijas darbi, uzņemšana
notiks nevis galvenajā skolas ēkā,
bet filiālē Dobeles ielā 43.

arī ES iestājāmies 2004. gadā, gatavošanās tam notika jau krietni iepriekš. Un jau tolaik eksperti mums
teica: tehnisko pusi mēs sakārtosim
viegli, bet jāmaina domāšana! Un
tā arī ir – tieši domāšanas maiņa,
kas pamazām notiek, ir būtiskākais
pagrieziena punkts. Esam kļuvuši
daudz brīvāki savā domāšanā,»
izstādes atklāšanā uzsvēra Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Izstādē fotogrāfijās iemūžināts
tornis, ielu rekonstrukcijas projekti,
pilsētsaimniecības un izglītības
projekti – tie visi apkopoti kā pie-

lijam vecākiem jāveic
bērnu pārreģistrācija
vienotajā bērnudārzu
rindā. Veicot pārreģistrāciju norādītajā termiņā,
pieteikumi saglabā savu
pirmreizējo reģistrācijas
numuru.

pašvaldības vienotajā bērnudārzu
rindā pieteikti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim – 30. aprīlim –,
jāveic pieteikumu pārreģistrācija.
Izglītības pārvalde informē, ka to
varēs izdarīt no 12. maija.
Pieteikuma pārreģistrāciju varēs
veikt, personīgi ierodoties Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
1. maijā stājušies spēkā paš- Īpašumu konversijas pārvaldes
valdības saistošie noteikumi par Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā

turas punkti pēdējās desmitgades
attīstībā. Fotogrāfijas un izglītojoša
informācija izvietota īpašā stendā
izstādē «Jelgava – pilsēta izaugsmei! Desmit gadi Eiropā!», kas
veltīta desmit gadu jubilejai, kopš
Latvija ir ES sastāvā.
Kopumā desmit gados Jelgavas
pašvaldība no ES struktūrfondiem
pilsētas attīstībai ir piesaistījusi
vairāk nekā 100 miljonus eiro.
Izstāde muzejā būs skatāma
līdz Pilsētas svētkiem, bet tad tā
kļūs par ceļojošo izstādi un būs
aplūkojama arī citās pašvaldības
iestādēs.

No 1.lpp.

 Šodien, 8. maijā, Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru
piemiņas dienā, pilsētas vadība un
domes pārstāvji noliks ziedus piecās piemiņas vietās Jelgavā. Pilsētas
vadība pulksten 9 ziedus noliks pie
Lāčplēša pieminekļa Stacijas parkā,
pēc tam dosies pie pieminekļa Rūpniecības un Tērvetes ielas krustojumā,
tāpat ziedus noliks pie fašisma terora
upuru pieminekļa RAF dzīvojamajā
masīvā, kā arī pie pieminekļiem Miera
kapsētā un Zanderu kapsētā.

43 eiro mēnesī ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnudārzā, to
saņemtu no nākamā mēneša 1.
datuma, pabalsta pieprasītājam
Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz
iesniegums līdz kārtējā mēneša 15.
datumam. Atbilstoši saistošajiem
noteikumiem pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai par faktiski
saņemto ēdināšanas pakalpojumu
piešķir līdz mācību gada beigām,
bet ne vairāk kā 11 mēnešus kalendārajā gadā, bērniem no ģimenes,
kuras vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
128,06 eiro, kā arī no daudzbērnu
ģimenes. Lai bērns no daudzbērnu
ģimenes saņemtu pabalstu arī
vasaras mēnešos (jūnijs – augusts),
pabalsta pieprasītājam papildu
iesniegums pārvaldē jāiesniedz līdz
15. maijam,» tā R.Stūrāne, akcentējot, ka šis pabalsts tiek ieskaitīts
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
bankas kontā.
Turpmāk uz trijiem mēnešiem
tiks pārtraukts pašvaldības atbalsts
par neattaisnotiem kavējumiem
profesionālās ievirzes izglītības
iestādes audzēkņiem. Saistošajos
noteikumos paredzēts, ka, saņemot
rakstisku informāciju no profesionālās ievirzes izglītības iestādes,

 Svinot 35 gadu jubileju, sestdien, 10. maijā, pulksten 17 Jelgavas 6. vidusskola aicina uz absolventu salidojumu. Biļetes (7 eiro) var
iegādāties iepriekš skolas kancelejā
darba dienās no pulksten 9 līdz 16
vai pasākuma dienā no pulksten
16. Skola informē, ka vietu skaits uz
svinīgo daļu aktu zālē ir ierobežots,
taču tiešraidē to varēs vērot arī skolas
ēdnīcā. Papildu informācija pa tālruni
63027467.
 Prokuratūra Jelgavas tiesai nodevusi krimināllietu par metilspirtu
saturošu dzērienu realizāciju, kā
rezultātā Jelgavā nomira seši cilvēki.
Tiesas sēdes datums vēl nav noteikts.
Krimināllietā apsūdzētas sešas personas,
no kurām viena metilspirtu uz Jelgavu
atveda no Rīgas un izplatīja tālāk – tas
atšķaidītā veidā nonāca točkā Kazarmes
ielā, un pēc tā lietošanas nomira seši
cilvēki, bet vēl trīs saindējās.
 18. maijā no pulksten 9 līdz 15
Jelgavā, Blaumaņa ielā 1, notiks
pirmais Labu mantu tirdziņš jeb
tautā sauktais krāmu tirgus, kurā
iedzīvotāji aicināti pārdot to, kas
pašiem īsti vairs nav vajadzīgs, bet noderētu citiem, kā arī pašu izgatavotu
produkciju. Tirgotāji aicināti pieteikties līdz 15. maijam pa e-pastu info@
labumtirgus.lv vai tālruni 20371014.
Dalības maksa tirgotājiem: 1 – 2 eiro
par tirdzniecības vietas metru. Sīkāka
informācija – www.labumtirgus.lv.

aizbildnim jāiesniedz reģistrācijas
pieteikums, norādot ne vairāk kā
trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā
secībā un laiku (mācību gadu), kad
vieta bērnudārzā nepieciešama.
Vecākiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet aizbildnim
papildus jāuzrāda Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības  13. maijā pulksten 10 viesnīcā
nodibināšanas faktu.
«Zemgale» Skautu ielā 2 notiks cik-

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos paredz
lielāku sociālo atbalstu Jelgavas ģimenēm
«Šie grozījumi vērsti uz to, lai
uz pašvaldības atbalstu varētu
pretendēt arī tās ģimenes, kurās
bērni jau ir pieauguši, taču sekmīgi
turpina izglītoties. Tādējādi Jelgavā
tiek atbalstīti arī jauni cilvēki, kuri
mācās,» skaidro R.Stūrāne.
No nākamā mācību gada, neizvērtējot ģimenes ienākumus,
papildu atbalsts pienāksies arī 4. – 6.
klases skolēniem, lai segtu ēdināšanas pakalpojuma izmaksas – pirmo
trīs klašu bērniem valsts nodrošinās
bezmaksas ēdināšanu. Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja norāda, ka 4. – 6.
klases skolēniem, kas deklarēti Jelgavā, pašvaldība segs 20 procentus
no ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē, bet ne vairāk kā
28 centus dienā – iepriekš šāda pašvaldības līdzfinansējuma ceturtās,
piektās un sestās klases skolēniem
nebija vispār. Taču būtiski uzsvērt,
ka šis atbalsts pienāksies tikai tādā
gadījumā, ja skolēns norēķiniem par
ēdināšanas pakalpojumu izmanto
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
R.Stūrāne vērš bērndārznieku
vecāku uzmanību uz izmaiņām
saistošajos noteikumos par pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai,
īpaši akcentējot – lai bērni, kuriem
pienākas pabalsts ne vairāk kā

Īsi

 8. maijā no pulksten 11 līdz 15
Jelgavas Amatu vidusskolas telpās
Akadēmijas ielā 25 notiks otrais
NVA rīkotais Vakanču gadatirgus.
Tam pieteikušies ap 30 darba devēju
ar apmēram 500 brīvām darbavietām. Pasākumā darba ņēmēji var satikties ar darba devējiem un iepazīties
ar vakancēm, kā arī saņemt karjeras
konsultācijas un veikt dažādus testus.
Dalība pasākumā ikvienam interesentam – bez maksas.

Jelgavā mācīs arī
Pārreģistrēties bērnudārzu rindā varēs no 12. maija
nama pārziņus un
 Ligita Vaita
pašvaldības pirmsskolas izglītības vai reģistrējoties elektroniski mājas
kārtību. Līdz ar to lapā www.epakalpojumi.lv.
programmēšanas tehniķus No 12. maija līdz 1. jū- nodrošināšanas
visiem tiem vecākiem, kuru bērni
Piesakot personīgi, vecākiem vai
 Ritma Gaidamoviča
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uz trim mēnešiem tiks pārtraukta
pabalsta izmaksa audzēknim, ja 1.
– 4. klases izglītojamais neattaisnoti
kavējis vairāk par četrām stundām
mēnesī, bet 5. – 8. klases – vairāk
par sešām stundām mēnesī.
Jāpiebilst, ka aprīļa domes sēdē,
lai nodrošinātu sociālā taisnīguma
principu personām ar invaliditāti
un vecākiem, kuri audzina bērnu
invalīdu, saistošajos noteikumos
«Trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
iekļauti papildu kritēriji, kas netiek
ņemti vērā, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus un materiālo
stāvokli. Tie paredz, ka, nosakot
trūcīgā vai maznodrošinātā statusu,
par īpašumu neuzskata arī vienu
automobili, kuru izmanto bērna
invalīda vajadzībām, vai vienu speciāli pielāgotu automobili personai,
kurai ir Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu komisijas izsniegts
atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota
vieglā automobiļa iegādei.
Aprīļa domes sēdē apstiprinātie
grozījumi saistošajos noteikumos
par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu un trūcīgā statusa
noteikšanu spēkā stāsies 1. jūlijā.
Tie tiks publicēti arī laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis».

la «Uzņēmēju brokastis» pasākums
«Motivācija sadarbībai». Dalībniekiem būs iespēja saņemt pieredzējušas personāla vadītājas Anitas Gailes
praktiskus padomus. Pieteikties var:
jelgava@chamber.lv vai 28646086
(Baiba); jrta.asociacija@gmail.com
vai 63027404 (Ligita).

 13. maijā no pulksten 14 līdz
21 visus, kuri gatavojas izlaidumam, modes nams «Tēma» aicina
uz Atvērto durvju dienu. Tās laikā
profesionāļu komanda – dizainere,
make-up speciāliste, frizieris, kosmētiķe, aksesuāru veidotāja, astroloģe
un fotogrāfs – dalīsies idejās, kā veiksmīgāk sagatavoties šiem svētkiem.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 29137893 vai e-pastu
daigalatkovska@gmail.com.
 Baltijā vadošajam plastmasas
cauruļu ražotājam «Evopipes»
mainījies īpašnieks – to iegādājies
Lielbritānijas uzņēmums «Radius
Systems», kas ietilpst Krievijas
koncernā «Polyplastic Group», apstiprina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins. Darījuma
cena netiek izpausta. Jāpiebilst, ka
«Evopipes» ražo plastmasas cauruļu
sistēmas gāzes, ūdens, telekomunikāciju un siltumapgādes vajadzībām
un savu produkciju eksportē uz 14
valstīm Skandināvijā, Centrālajā un
Austrumeiropā un Baltijā. 2013. gadā
uzņēmums sasniedza 21 miljona eiro
apgrozījumu un peļņu 3 miljonu eiro
apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs

«Pārnākot no darba, visi logi bija vaļā –
dēls vēdināja māju pēc «spaisa» pīpēšanas»
Izmaiņas likumā, paredzot kriminālatbildību personām, kuras pārdod
«spaisu», ja vielām piemērots pagaidu aizliegums, ir panākušas, ka
augu maisījumu kioski šobrīd ir slēgti. Arī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Jelgavas brigādes pārstāvis Kristians Galanders
atzīst, ka pēc likuma izmaiņām ātrās palīdzības izsaukumu skaits pie
šādiem pacientiem mūsu pilsētā ir mazinājies. Taču tas nenozīmē, ka
«spaisu» pilsētā nevar dabūt un jaunieši to vairs nelieto – policija pagājušajā nedēļā reidā pie skolām atkal aizturējusi jauniešus, par kuriem ir
aizdomas, ka viņi lietojuši narkotiskās vielas. Lai gan valdībā tiek spriests
par pilnīgu tā dēvēto «legālo narkotiku» aizliegumu, kā arī bargākiem
sodiem par šo vielu izplatīšanu, prakse rāda, ka likumi ātri vien tiek
apieti. Lai atturētu bērnus no vēlmes pamēģināt «legālās narkotikas»
un sniegtu padomus, kā runāt ar pusaudzi, lai viņš ieklausītos, un kā
pamanīt problēmas, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
un Jelgavas Sociālo lietu pārvalde Jelgavā vecākiem piedāvā bezmaksas
seminārus. Divi semināri jau aizvadīti, ievērojamu vecāku atsaucību
gan negūstot. Iespējams, vecāki tāpat kā paši pusaudži domā: «Mūsu
ģimenē jau tā nenotiks...» Diemžēl tā ir samilzusi problēma – Latvijā
katrs ceturtais piecpadsmitgadnieks jau ir pamēģinājis «spaisu». Kā
pamanīt problēmu? Vecāki visbiežāk nezina atbildi uz šo jautājumu.
 Ritma Gaidamoviča

lietu pārvaldes sociālā darbiniece darbam
ar personām ar atkarības problēmām Mārīte Ose gan norāda, ka Jelgavā ir sarucis
intravenozo narkotiku lietotāju skaits, taču
tas nenorāda, ka problēma samazinātos.
Diemžēl arī šie lietotāji «pārgājuši» uz
«spaisu», jo tas ir ievērojami lētāks.

Statistika ir graujoša – šobrīd Latvijā
katrs ceturtais jaunietis, kurš sasniedzis 15
gadu vecumu, ir pamēģinājis šīs narkotiskās
vielas. Precīzu datu par to, cik Jelgavā ir
šādu lietotāju, nav, tāpēc grūti spriest par
problēmas apmēriem, taču tendence visā
valstī ir līdzīga. «Vielu izplatības pārklā- Aizpildīt ikdienu,
jums jauniešu vidū ir tikpat labs kā mo- lai nenonāk uz ielas
bilajiem sakariem. Jaunieši nepārtraukti
Lai jauniešus pilnībā pasargātu no
tiek pakļauti izvēlei – pamēģināt vai ne. atkarībām, tas nozīmētu viņus izolēt no
Eksperimenta pēc,
sabiedrības, taču tā
lai uzzinātu, kā tas ir Kas var norādīt uz bērna
nenotiek. Vecākiem
– apreibināties, viņi atkarības problēmām?
ir jādomā citi veidi,
to pamēģina. Tiesa, Svarīgi izvērtēt vairākas pamanāmas izmaiņas kā apzināti ietek– vai attiecības ģimenē nav mainījušās, vai
jaunieši neapzinās semēt savus bērnus,
sekmes nepasliktinās, vai skolas un nodarbību
kas un ir pārliecināti, apmeklējums ir regulārs, vai nav mainījušies lai viņi pat nevēlētos
ka «no vienas rei- ēšanas paradumi, radušies miega traucējumi, pamēģināt. Speciāzes jau nekā nebūs». vai bērns nav kļuvis noslēgts, pārāk agresīvs, listi atzīst, ka svarīgi
Diemžēl to nekad nevīžīgs, vai pēc pulksten 22 pārāk bieži neatro- ir aizpildīt skolēna
nevar zināt,» atzīst das ārpus mājas. Ja vecāki pamana kaut trīs no brīvo laiku ar dažāatkarību profilakses šīm pazīmēm, tas jau var norādīt uz iespējamu dām nodarbēm, lai
speciāliste no Rīgas problēmu.
bērns pēc skolas neInga Dreimane.
nonāk vienkārši «uz
Pētījumi liecina – absolūtais vairākums ielas», kur ir tik daudz vilinājumu. Tāpat
jauniešu ir pamēģinājuši kādu neatļautu svarīgi ir nepalaist garām to, ko bērns saka.
vielu – uzsmēķējuši, piedzērušies, uzpīpējuši «Uzklausiet, turklāt ne tikai garāmejot. Ap«spaisu». «20 procenti no piecpadsmitgadī- sēdieties, aprunājieties. Varbūt sadzirdēsiet
gajiem jauniešiem trīs reizes ir piedzērušies ko svarīgu. Jaunietim ir svarīgi izrunāties,
«līdz grīdai», smēķē 35 procenti, turklāt izstāstīt, ko viņš jūt,» uzsver M.Ose. Viņa
katrs otrais no viņiem nespēj bez palīdzības gan vecākus mudina arī vairāk kontrolēt
smēķēšanu atmest,» tā I.Dreimane, vēršot savus bērnus. «Gadījums no dzīves – puisis
uzmanību uz tendenci, ka kādu aizliegto no labas ģimenes, labi mācījās, pēc stundām
vielu aizvien biežāk pamēģināt vēlas arī – tenisa nodarbības. Taču, kā vēlāk izrāmeitenes. Lai gan konkrētu datu par Jelga- dījās, jau vairākus mēnešus treniņus viņš
vu nav, viņa norāda, ka situācija visā valstī nebija apmeklējis. Treneris par to vecākus
ir līdzīga. ««Ģintermuižā» «spaisa» lietotājs nebija informējis, taču mammai par to ragan nonāk reti – galvenokārt visa pamatā dās aizdomas, kad agrā pavasarī, pārnākot
ir alkohols, kuram «pa virsu» uzpīpē. Tad mājās no darba, visi logi bija vaļā. Izrādās,
rodas veselības problēmas, un jaunietis istabā bija pīpēts «spaiss» un, atverot logus,
nonāk ārstniecības iestādē. Ar augu mai- telpas vēdinātas,» tā M.Ose.
sījumu lietotāju ir tā: pēc uzsmēķēšanas
viņš neadekvāti uzvedas, apkārtējie izsauc Lai atturētu, nevajag minēt «dzīvos»
«ātros», bet, kad mediķi ierodas, jaunietim piemērus
jau ir kļuvis labāk un uz slimnīcu vairs nav
Sabiedrībā daudz tiek spriests par to,
vajadzības vest. Viņam iesaka ārstēties ka jauniešus pārliecināt nelietot «spaisu»
ambulatori, aiziet pie narkologa. Taču kurš var, minot «dzīvos» piemērus un rādot,
labprātīgi vēlas iet pie narkologa?!» tā pilsē- kas ar jauniešiem, kuri lieto, notiek, stāstīt
tas narkoloģe Lilita Caune, gan uzsverot, ka dzīvesstāstus par tiem, kuri veiksmīgi
cits scenārijs ir, ja pēc lietošanas radušās ve- izārstējušies. Izrādās, speciālistu viedoklis
selības problēmas, piemēram, sirdsdarbības atšķiras. «Var jau stāstīt, ka jaunietis pēc
traucējumi, un jaunietis nonāk slimnīcā. lietošanas nonācis reanimācijā vai tika ievieTiesa, arī tad viņš neatzīstas, ka būtu lietojis tots «Ģintermuižā». Taču viņš no slimnīcas
kādus augu maisījumus. Jelgavas Sociālo tiek izrakstīts. Un ko vienaudzis padomā?

Izglītojošs semināru cikls
vecākiem «Mammu, tēti,
lūdzu, pasargā mani!»

Policijas aktivitātes pilsētā ir panākušas, ka tā saukto «legālo narkotiku»
bodītes Jelgavā ir aizklapētas, bet tas nenozīmē, ka varam atslābt – tirgoņi
jau ir iemanījušies šo indi jauniešiem tirgot citā veidā.
Foto: Ivars Veiliņš
Ka cilvēks izveseļojās un «tad jau arī man
nekas nenotiks». Taču iznākums diemžēl
nekad nav paredzams. Nekad nevar zināt,
kā organisms reaģēs uz ķīmiskajām vielām,
kas ir augu maisījumā, turklāt visbiežāk uz
paciņas netiek norādīts patiesais sastāvs.
Turklāt pieredze liecina, ka jaunietis no
mediķiem slēpj, ka lietojis «spaisu»,» tā
M.Ose, uzsverot, ka ar jaunieti vairāk ir jādiskutē, jāizglīto. To apliecina arī narkoloģe
L.Caune. «Īsti nelīdz arī plaši tiražētā fotogrāfija ar puisi pie sistēmām, kurš nomira
no «spaisa». Biedēšana ar nāvi jauniešus
šajā vecumā neuzrunā,» tā L.Caune.

Prece pastkastītē

salmi. Augu maisījumi tiek mērcēti dažādās
ķīmiskās vielās, vēlāk izžāvēti, sasmalcināti
un iepildīti paciņās. Viena deva šo sintētisko
kanabinoīdu jeb «spaisa» ir piecreiz stiprāka
un indīgāka nekā marihuāna. Tiesa, viss
ir atkarīgs no vielām, ko konkrētais augu
maisījums satur. Šīs ķimikālijas izmaina
apziņas stāvokli, atstāj sekas uz nervu sistēmu un vēlāk var radīt psihiskus traucējumus. Visu saasināt var hroniskās slimības.
Speciālisti lēš, ka sintētiskās narkotikas
apreibina ātri – jau pēc trim, piecām minūtēm. Pusstundas laikā dullums pāriet, bet
indīgās vielas organismā uzkrājas. Visbiežāk «legālās narkotikas» tiek lietotas uzreiz
pēc skolas, lai līdz iešanai mājās jaunietis jau
būtu atguvies. Jāpiebilst, ka pastiprinātu
uzmanību skolēnu nodarbēm pēc stundām
pievērš policija un īpašās apgaitās dodas arī
biedrības «Vecāki Jelgavai» dalībnieki.

Kaut arī policija apliecina, ka pilsētā tā
saukto «legālo narkotiku» kioski vairs nedarbojas, tas nenozīmē, ka «spaisu» nevar
dabūt un to nelieto. Tirgotāji jau ir izdomājuši jaunus veidus, kā preci realizēt. «Nesen
vienam jaunietim jautāju, kur viņš dabūja Pirkumam «sametas»
«legālās narkotikas», ja bodītes ir ciet, un
Runājot par lietošanas veidiem, speciāviņš atbildēja: «Tev vajag? Sagādāšu!»,» liste uzsver, ka jaunieši ir izdomas bagāti
stāsta M.Ose. Tagad «spaisa» tirgošana un teju katru dienu tiek izdomāts jauns
aizgājusi pagrīdē. Ir jauni izplatīšanas veidi, veids, kā uzpīpēt «spaisu». Vieglākais
piemēram, tirgotāji dežurē un pieved to – paši uztin cigareti. Tāpat zināms, ka tiek
pie skolām. Tiesa, neviens pie rokas nav izmantoti ūdenspīpei līdzīgi trauki, jaunieši
pieķerts. Tāpat to var pasūtīt internetā, paši veido «aparātus» no plastmasas pudesamaksāt ar internetbankas palīdzību, lēm, kuru pamācība atrodama internetā.
un noteiktā laikā, pirms vecāki pārnākuši Pīpējot kā ūdenspīpi, tiek izmantots ūdens,
no darba, preci saņemt pastkastītē. Vienu arī alkohols un piens, kas ir ļoti bīstami.
šādu sūtījumu kāda mamma pārķērusi. M.Ose atzīst, ka bieži jaunieši «sametas»
«Nesen, dodoties uz
pirkumam. «Būtiski,
sarunu ar skolēniem Šī gada pirmajos trīs mēnešos Jelgavas «ātrie» ka vieni viņi nepīpē,
kādā prestižā Rīgas snieguši palīdzību sešiem «spaisa» lietotā- bet gan dara to barā,»
*
skolā, mani kabine- jiem, Zemgales reģionā – 21.
piebilst M.Ose. Tā*Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dējādi pat tad, ja vetā iesauca skolotāja.
dienesta Zemgales reģionālā centra dati
Viņa atvēra galda
cāki, cenšoties savus
atvilktni, un tur bija
bērnus pasargāt, dos
pilns ar augu maisījumu paciņām, kuras mazāku kabatas naudu, tas nelīdzēs. Viņa
atņēmusi skolēniem, bet vecākus par to drīzāk rosina sekot līdzi tam, vai mājās
nav informējusi. Es jautāju, ko viņa darīs, nepazūd uz galdiņa vienkārši atstātie centi,
ja atnāks policija, bet skolotāja raustīja nauda no kabatām.
plecus... Ja skolotāji ko aizdomīgu pamana,
nekavējoties par to jāziņo vecākiem – tas «Kurš cilvēks mazāk nomiris – tas, kurš
palīdzēs daudz ātrāk risināt problēmu,» noslīcis, vai tas, kurš pakāries?»
norāda I.Dreimane.
Atkarībā no vielām, kas ir augu maisījuma sastāvā, atšķiras izpausmes, kas ar
Lieto pēc skolas,
jaunieti notiek pēc uzpīpēšanas. Tās var
lai līdz vakaram atietu
būt halucinācijas, agresivitāte, apjukums,
«Spaiss» ir ar ķimikālijām apstrādāti paātrināta sirdsdarbība, slikta dūša, vem-

• 12. maijā pulksten 18 – «Vasara piedzīvojumiem, nevis pārdzīvojumiem»: saruna
ar bērnu ārstu traumatologu par to, kā
pasargāt bērnus no traumām; saruna ar
drošībsargājošo iestāžu darbiniekiem par
drošību Jelgavā, riskiem, kas apdraud
bērnus māju pagalmos un ielās.
• 26. maijā pulksten 18 – «Bezpersoniskas spēlītes, personiskas nelaimes»: bērnu
drošība sociālajos tīklos un internetā; kā
kontrolēt, bloķēt, ierobežot.
• 25. augustā pulksten 18 – «Sāksim
skolas gadu droši»: kā atturēt bērnus no
kaitīgiem ieradumiem – alkohola, smēķēšanas, psihotropajām vielām; cik svarīgi ir
maksimāli piepildīt bērna dienas režīmu,
kā to izdarīt un kā kontrolēt.
Semināri notiek Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33.

Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes bezmaksas lekcijas
Jelgavas vecākiem
• 8. maijā pulksten 18 – «Sintētisko kanabinoīdu jeb «spaisa» izplatība pusaudžu
vidū» (Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā Mātera
ielā 30).
• 15. maijā pulksten 18 – «Alkohola
lietošana un smēķēšana kā jauniešu socializēšanās veids» (Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā Meiju ceļā 9).

šana, ķiķināšana, līdzsvara zudums, mīmikas izmaiņas, paplašinātas acu zīlītes.
Īpaši puišiem mainās arī gaita. I.Dreimane
gan uzsver: ja mēģināsiet pieķert, tikai
skatoties zīlītes, tas var neizdoties, jo acu
zīlītes mainās, pielāgojoties gaismai. Tāpēc
svarīgi izvērtēt citas pamanāmas izmaiņas
– vai attiecības ģimenē nav mainījušās,
vai sekmes nepasliktinās, vai skolas un
nodarbību apmeklējums ir regulārs, vai nav
mainījušies ēšanas paradumi, radušies miega traucējumi, vai bērns nav kļuvis noslēgts,
pārāk agresīvs, nevīžīgs, vai pēc pulksten
22 pārāk bieži neatrodas ārpus mājas. Ja
vecāki pamana kaut trīs pazīmes, tas jau
var norādīt uz iespējamu problēmu. «Man
jaunieši ir vaicājuši: kā ir labāk – uzpīpēt,
iedzert vai lietot «legālās narkotikas»? Un
mana atbilde ir tāda: «Kurš cilvēks ir mazāk
nomiris – tas, kurš noslīcis, vai tas, kurš
pakāries?»,» tā I.Dreimane.

Tehnoloģiju atkarība un «sekstings»

Koncentrējoties uz pēdējā laika kliedzošāko atkarību – «spaisu» –, vecāki nedrīkst
aizmirst arī par citām atkarībām, kas turpina graut mūsu bērnus. Izplatītākās no
tām – smēķēšana un alkohols. Pagājušajā
nedēļā policija pilsētā veica reidu – dažu
stundu laikā smēķējam tika pieķerti pieci
nepilngadīgie, bet vēl divi jaunieši aizturēti
aizdomās par narkotisko vielu lietošanu.
Tāpat pēdējos gados jauniešu vidū arvien
vairāk izplatās tehnoloģiju atkarība. Pēc
aptauju datiem, 40 procenti bērnu jau 7.
klasē dienā trīs stundas pavada, darbojoties
ar datoru vai telefonu, taču ieteicamais laiks
šajā vecumā ir ne vairāk kā stunda. Tāpat
būtiska problēma ir dažādu vielu ostīšana
un «sekstings» jeb seksuāla rakstura īsziņu
un kailfoto nosūtīšana pa mobilo tālruni,
neapzinoties sekas.

Cik informēti jūs esat par jauniešu atkarībām?
Anna, vecmāmiņa:
– Diezgan labi. Skatos ziņas, «Panorāmā» rubriku «Legālā
nāve», tāpat internetā lasīts. Man ir
astoņgadīgs mazdēls, un šobrīd aktuāls ir jautājums tieši
par smēķēšanu. Tētis ar puiku ir veicis
pārrunas, jo dēla vienaudži jau to ir pamēģinājuši. Domāju, ka vairāk skolā jārunā
par sekām, kas var būt, ja lieto atkarību
izraisošas vielas.

Gunita, mamma 10
un 14 gadus veciem
puišiem:
– Nesen mums vecākiem skolā bija lekcija,
kurā speciālists stāstīja
par šī brīža aktualitāti
«spaisu»: kurā vecumā sāk lietot, kur to
dabū, kā pasargāt bērnus. Ar saviem dēliem
mājās to jau pārrunājām, lai viņiem nerastos
vēlme pamēģināt. Domāju, ka spētu atpazīt,
ja viņi būtu lietojuši, piemēram, pēc garastāvokļa maiņas, ādas krāsas, uzvedības.

Edmunds, tētis 15
gadus vecam dēlam:
– Mūsu mājās lielākā
cīņa ir ar datoratkarību. Taču esam arī
runājuši par «spaisu»
un smēķēšanu, iespējamajām sekām. Man jau šķiet, ka šobrīd
visās mājās, kur aug pusaudži, par to runā.
Svarīgākais ir uzmanīt bērnu, lai viņam nerastos vēlme to darīt. Domāju, ka lietošanu
var ātri pamanīt, ja pazīsti savu bērnu, jo
uzvedība noteikti mainās.

Madars, tētis 11 gadus vecam puikam:
– Man klasesbiedrs
bija narkomāns, un
pats savām acīm
redzēju, kas notiek
ar cilvēku, kurš lieto
narkotikas. Savam dēlam arī to esmu stāstījis. Internetā meklēju videoklipus un rādu
viņam, kas notiek ar cilvēku, ja lieto zālīti,
«spaisu», kam jaunieši devuši nosaukumu
«lēģis», lai viņam nerastos vēlme pamēģināt.
Pilnīgi droši zinu, ka ātri pamanītu, ja mūsu

ģimenē šī problēma parādītos – cilvēks kļūst
viegli aizkaitināms, paplašinās acu zīlītes,
neadekvāta uzvedība.
Raisa, mamma 15 gadus vecam jaunietim:
– Žurnālos jau par to
tagad raksta, taču
maz ir stāstīts, kā tieši
ar tīni runāt, lai viņš
sadzirdētu un vecāki
spētu pārliecināt, ka «legālās narkotikas»
nav jāpamēģina. Tāpēc mudinu dēlu brīvajā
laikā vairāk sportot.

Ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs

«Izgriež pogas»
francūzietēm

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāja
Diāna Ņikitina uzvarējusi starptautiskās
sacensībās «Rooster
Cup – 2014» Parīzē,
saņemot 1. vietu
gan obligātajā, gan
izvēles programmā.
Viņas treneris Romāns Panteļejevs saka:
«Kopumā Diānai izdevās parādīt labu
sniegumu, taču bija nelielas kļūdas.»
Kategorijā «Advanced Novice» startēja
26 meitenes, Diāna uzvarēja ar 106,66
punktiem, apsteidzot divas Francijas
daiļslidotājas. Sacensībās piedalījās vairāk
nekā 200 sportistu no 15 valstīm.

Piedalīsies pasaules
šaha olimpiādē

Noslēdzies Latvijas čempionāts šahā. Par
čempioni sieviešu grupā kļuva Jelgavas
Šaha kluba pārstāve Katrīna Šķiņķe, bet
citam jelgavniekam Artūram Neikšānam
– otrā vieta vīriešu grupā. Jelgavas Šaha
kluba vadītājs Viktors Krūmiņš norāda, ka
abi Jelgavas kluba šahisti līdz ar to iekļuvuši
Latvijas izlasē, kas jūlija beigās piedalīsies
pasaules šaha olimpiādē Norvēģijā. Vēl čempionātā startēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas
12. klases skolnieks Mareks Stepiņš, kuram
šoreiz 12. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Uzvar Baltijas kausa posmā

Jelgavniece Elza Mestere uzvarējusi Baltijas kausā duatlonā savā vecuma grupā.
Viņa veica šādu distanci: 6 km skriešana,
20 km velo braukšana, 3 km skriešana.
Viņa distanci veica 1:37,12 stundās. Kluba
«Piramida triathlon
club» vadītājs Vladimirs
Kuzmenko norāda, ka
Baltijas kausam šogad būs astoņi posmi
– pa diviem Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā,
Baltkrievijā – un šis
bija otrais posms.
Nākamais būs 7. jūnijā
Lietuvā. Latvijas posmi
notiks 10. augustā un
27. septembrī Rīgā.

Izcīna bronzu

Deviņpadsmitgadīgais Marks
Ozolinkevičs
pieaugušo grupā
startē tikai otro
gadu, bet viņam
izdevās uzvarēt
Pavasara kausā,
kas vienlaikus bija
arī Latvijas un
Baltijas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā
garajās distancēs,
un izcīnīt ceļojošo
Aleksandra Avdejeva kausu. «Viņš
ir ļoti atbildīgs un
nopietns it visā,
ko dara,» Marku
raksturo trenere
Lelde Laure.
Foto: Vineta Zelča

Ar tradicionālajām sacensībām 1. maijā atklāta Jelgavas
airēšanas sezona. Tajās par
pārsteigumu parūpējās Jelgavas BJSS smaiļotājs Marks
Ozolinkevičs, kurš izcīnīja ceļojošo leģendārā Aleksandra
Avdejeva kausu – pēc ilgāka
pārtraukuma tas pēc sacensībām palika Jelgavā.
A.Avdejeva kauss tiek pasniegts labākajam smaiļotājam 6000 metru distancē
vīriešu konkurencē. «Man jau labāk patīk garās distances – jo garāka, jo labāk,»
saka Marks, kura pamatdistance ir 1000
metri. «Daudziem patīk sprints, bet es
neesmu ātruma cilvēks. Man izteiktāka
ir izturība, tāpēc trenējos garajās distancēs,» stāsta sportists.
Viņa rekords, kas noairēts vienā
piegājienā, ir 50 kilometri. Tas uzstādīts aizpagājušajā gadā. «Toreiz sacēlu
kājās visu māju! Izgāju no rīta paairēt
– pa Lielupi, Svēti, aizairēju līdz līnijām, atpakaļ. Prom biju kādas piecas
stundas, bet ģimene jau satraucās, ka
varbūt esmu noslīcis, policiju gribēja
saukt,» atceras M.Ozolinkevičs. Tādus
jokus viņš gan vairs nav atkārtojis, bet
pēc jauniem rekordiem un izaicinājumiem tiecas joprojām. Ar nepacietību
viņš gaida Jelgavas kausu, kas notiks

Beidzot Eiropas
čempionātā medaļa
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko Eiropas
meistarsacīkstēs brīvajā cīņā kadetiem izcīnījis sudraba medaļu
– pēdējos divos Eiropas čempionātos viņam bija 5. vieta.
A.Jurčenko startēja kategorijā līdz 69
kilogramiem un aizvadīja četras cīņas. Ar
10:0 pieveikts Maķedonijas pārstāvis, ar
10:0 – Albānijas pārstāvis, bet pusfinālā
grūtā cīņā ar 3:2 – Azerbaidžānas pārstāvis.
«Iepriekšējos divus gadus Azerbaidžānas
sportists bija čempions. Alberts ar viņu
cīnījās vēl pirms divām nedēļām Baku
turnīra finālā un ar 7:0 zaudēja, bet šoreiz – vinnēja,» lepns ir
Alberta treneris Vladimirs Smirnovs.
Finālā Albertam
pretī nāca Krievijas cīkstonis Magoma Dibirgadžijevs,
kuram Alberts piekāpās
ar 2:10. Treneris norāda, ka finālcīņa bijusi
laba, bet, iespējams,
Albertam pietrūkusi
pieredze. «Puika jau
vēl,» tā treneris.
Par čempionu kļuva
Krievijas cīkstonis, otrais – A.Jurčenko, trešā
vieta – Azerbaidžānas un
Ukrainas sportistiem.

20. septembrī. «Tas būs maratons – 22
kilometri – ar pārskrējienu. Laiva uz
pleca, un skrien! Tas būs kaut kas
jauns,» stāsta sportists, piebilstot, ka
kilometri viņu nebaida.
Marks šosezon uz ūdens izgāja jau
marta sākumā, kad aizvadīja treniņnometni Turcijā. Viņam šogad trīs
svarīgi starptautiskie starti: Eiropas

čempionāts pieaugušajiem, pasaules
čempionāts U-23 vecuma grupā un
pasaules čempionāts pieaugušajiem.
«Atlases sacensības šiem mačiem sāksies jūnijā,» norāda M.Ozolinkevičs. Lai
neciestu studijas, viņš šogad atteicies
no startiem Pasaules kausa posmos.
Jāpiebilst, ka Marks studē RTU par
inženieri mehāniķi.

Jelgavnieku medaļas
1. vieta
Marks Ozolinkevičs, BJSS, 6000 m smaiļošanā (pieaugušie) – 21:37,01 min.
Ramiro Grandāns, «KC», 2000 m kanoe
(veterāni) – 9:11,90 min.

Latvijas izlase atgriezusies
no 49. Eiropas karatē čempionāta (WKF versijā). Vienam no izlases līderiem jelgavniekam Kalvim Kalniņam
diemžēl nācās mainīt svara
kategoriju, līdz ar to arī sniegums nebija tik pārliecinošs
– pie medaļas šoreiz Kalvim
tikt neizdevās.
Sportists uzskata, ka viņam nepaveicās ar izlozi: pirmajā cīņā pretī stājās
turks Kemaloglu Omers, kurš pasaules
reitingā šajā svara kategorijā ir numur
divi un ir arī pērnā Eiropas čempionāta vicečempions. Izlases treneris
Maksims Ivančikovs norāda, ka turks
izvirzījās vadībā ar 1:0, cīņas otrajā
pusē Kalvis vairākas reizes uzbruka un
presingoja, un pēdējās sekundēs izdevās izlīdzināt rezultātu. «Cīņa beidzās
ar 1:1, bet pēc tiesnešu vērtējuma es
zaudēju,» norāda K.Kalniņš.
Saskaņā ar noteikumiem Kalvim
vēl būtu iespēja cīnīties par medaļu,
ja turks iekļūtu finālā, tomēr cerībām
svītru pārvilka turku karatista zaudējums ceturtdaļfinālā. Treneris uzskata,
ka neveiksme Eiropas čempionātā
saistāma ar Kalvja pāreju uz citu svara kategoriju – līdz šim viņš startēja
svara kategorijā līdz 60 kilogramiem,

tīšu vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Ir izglītība, pieredze un atsauksmes, labas
pavāra prasmes. Tālrunis 25941273.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, pirtskrāsnis,
dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, mūrīšus, plītis. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē darbu – jebkuru saimniecībā
vai remontdarbos. Tālrunis 29870655.

Piedāvā darbu

2. vieta
Matīss Ozols, BJSS, 4000 m kanoe (2000.
– 2003. dz.g.) – 19:06,23 min.
Roberts Lagzdiņš, BJSS, 4000 m kanoe
(1998. – 1999. dz.g.) – 17:55,30 min.
Roberts Altmanis, BJSS, 4000 m smaiļošana (1998. – 1999. dz.g.) – 16:16,01 min.

SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Blukās: kokapstrādes operatoriem(-ēm),
palīgstrādniekiem(-cēm). Tālrunis 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

Marka trenere Lelde Laure norāda, ka
šis starts un uzvara svarīga ir Markam
pašam, jo uzvarēt mājas sacensībās ir
prestiža jautājums – airētāju galvenais
atskaites punkts tomēr esot olimpiskās distances, bet galvenais vērtētājs
– Latvijas Olimpiskā komiteja. Savukārt
sacensību organizatore kluba «KC»
vadītāja Ilze Bome uzskata, ka Marks
ir talantīgs un perspektīvs sportists.
«Marks startēja pieaugušo grupā, un tad
jau vairs nav svarīgs ne viņa dzimšanas
gads, ne pieredze. Ja Jelgavā ir kāds talantīgs un perspektīvs jaunais sportists,
tad tas ir Marks,» tā viņa.
Sacensībās Jelgavā piedalījās ap
250 sportistu no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Jelgavnieki izcīnīja
piecas medaļas – divas zelta un trīs
sudraba.

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

Jaunajā svara kategorijā medaļu
izcīnīt neizdodas
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

Jelgavas BJSS U-13 jauniešu basketbola
 10. maijā pulksten 10 – skriešanas
komanda trenera Jāņa Vītola vadībā
koptreniņš (ZOC).
Latvijas čempionātā izcīnījusi bronzas god 11. maijā pulksten 10 – 7. Baltijas J.K.A.
algas. Pusfinālā jelgavnieki spraigā cīņā
karatē čempionāts (Sporta hallē).
piekāpās iepriekšējā gada čempioniem
 11. maijā pulksten 10 – Latvijas lakrosa
Rīgas Daugavas sporta nama komandai
čempionāta spēles (ZOC).
ar 38:41, bet spēlē par bronzu pārspēja
 12. maijā pulksten 13 – skolēnu vieglValmieru ar 66:31. Simboliskajā labāko
atlētikas četrcīņa «Draudzība» (ZOC).
spēlētāju piecniekā, pēc treneru balso 14. maijā pulksten 18 – futbols: FK
juma, iekļuva mūsu komandas kapteinis
«Jelgava» – FK «Liepāja» (ZOC).
Daniels Gersons. Vēl komandā spēlēja
 14. un 15. maijā pulksten 16 – JelgaKristiāns Miglinieks, Roberts Grīnbergs,
vas čempionāts peldēšanā, Latvijas kausa
Rimants Eņģelis, Kristiāns Eglītis, Toms
izcīņas 6. posms, A.Kresa kauss peldēšanā
Truksnis, Rinalds Krivošenoks, Artūrs So(baseinā).
kolovs, Miks Krūmiņš, Dāvis Miglinieks,
Ralfs Brālēns, Hardijs Švarcs, Toms MūrMeklē darbu
nieks, Rainers Mihailovs, Juris Miķelsons
Sociālais aprūpētājs – aprūpēšu vai pieskaun Bruno Zeltiņš.

«Neesmu ātruma cilvēks»
 Ilze Knusle-Jankevica
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bet šajā čempionātā debitēja svara
kategorijā līdz 67
kilogramiem. «Ja
jānomet vairāk
nekā seši kilogrami, to vairs nav
iespējams izdarīt.
Turklāt tam neredzam iemeslu,
jo tā organismam
ir ļoti liela slodze. Savukārt, lai
adaptētos jaunajā Šajā Eiropas karatē čempionātā (WKF versijā) jelgavnieks
svara kategorijā, Kalvis Kalniņš debitēja citā svara kategorijā, un, pēc
sportistam ir va- trenera Maksima Ivančikova domām, tieši tas patraujadzīgs laiks,» tā cēja izcīnīt medaļu. «Paiet kāds laiks, kamēr sportists
M.Ivančikovs, pie- adaptējas jaunā svara kategorijā,» tā treneris, piebilstot
bilstot, ka priekšā – pasaules čempionātā novembrī gan no Kalvja tiks
gatavošanās pasau- gaidīts vairāk.
Foto: no K.Kalniņa arhīva
les čempionātam
novembrī, kurā gan tiek cerēts uz pieveica serbus un nīderlandiešus, un
Latvijas izlasei radās iespēja cīnīties
labāku rezultātu.
Latvijas izlase startēja arī komandu par bronzas medaļām. Izšķirošajā
cīņās, un te izcīnīta 7. vieta. K.Kalniņš cīņā gan nācās atzīt serbu pārākumu
stāsta, ka komandas sastāvā ir seši – rezultātā 7. vieta. «Pret serbiem biju
cilvēki un sērija turpinās līdz vienas pieteikts kā piektais, bet diemžēl tik
komandas trīs uzvarām. Pirmajā cīņā tālu netika,» nosaka K.Kalniņš. Viņš
Latvijas izlase sacentās ar Zviedrijas komandas sniegumu kopumā vērtē
izlasi, kuru pieveica. Šajā cīņā Kalvis pozitīvi, jo Latvijas izlase piekāpās
gan nepiedalījās. Otrajā cīņā mūsu tikai favorītiem.
Jāpiebilst, ka 49. Eiropas karatē
komanda zaudēja Azerbaidžānas izlasei. Šajā duelī Kalvis aizvadīja pirmo čempionātā (WKF versijā) Somijas
cīņu un piekāpās pretiniekam ar 0:3. pilsētā Tamperē pulcējās gandrīz 800
Tiesa, pēc tam Azerbaidžānas izlase karatisti no 43 Eiropas valstīm.

Pārdod
Ozola briketes. Ar piegādi 145 EUR.
Tel.29907466

Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Kantainās bērza briketes. 130 EUR.
Tel.27029553
Kūtsmēslus. Tālr.26816035
Vasarnīcu. T.29558600
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas. T.26782868
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi. T.26816035

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Dažādi
Televizoru remonts. T.26735343, 63027193.
Celtniecības un remontdarbi. Tālr.20017992
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija; maksātnespējas lietas; biznesam – pamatkapitāla izteikšana eiro. Raiņa
14, T.29179847 www.ademide.lv
Zāģē malku. T.27001280
95. koda periodiskā apmācība «Cita autoskola» sāksies 12. maijā. Tuvāka informācija pa
tel.63050777, 26950404 vai Driksas ielā 1.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija. T.25904905
Pļauju zāli. T.25994203
Zāles pļaušana ar trimmeri. T.26395804
Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.26775279.
Pieminekļu, sētiņu pārdošana, uzlikšana. Kapa
vietu atjaunošana. T.26774615, Dmitrijs
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
ANTA STRODA (1931. g.)
LEONTĪNA LAMBERTA (1931.g.)
PĒTERIS JAKOVELS (1949. g.).
Izvadīšana 08.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MIRDZA VULFA (1937. g.).
Izvadīšana 08.05. plkst.13 Zanderu kapsētā.
JURIJS SKOROBOGATIHS (1960. g.).
Izvadīšana 09.05. plkst.14 Zanderu kapsētā.
MARIJA BLEIDELE (1923. g.).
Izvadīšana 10.05. plkst.12 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ALDIS BALODIS (1932. g.).
Izvadīšana 10.05. plkst.14 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1811.sērija.
9.30 Radīti mūzikai.*
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Vertikāle.*
11.55 Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.50 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.05 Vai Rīga jau gatava?*
13.20 Kur pazudis Elvis? Latvijas komēdija. 2008.g.
14.45 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
15.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.30 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1811.sērija.
16.30 Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 9. Seriāls. 8.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 89.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
23.45 “De facto”.*
0.25 Četras istabas.*
1.00 Marija Krojere. Dānijas drāma. 2012.g. (ar subt.).

LTV7
6.00 Lat vijas Republikas valsts himna.
6.05 “1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai.* 10.sērija.
6.35 Savējie. Seriāls. 7. un 8.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.*
8.15 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
8.35 Pie rīta kafijas.*
8.55 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
9.15 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Kriminālsleja. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.50 Kalle nāk 5. Seriāls. 6.sērija.
11.40 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.40 Savējie. Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.40 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
14.10 LBL 3.finālspēle.*
16.10 Kalle nāk 5. Seriāls. 7.sērija.
17.05 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.05 Kriminālsleja. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.35 Ķepa uz sirds.*
20.10 Tūrists manā ciltī. Ekvadora. Dokumentāls seriāls.
21.15 Sporta studija.
22.00 “1000 jūdzes” Ķīnā.* 3.sērija.
22.30 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.15 Vanags. Seriāls. 3.sērija.
1.20 Sprādzienizturīgs audums. Dokumentāla filma.
1.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Likums un kārtība 9. ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 Ticīgo uzvaras balss.
6.10 Bernards. Animācijas seriāls.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 R.Pilčere. Dubultā dzīve. Vācijas melodrāma. 2012.g. 1.sērija.
12.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī. ASV dok.seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 115.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 7.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 31.sērija.
16.50 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 116.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dombura studija. Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 Amerikāņi. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.10 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 21.sērija.
1.00 Dzīvīte 2.
1.20 LNT ziņu “Top 10”.
2.10 900 sekundes.
3.40 Degpunktā.
4.05 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.30 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 8. Seriāls. 14.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 1.sērija.
6.40 Pūķu mednieki. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
10.05 Smieklīgākie videokuriozi 22.
10.30 Māmiņu klubs.
11.05 Firma. Seriāls. 9.sērija.
12.05 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.35 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
14.10 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
14.30 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
15.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 776. un 777.sērija.
16.50 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 777.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 20.sērija.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 17.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 21.sērija.
0.00 Nekā personīga.
1.00 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
1.55 Kobra 8. Seriāls. 14.sērija.
2.45 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
3.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 777.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 13. maijs
LTV1
4.55 Ielas garumā.*
5.25 Četras istabas.*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1812.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 89.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 9. Seriāls. 8.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Mjanma. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.25 Velomūzika. Dokumentāla filma.
14.25 Viss notiek!*
15.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.15 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1812.sērija.
16.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija (ar surdotulkojumu).
17.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 9. Seriāls. 9.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 90.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Populisma draudi Eiropā. Dokumentāla filma.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.25 Latvijas sporta varoņi.* Dukuru mezgls.

LTV7
5.00 Sporta studija.*
5.45 Vai Rīga jau gatava?*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 “1000 jūdzes” Persijā.* 1.sērija.
6.35 Savējie. Seriāls. 9.sērija.
7.10 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.* (krievu val., ar subt.).
7.55 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
8.15 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.*
8.35 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs.*
8.55 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.*
9.15 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Kriminālsleja. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.50 Kalle nāk 5. Seriāls. 7.sērija.
11.40 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
12.40 Savējie. Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.40 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
14.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*
16.10 Kalle nāk 5. Seriāls. 8.sērija.
17.05 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.05 Kriminālsleja. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.35 Aktuālais jautājums. (krievu val.).
20.05 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
20.35 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 41.sērija.
21.05 Ak, kāds jaukumiņš! Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.50 Tavs auto.
22.25 Autosporta programma nr.1.
22.55 Sporta studija.* (ar surdotulkojumu).
23.45 “1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai.* 10.sērija.
0.15 “1000 jūdzes” Persijā.* 1.sērija.
0.45 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 41.sērija.
1.15 Vai Rīga jau gatava?*
1.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 31.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Ķerto līga 3. ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 I.Lindstrēma. Vasaras tango. Vācijas romantiska drāma.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 21.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 116.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 8.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 32.sērija.
16.50 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Investīcijas mīlestībā. Romantiska komēdija.
23.10 Nikita 2. ASV seriāls. 40.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Dombura studija.
2.10 900 sekundes.
3.40 Degpunktā.
4.05 Šodien novados.
4.15 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 8.sērija.

TV3
5.00 Kobra 8. Seriāls. 15.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 2.sērija.
6.40 Pūķu mednieki. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 20.sērija.
11.05 Firma. Seriāls. 10.sērija.
12.05 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.35 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
14.10 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
14.30 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
15.30 Smieklīgākie videokuriozi 22.
16.50 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014.
Kazahstāna – Latvija.
23.20 Atriebība 2. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.20 Amerikāņu šausmu stāsts 2. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
1.10 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
2.05 Kobra 8. Seriāls. 15.sērija.
3.00 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 14. maijs
LTV1
4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1813.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 90.sērija.
10.00 Četras istabas.*

tv programma
10.40 Mana ģimene 9. Seriāls. 9.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Aculiecinieks.*
11.45 Es un skola.*
12.15 Skats no malas.* (ar surdotulkojumu).
12.45 Ielas garumā.* (ar subtitriem).
13.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.30 Vai Rīga jau gatava?*
13.45 Latvija var!*
14.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
15.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.15 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1813.sērija.
16.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija (ar surdotulkojumu).
17.15 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 10. Seriāls. 1.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 91.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Personība.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija.*
1.25 Ielas garumā.*
1.55 Vai Rīga jau gatava?*

LTV7
5.00 Tavs auto.*
5.30 Autosporta programma nr.1.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 “1000 jūdzes” Persijā.* 2.sērija.
6.35 Savējie. Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs. (krievu val., ar subt.).
8.15 EKO laiks. Televeikala skatlogs.
8.35 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.*
8.55 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.*
9.15 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Kriminālsleja. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.45 Kalle nāk 5. Seriāls. 8.sērija.
11.40 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
12.40 Savējie. Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.40 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
14.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*
16.10 Kalle nāk 5. Seriāls. 9.sērija.
17.05 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.10 JAUNUMS! Detektīvaģentūra “Bīgls”.
Krievijas seriāls (ar subtitriem). 2012.g. 1.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.25 TIEŠRAIDE. LBL 4.finālspēle.
21.30 Spots.
22.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.30 Ātruma cilts.
23.00 Pēdējais liecinieks. Seriāls. 6.sērija.
23.50 Ak, kāds jaukumiņš! Dokumentāla filma. 6.sērija.
0.35 “1000 jūdzes” Persijā.* 2.sērija.
1.00 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 42.sērija.
1.30 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 32.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Ķerto līga 4. ASV seriāls. 1.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Investīcijas mīlestībā. Vācijas un Austrijas romantiska komēdija.
12.00 Dzintara dziesmas 2.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 33.sērija.
16.50 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Policists no pagātnes. Vācijas seriāls. 2010.g. 10.sērija.
22.10 Vegasa. ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
23.10 Paliec! ASV drāma. 2005.g.
1.00 Dzīvīte 2.
1.20 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
2.10 900 sekundes.
3.40 Degpunktā.
4.05 Šodien novados.
4.15 Ķerto līga 4. ASV seriāls. 1.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 8. Seriāls. 16.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 3.sērija.
6.40 Pūķu mednieki. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
10.05 Smieklīgākie videokuriozi 22.
11.05 Firma. Seriāls. 11.sērija.
12.05 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.35 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
14.10 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
14.30 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
15.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 777. un 778.sērija.
16.50 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 778.sērija.
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Reiz sensenos laikos 2. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.15 Kinomānija 5.
23.50 Saikne 2. ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
0.45 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
1.40 Kobra 8. Seriāls. 16.sērija.
2.35 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
3.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 778.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 15. maijs
LTV1
4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1814.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 91.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 10. Seriāls. 1.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subtitriem).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.40 Zebra.*
15.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.15 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1814.sērija.
16.15 Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija (ar surdotulkojumu).
17.15 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 10. Seriāls. 2.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 92.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusija (ar surdotulkojumu).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Diskusija.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Populisma draudi Eiropā. Dokumentāla filma.
1.30 Province.* (ar subt.).

LTV7
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
5.30 Ātruma cilts.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 “1000 jūdzes” Persijā.* 3.sērija.
6.40 Savējie. Seriāls. 12.sērija.
7.10 EKO laiks. Televeikala skatlogs.*
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.
8.15 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs.*
8.34 Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs.*
8.55 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.*
9.15 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Detektīvaģentūra “Bīgls”. Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
10.45 Kalle nāk 5. Seriāls. 9.sērija.
11.40 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
12.40 Savējie. Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.40 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
14.10 LBL 4.finālspēle.*
16.10 Kalle nāk 5. Seriāls. 10.sērija.
17.05 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.10 Detektīvaģentūra “Bīgls”. Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.35 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 42.sērija.
20.05 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.40 Makšķerē kopā ar Olti!
21.15 TIEŠRAIDE. Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli. Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusija (ar surdotulkojumu).
22.50 Motociklisti.
23.20 “SeMS” ceļo.*
0.20 Autosporta programma nr.1.*
0.50 Tavs auto.*
1.20 Makšķerē kopā ar Olti!*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 33.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Ķerto līga 4. ASV seriāls. 2.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Ezermalas doktorāts. Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.50 Dāmu paradīze 2. Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 34.sērija.
16.50 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Latvijas faili. Ulmaņa varas laiki. Latvijas dokumentāla filma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Kurš pēc kārtas? ASV romantiska komēdija.
0.25 Dzīvīte 2.
0.50 Ezermalas doktorāts. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.25 900 sekundes.
3.55 Degpunktā.
4.20 Šodien novados.
4.30 Ķerto līga 4. ASV seriāls. 2.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 101.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 4.sērija.
6.40 Pūķu mednieki. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
10.05 Ekstrasensi kā detektīvi.
11.05 Firma. Seriāls. 12.sērija.
12.05 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.35 Smurfi. Animācijas seriāls.
14.10 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
14.30 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
15.55 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 779.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014. ASV – Latvija.
19.15 TV3 ziņas.
19.40 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 779.sērija.
21.00 Kāsla metode 4. ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Kovboji un citplanētieši. ASV spraiga sižeta filma.
0.30 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.
1.35 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
2.25 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
3.10 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
3.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 779.sērija.
4.00 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 16. maijs
LTV1
4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Alpu dakteris 3. Seriāls. 10.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 92.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 10. Seriāls. 2.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Izsauciet vecmāti! 2. Seriāls. 4.sērija.
12.30 1:1. Aktuālā intervija.* (ar surdotulkojumu).

13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 100 g kultūras. Diskusija.*
14.20 100 g kultūras. Personība.*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.25 Vides fakti.* (ar subt.).
16.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija (ar surdotulkojumu).
17.10 Alpu dakteris 3. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.55 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00 Inspektors Lūiss 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 Inspektors Lūiss 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
0.50 Izsauciet vecmāti! 2. Seriāls. 4.sērija.
1.50 Latvijas sporta varoņi. Bronzas komanda.
2.20 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.* 1.pusfināls.
4.25 Ir lietas, kas jāzina. Sekojam Horvātijai.

LTV7
5.00 Ātruma cilts.*
5.30 Tavs auto.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 “1000 jūdzes” Persijā.* 4.sērija.
6.35 Savējie. Seriāls. 13. un 14.sērija.
7.35 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.*
7.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
8.15 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.35 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.*
8.55 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.*
9.15 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Detektīvaģentūra “Bīgls”. Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
10.45 Kalle nāk 5. Seriāls. 10.sērija.
11.40 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
12.40 Savējie. Seriāls. 16.sērija.
13.10 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.40 Aktuālais jautājums.* (krievu val., ar subt.).
14.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*
16.10 Kalle nāk 5. Seriāls. 11.sērija.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
18.10 Detektīvaģentūra “Bīgls”. Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.25 TIEŠRAIDE. LBL 5.finālspēle.
21.30 Anekdošu šovs. Izklaidējošs raidījums.
22.00 Eiropa koncertos. (ar subt.). 11.sērija.
22.50 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls. (ar subt.).
23.20 Izdzīvotāji 5. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
0.15 Ātruma cilts.*
0.45 Makšķerēšanas noslēpumi.*
1.15 Motociklisti.*
1.40 Spots.*
2.10 Saules izaicinātie. “Livin aloha”.*
2.40 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
3.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 34.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Ķerto līga 4. ASV seriāls. 3.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Kurš pēc kārtas? ASV romantiska komēdija. 2011.g.
12.00 Latvijas faili. Ulmaņa varas laiki. Latvijas dokumentāla filma.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 35.sērija.
16.50 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! TV šovs.
23.10 Meitene, kura spēlējās ar uguni. Zviedrijas un Dānijas trilleris. 2.sērija.
1.00 Dzīvīte 2.
1.20 Likums un kārtība 9. ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
2.10 900 sekundes.
3.40 Degpunktā.
4.05 Šodien novados.
4.15 Rafteru ģimene 6. Austrālijas seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 102.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 5.sērija.
6.40 Pūķu mednieki. Animācijas seriāls.
7.10 Smurfi. Animācijas seriāls.
7.40 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 Kobra 12. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Kāsla metode 4. ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
11.05 Firma. Seriāls. 13.sērija.
12.05 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.35 Smurfi. Animācijas seriāls.
14.10 Finiass un Fērbs 3. Animācijas seriāls.
14.40 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
15.40 Pēdējais īstais vīrs 2. ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
16.40 Tētuka meitiņas 9. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
17.15 Runā Rīga! 2.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
21.00 Iepazīstieties – Fakeri! ASV komēdija.
23.30 Gaišo atmiņu mūžīgais starojums. ASV romantiska drāma.
1.30 Kobra 12. Seriāls. 1.sērija.
2.25 Alkas pēc laimes. Vācijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
3.10 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 102.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 17. maijs
LTV1
5.05 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
5.15 Aizliegtais paņēmiens.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.*
6.30 Nekurienes iemītnieki. Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 Nozīmīgais gads. Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 Muks. Animācijas seriāls.
8.00 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 Džungļu grāmata. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Jakari. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TV PIRMIZRĀDE. Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs
13.05 A.Eglītis. “Homo Novus”.* Daugavpils teātra izrāde.
14.40 Es un skola.
15.10 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.30 Liels, lielāks, lielākais 2. Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.30 Es – savai zemītei.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 “Teātris.zip”.
21.45 A.Čehovs. Tēvocis Vaņa.* Valmieras drāmas teātra izrāde.
0.00 Inspektors Lūiss 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.40 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.* 2.pusfināls.
3.50 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta.
4.45 Gudrs, vēl gudrāks.*

LTV7
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
5.30 Makšķerē kopā ar Olti!*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
7.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
8.50 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.10 TV mozaīka.
9.30 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.
9.50 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.
10.10 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.
10.30 Ātruma cilts.*
11.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
11.30 Sporta studija.*
12.15 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls. (ar subt.).
12.45 “1000 jūdzes” Ķīnā.* 3.sērija.
13.15 Motociklisti.*
13.45 TIEŠRAIDE. Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats. 11. un 12.sērija.
14.45 LBL 5.finālspēle.*

PRIVĀTĀ SĀKUMSKOLA JELGAVĀ

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

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:
profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

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

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

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

Plastmasas cauruļu ražotne SIA «Evopipes»

aicina darbā preču iesaiņotāju.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

16.45 Plūstošais zelts. Dokumentāla filma.
17.50 Mīla, mazuļi un mājas sajūta. Vācijas melodrāma. 2011.g.
19.30 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.00 Spots.*
20.30 Izdzīvotāji 5. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
21.30 “1000 jūdzes” Ķīnā. 4.sērija.
22.00 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.50 Tilts. Detektīvseriāls. 10.sērija.
0.55 SOKO Vismāra. Seriāls. 11.sērija.
1.45 Eiropa koncertos. (ar subt.). 11.sērija.
2.30 “1000 jūdzes” Persijā.* 3. un 4.sērija.
3.30 Makšķerē kopā ar Olti!*
4.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
4.30 Autosporta programma nr.1.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 2. Seriāls (ar subtitriem). 35.sērija.
5.50 Briklberija. Animācijas seriāls.
6.10 Dzimuši policisti 2. ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 Degpunktā.
7.30 JAUNUMS! Kā izdzīvot pie vecākiem? ASV komēdijseriāls. 1. – 3.sērija.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Trakie Ginesa rekordi.
11.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! TV šovs.
13.35 Glābēju diena. Operatīvo transportlīdzekļu parāde.
14.35 Policists no pagātnes. Vācijas seriāls. 2010.g. 10.sērija.
15.35 Pretpoli pievelkas. Francijas un Beļģijas romantiska komēdija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. R.Pilčere. Dubultā dzīve. Vācijas melodrāma. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 TIEŠRAIDE. Svinīgā apbalvošanas ceremonija “Gods kalpot Latvijai!”.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Dauntonas abatija 2. Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
2.45 Dzimuši policisti 2. ASV seriāls. 6.sērija.
3.25 LNT brokastis.

15.10 Grāmatu pavēlnieki.
15.15 Pēdējais īstais vīrs 2. ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
15.40 Dzīvās lelles 3. ASV realitātes šovs.
16.35 Iepazīstieties – Fakeri! ASV komēdija. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Rotaļlietu stāsts 3. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.40 Zirnekļcilvēks. ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
0.15 Paranormālā parādība 2. ASV šausmu filma. 2010.g.
1.55 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
2.45 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 103.sērija.
3.30 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 6.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 18. maijs
LTV1

5.00 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 103.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 6.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
7.10 Darbarūķis Menijs 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3. Animācijas seriāls.
8.15 Šīna planēta. Animācijas seriāls.
8.30 TV PIRMIZRĀDE. Monstru skola: Bīstieties! Filmējam! Anim.filma.
10.00 Autoziņas.
10.30 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
11.30 Kinomānija 5.
12.00 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
12.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014.
Latvija – Krievija.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.30 Es un skola.*
8.00 Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 Džungļu grāmata. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Jakari. Animācijas seriāls.
10.00 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.30 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.
11.00 Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
15.30 Kas var būt labāks par šo?*
16.00 Ķepa uz sirds.*
16.30 Latvijas Arhitektūras gada balva 2014.
17.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Radīti mūzikai.
20.30 Panorāma.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Bērtons un Teilore. Biogrāfiska drāma. (ar subt.).
23.15 Liels, lielāks, lielākais 2. Dokumentāla filma. 6.sērija.
0.10 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.* Fināls.
3.25 Robotāda. Dokumentāla filma.
3.35 Ir lietas, kas jāzina. Sekojam Turcijai.
4.15 Kalnciema ielas koka namu atdzimšana. Dokumentāla filma.
4.35 Noķert tradīciju aiz astes.*
5.05 Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi. 1.daļa.

«Vārds uzņēmējiem»

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»

TV3

Mantu tirdziņš «Hercogā»

Jauni un lietoti vasaras apģērbi, apavi, aksesuāri un
rotaļlietas bērniem – 18. maijā no pulksten 10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs». Stūrītis «Dāvinu» – dāvini
noderīgas lietas citiem! Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz
16. maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942, 26456942.

uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšēja pieredze sociālā darbinieka amatā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar Grupu dzīvokļu klientiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā
Grupu dzīvokļu klientu sociālās problēmas un klientu resursus;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā Grupu dzīvokļu klientiem.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2014. gada 23. maijam.
Tālrunis informācijai – 63048921.

LTV7
5.00 Ātruma cilts.*
5.30 Tavs auto.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā.*
7.50 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.
8.10 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.
8.31 Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs.
8.50 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.
9.10 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
9.30 Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.
9.50 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.10 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.
10.30 Tavs auto.*
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!*
11.30 Autosporta programma nr.1.*
12.00 Zebra.* (ar subt.).
12.15 Tūrists manā ciltī. Mongolija. Dokumentāls seriāls.
13.15 Eiropa koncertos. (ar subt.). 11.sērija.
14.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīla, mazuļi un mājas sajūta. Melodrāma.
15.55 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
16.25 Anekdošu šovs.* Izklaidējošs raidījums.
16.55 TIEŠRAIDE. LBL 6.finālspēle.
19.05 Vanags. Seriāls. 4.sērija.
20.10 Mīla no otrā acu uzmetiena. Melodrāma. (ar subt.).
21.55 Ceļs uz Rio. (ar subt.).
23.00 Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats.*
11. un 12.sērija.
0.00 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls. (ar subt.).
0.30 Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”.*
2.35 Eiropas vidū – pasaules malā. Dokumentāla filma.
3.10 Vai Rīga jau gatava?*
3.25 Sporta studija.*
4.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*

LNT
5.00 Likums un kārtība 9. ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 Bernards. Animācijas seriāls.
6.10 Briklberija. Animācijas seriāls.
6.30 Dzimuši policisti 2. ASV seriāls. 7.sērija.
7.25 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.50 Kā izdzīvot pie vecākiem? ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
8.20 TIEŠRAIDE. “Nordea” Rīgas maratons 2014.
8.35 Gadās arī trakāk 2. ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Superbingo.
11.00 Trakie Ginesa rekordi.
11.25 Vampīra dienasgrāmatas 2. ASV seriāls. 5.sērija.

7

12.20 TIEŠRAIDE. “Nordea” Rīgas maratons 2014.
12.35 Trakie Ginesa rekordi.
13.15 TIEŠRAIDE. “Nordea” Rīgas maratons 2014.
13.45 Lielās mammas māja 2. ASV komēdija.
15.40 Dauntonas abatija 2. Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TIEŠRAIDE. “Nordea” Rīgas maratons 2014. Dienas kopsavilkums.
19.00 Ginesa rekordisti.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 Dāmu paradīze 2. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.10 Pēdējie Grimmi. ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
23.05 Brāļi. ASV trilleris. 2010.g.
1.10 Lielās mammas māja 2. ASV komēdija.
2.50 LNT brokastis.
3.35 Briklberija. Animācijas seriāls.
3.55 Dzimuši policisti 2. ASV seriāls. 7.sērija.
4.35 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 104.sērija.
5.45 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 7.sērija.
6.40 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
6.50 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
7.25 Darbarūķis Menijs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3. Animācijas seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.55 Māmiņu klubs.
9.30 Smieklīgākie videokuriozi 22.
10.00 Superbingo.
11.00 Gandrīz ideālas vakariņas 6.
14.15 Rotaļlietu stāsts 3. ASV animācijas filma. 2010.g.
16.25 Zirnekļcilvēks. ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Zvaigžņu ceļš. ASV un Vācijas fantastikas filma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Kods: Džeronimo. ASV spraiga sižeta drāma.
0.50 Mīļotais. Brazīlijas komēdija. 2010.g.
2.45 Mīlestības sirdspuksti 2. Vācijas seriāls. 104.sērija.
3.30 Nozieguma skelets 7. ASV seriāls. 7.sērija.
4.10 Mana mīļā aukle 7. Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.

Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1
šā gada 19. un 20. maijā plkst.17
aicina bērnus uz konsultācijām uzņemšanai

2014./2015. m.g. 1. klasē ar mūzikas novirzienu.
Muzikālo spēju pārbaude notiks 22. maijā no plkst.16
pēc pieraksta.

Atbalsta grupa pacientiem ar onkoloģiskajām saslimšanām
Aicinām apmeklēt atbalsta grupas, kas paredzētas cilvēkiem, kuri paši vai viņu radinieki, vai draugi saskārušies ar
diagnozi – vēzis. Atbalsta grupa plānota kā morāls atbalsts un iespēja ikvienam izteikties, lai mazinātu negatīvās emocijas
sevī un varētu padalīties ar savu pieredzi. Tāpat tikšanās laikā tiks organizētas speciālistu lekcijas un konsultācijas.

Atbalsta grupas notiks 12. un 26. maijā Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4.
Sīkāka informācija pa tālruni 29398851.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897; vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē jebkurā vecumā 2014./2015. m.g. mācībām latviešu un krievu valodā:
• pamatizglītības (arī korekcijas, ar mācīšanās grūtībām, mazākumtautību) programmās;
• vispārējās vidējās izglītības programmā latviešu valodā un mazākumtautību.
Iespējams mācīties no pulksten 9 līdz 20.40 sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē,
arī sestdienās, tālmācībā vai eksternātā, pēc individuālā plāna.
Ir māmiņu istaba, psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs.
Dokumentus pieņem darba dienās no pulksten 9 līdz 17 skolas kancelejā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā «Uzņemšana».
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Pasākumi pilsētā
 10. maijā no pulksten 9 līdz 19 un 11. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Stādu dienas
(Jelgavas pils parkā un pagalmā).
 10. maijā pulksten 16 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2014» fināls (deju centrā
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
 10. maijā pulksten 17 – bērnu vokālās studijas «Rotiņa» koncerts «Māmiņa pati
labākā». Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 10. maijā pulksten 19 – muzikālās apvienības «Tik un tā» dzimšanas dienas sarīkojums «Pirmie 10». Mākslinieciskais vadītājs G.Galiņš. Ieeja – bez maksas (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 11. maijā pulksten 15 – Mātes dienai veltīts koncerts. Piedalās bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» (vadītāja Agija Pizika) un Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālais ansamblis
«Knīpas un Knauķi» (vadītāja Vita Siliņa). Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
 12. maijā pulksten 16 – konkursa «Jelgavas vecmāmiņa 2014» laureātu godināšana
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 12. maijā pulksten 18 – izglītojošs seminārs vecākiem par bērnu drošību vasaras
brīvlaikā «Vasara piedzīvojumiem, nevis pārdzīvojumiem». Ārsts traumatologs stāstīs
par bērnu drošību mājās, laukos, uz ūdens, uz ielas, sportojot. Dalība – bez maksas
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 12. maijā pulksten 19 – Raita Ašmaņa jubilejas koncerts «Mana dzīve mūzikā».
Piedalās: Jelgavas bigbends, I.Kerēvica, A.Vītoliņa, Ž.Siksna, V.Blaubuks, T.Gžibovskis,
G.Lintiņš un citi. Biļešu cena – € 5; 4; 3; 2 (Ls 3,51; 2,81; 2,11; 1,41) (kultūras namā).
 13. maijā pulksten 14 – Jura Alunāna dzimšanas dienā aicina svinēt Latviešu valodas
dienu. Svinēsim kopā ar draugiem, kuri zināšanas apgūst krievu valodā. Dalība – bez
maksas (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 13. maijā pulksten 18 – pulciņa «Mūsdienu deja» koncerts «Brīnumu džungļi»
(Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2).
 15. maijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 15. maijā pulksten 18 – bērnu un jauniešu centra «Junda» zvanu ansambļa koncerts.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Izstādes
 10. maijā pulksten 14 – izstādes «Georgs Svikulis (1942 – 2012). Keramika» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 8. jūnijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 1. jūnijam – Jelgava mūsu pilsētas mākslinieku gleznās (kultūras namā).
 Līdz 31. maijam – Ineses Mīlbergas darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 8. jūnijam – izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei! Desmit gadi Eiropā» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 8. jūnijam – Pētera un Aleksandra Alunānu (ASV) fotoizstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 No 13. maija līdz 1. jūnijam – fotokonkursa «Caur fotoobjektīvu raugos es...» dalībnieku darbu izstāde. Laureātu apbalvošana – 20. maijā pulksten 18 (kultūras namā).
 Līdz 15. maijam – Laumas Liepas gleznu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. jūnijam – izstāde «Baltās zīmes». Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības
darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. jūnijam – Jutas Rindinas keramikas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz jūnija beigām – izstāde «Muzeja jaunieguvumi» jeb pēdējos piecos gados muzeja
iegūtie eksponāti (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Nākamnedēļ svinēs
Studentu dienas citā kvalitātē
 Ritma Gaidamoviča

Līdz šim pierasts, ka Studentu
dienas Jelgavā atzīmē novembrī, taču šogad studenti nolēmuši mainīt tradīciju. Svētki
gaidāmi nākamnedēļ – 13. un
14. maijā –, un tie sāksies ar
studentu vienotības gājienu no
Raiņa parka līdz Jāņa Čakstes
piemineklim. Autovadītājiem
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vēl šajās dienās gaidāma karaoke, dabas olimpiāde,
kino vakars, netradicionālo
sporta spēļu turnīrs, erudīcijas
konkurss un koncerts Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
kopā ar grupām «Tumsa»,
«Gainfast», «Otra puse» un
«Autobuss debesīs».
Šogad Studentu dienām aprit 21 gads.
«Mēs vēlamies attīstīties, pilnveidoties un
mainīties. Kā teicis Rainis – pastāvēs, kas
pārvērtīsies! Tāpēc vēsturisko tradīciju
veidojam jaunā līmenī, lai parādītu, ka
pārmaiņas var būt arī labas,» saka LLU
Studējošo pašpārvaldes pārstāve Studentu
dienu organizatore Liene Lēvalde, uzsverot,

ka šis pasākums būs jauna pieredze gan
visai studentijai, gan Jelgavai. Šogad Studentu dienas Jelgavu pārņems divas dienas
ar dažādiem pasākumiem, kas ļaus katram
apmeklētājam atrast ko sev interesējošu,
gūstot pozitīvas emocijas.
Studentu dienu svinības pilsētā sāksies
ar studentu vienotības gājienu 13. maijā
pulksten 9 pie Raiņa parka. Pulcēšanās
– pulksten 8.50. Autovadītājiem līdz pulksten 9.30 jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Mātera un Lielajā ielā. Vēlāk šajā
dienā sekos vairāki jaunumi – konkurss
«Prezentāciju karaoke», konkurss «Dabas
olimpiāde» un Studentu dienu kino vakars.
Savukārt trešdien, 14. maijā, paredzētas
studentu sacensības strītbolā un netradicionālo sporta spēļu turnīrs. Bet gudrākie
prāti tiksies erudīcijas konkursā «Studentu
pirmā palīdzība».
Savukārt 14. maijā pulksten 22 ZOC
notiks lielais noslēguma koncerts. Šogad uz
skatuves kāps tādas Latvijā pazīstamas grupas kā «Tumsa», «Gainfast», «Otra puse»
un «Autobuss debesīs». Uz dīdžeju terases
spēlēs DJ Johansons un DJ Andee, DJ Muzadrive un DJ Andis Miezītis. Ieejas maksa
– pieci eiro. Ar detalizētāku pasākuma
programmu var iepazīties LLU Studējošo
pašpārvaldes mājas lapā llusp.lv.

notikumi
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Muzeju naktī – dzintars,
lokomotīve «Kurland» un
RAF mākslas cehs
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Māris Brancis

17. maijā notiks Muzeju nakts,
kad no pulksten 19 līdz 1 durvis
vērs arī Jelgavas muzeji, Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis un
Biznesa parks bijušajā RAF rūpnīcā. Muzeju nakts Jelgavā sola
parādīt, cik dažādi ikdienā tiek
izmantots dzintars, un sasaukt
kopā visus pilsētas kungus ar
vārdu Dzintars, ļaut jelgavniekiem pirmajiem novērtēt pilnīgi
jaunu ekspozīciju Dzelzceļa muzejā, ielūkoties Anatomijas un
Augsnes muzeju ekspozīcijās.
Pavisam radoša šī nakts solās
būt Biznesa parkā bijušajā RAF
teritorijā, kur no pulksten 18
līdz 1 darbosies RAF mākslas
cehs un varēs apskatīt rafā
ražoto auto kolekciju.
Šī gada Muzeju nakts veltīta vienam Tieši Muzeju naktī Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcijā publikas vērtējumam tiks
no Latvijas dārgumiem – dzintaram, un nodots pašmāju mākslinieka Raita Junkera sienas gleznojums – dzelzceļa stacija,
tās moto ir «Sarkanā krāsa – dzintars», perons, uz kura sēž pasažieri, blakus piebraukusi lokomotīve «Kurland». 16 kvadkam arī pakārtotas aktivitātes. Ģederta rātmetrus lielais gleznojums tapis trīs mēnešu laikā, darbam veltot pārsimts stundu.
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas Bet R.Junkeru darbībā Muzeju naktī varēs redzēt RAF mākslas cehā.
muzejs aicina uz pasākumu «Tik dzintars «STOP, sarkanais signāls!»
šās izdarībās, pulksten 20 aulā plānots
vien». Muzejs jau pasen ir iedibinājis
Dzelzceļa muzejā dominēs sarkanā tautas deju koncerts, bet 21 un 22 pils
tradīciju svētku organizēšanā iesaistīt arī krāsa, kas ir viens no dzelzceļa nozīmīgā- Sudraba zālē – koru koncerts «Dziesmas
jelgavniekus. Šoreiz muzejā būs skatāma kajiem signāliem. Šāgada moto – «STOP, kā dzintars». Tāpat pilī darbosies radošā
muzejnieku un pilsētnieku kopīgi veidotā sarkanais signāls! Esi drošs un zinošs laboratorija bērniem «Sarkanā krāsa»,
ekspresizstāde, kurā eksponēti dažādi iz- dzelzceļa tuvumā». Jelgavnieki pirmie va- glītrakstīšanā varēs trenēties Dorotejas
strādājumi, kuros parādās dzintars – rotas, rēs novērtēt jauno muzeja ekspozīciju par vēstuļu darbnīcā. Studentu teātris Jāņa
trauki, koka darinājumi ar dzintaru, glez- dzelzceļa kustības vadības sistēmas attīs- Čakstes bulvārī 5a pulksten 20 ielūdz uz
niņas. «Šajā vakarā runāsim par dzintaru tību. Interesanti, ka ekspozīcijas tapšanā pantomīmas monoizrādi «Spēles sākums»,
visos variantos. Piemēram, produktu no- iesaistīts arī Jelgavas mākslinieks Raitis bet no pulksten 21 līdz 24 teātrī – kino
saukumos, dziesmu nosaukumos, pārtikas Junkers, kurš, sniedzot ieskatu, kā izska- un teātra scenogrāfa Andra Merkmaņa
produktos, iesaistoties viktorīnā. Zinošākie tījās vilciena stacija 19. gadsimta beigās, gleznu izstāde. LLU šoreiz nolēmusi rādīt
saņems balvas,» stāsta muzeja direktores uzgleznojis sienas gleznojumu. Desmit litri arī netradicionālos muzejus – pilī 131.
vietniece Marija Kaupere. Muzejā iecerēts akrila krāsas un trīs mēnešu darbs – tik auditorijā no pulksten 19 līdz 22 darbovēl kāds savdabīgs
daudz bija nepiecie- sies Augsnes muzeja ekspozīcija, bet LLU
pasākums – pulk- Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas šams R.Junkeram, Veterinārmedicīnas fakultātē (K.Helmaņa
muzejs 17. maijā pulksten 19 pie muzeja
sten 19 pie muzeja
lai 16 kvadrātmetrus ielā 8) varēs apskatīt Anatomijas muzeju.
aicina sapulcēties visus Jelgavas kungus ar
aicināti sapulcēties
lielo sienu pārvērstu Ar precīziem norises laikiem var iepazīties
vārdu Dzintars.
visi Jelgavas kungi,
par mākslas darbu. mājas lapā jelgavaspils.lv.
kuriem vārds ir Dzintars. Muzejnieki sola «Jau līdz šim mums muzejā bija eksponāti,
pārsteigumu. «Būs interesanti. Kurš vēl tā kas vēstīja par sakaru un signālu ierīču RAF «ieņems» Elita Patmalniece
tiek sveikts? Varbūt vienīgi Jāņi,» nosaka attīstību, taču mazā skaitā. Gribējām un Ieva Bondare
M.Kaupere, gan neatklājot, kas tieši sanā- ko vērienīgāku. Diemžēl daļa ierīču ir
Māksla Muzeju naktī no pulksten 18
kušos Dzintarus sagaida. Tā noteikti būs tik lielas, ka nevaram ienest telpā, tāpēc līdz 1 pārņems bijušo RAF rūpnīcu, kur
viena no iespējām redzēt, cik daudz aktīvu meklējām citu risinājumu, līdz nonācām darbosies RAF mākslas cehs. Latvijā cieDzintaru ir Jelgavā.
pie sienas gleznojuma,» stāsta Jelgavas nīti mākslinieki un mākslas studenti ar
ekspozīcijas koordinatore Ilze Freiberga. biznesa parka «NP Properties» atbalstu
Muzeju nakts orientēšanās
Viņa atzīst, ka jaunais sienas gleznojums ļaus izbaudīt mākslas darba radīšanas
Ādolfa Alunāna muzejā teātra tēvs telpai piešķir šarmu. Lai redzētu, kā procesu. Gleznas radīs māksliniece Ilze
ielūdz uz pasākumu «Alunāni pie Alu- kustības vadības sistēma darbojas šodien, Avotiņa ar meitu Kristīni Luīzi Avotiņu,
nāna». Proti, muzejā būs apskatāma muzeja apmeklētāji varēs interaktīvā veidā nesen Mākslas akadēmiju absolvējusī
Ā.Alunāna radinieku no ASV izstāde, paši pamēģināt darbu ar stacijas dežuranta «Misis Latvija ‘97» un «Misis Globe ‘98»
kurā satiksies trīs paaudžu vīru darbi, vadības pulti. Tāpat arī tiks demonstrētas Ieva Bondare, grafiķis gleznotājs Māris
tostarp mākslas darbi ar dzintaru. animācijas filmas par drošību dzelzceļa Subačs, gleznotāja un modes māksliniece
Tāpat muzeja vadība nolēmusi, ka tuvumā, būs radošā darbnīca bērniem, Elita Patmalniece, kā arī vienīgais Jelciemiņus Ā.Alunāns aicinās arī 2. stā- kurā varēs zīmēt un veidot aplikācijas par gavas mākslinieku pārstāvis R.Junkers.
vā, ļaujot ielūkoties guļamistabā un drošību dzelzceļa tuvumā.
Pasākuma norises vietu un apmeklētājus
darbistabā. Apmeklētājus no pulksten
skicēs un gleznos Jaņa Rozentāla Rīgas
19 līdz 1 gaidīs arī Jelgavas Svētās Iepazīsti Augsnes un Anatomijas Mākslas vidusskolas audzēkņi un Latvijas
Trīsvienības baznīcas tornis. Pulksten muzeja ekspozīcijas!
Mākslas akadēmijas studenti. Process, kā
20 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Dzintars un sarkanā krāsa savienosies mākslinieki glezno, tiks rādīts arī video
piedāvā Muzeju naktī orientēšanos arī Jelgavas pilī. Tur varēs novērtēt gleznu projekcijās uz īpaši izgatavotiem ekrāniem.
Jelgavā kājām vai ar velosipēdu, apmek- izstādi «Sarkans, oranžs, dzeltens», redzēt, Tāpat Biznesa parka apmeklētāji varēs nolējot Muzeju nakts atvērtos objektus cik krāšņa Jelgavas pils slejas pastkartēs, vērtēt RAF busiņu izstādi, kas tika atklāta
un izpildot uzdevumus. Nolikumu un un LLU darbinieku un studentu veidoto pirms diviem gadiem.
sīkāku informāciju skatīt mājas lapā izstādi «Dzintars – dzimtas relikvija».
Ieeja visos Muzeju nakts pasākumos
visit.jelgava.lv.
Studenti apmeklētājus iesaistīs rado- pilsētā – bez maksas.

Jelgavas bigbenda vadītājs: «Ar mani ir raiti un aši»
 Ritma Gaidamoviča

viņa svētkos ar draugiem satiekas ne pie
galda, bet uz skatuves. «Kāda gan starPēc dažām dienām, 12. maijā, nozīmīga dzīves jubileja būs Jelpība, kur sapulcēju savus draugus. Ar
gavas bigbenda vadītājam, diriģentam un pedagogam Raitim
dažiem kopā uz skatuves pat 30 gadi noAšmanim. Viņam 50, un jau tradicionāli savu dzimšanas dienu
lauzti, piemēram, ar Gundaru Lintiņu,
kopā ar draugiem un cīņu biedriem R.Ašmanis svinēs uz skatuar dažiem 15 un desmit. Tāpēc labāk,
ves. Tieši dzimšanas dienā pulksten 19 Jelgavas kultūras namā
lai ir koncerts. Reizē svētki man, cienotiks jubilejas koncerts «Mana dzīve mūzikā». «Tā ir labākā
miņiem un skatītājiem,» tā R.Ašmanis,
dāvana, ja vari darīt to, kas tev patīk un kopā ar sev tuviem
uzsverot, ka turas pie tradicionālajām
draugiem. Būs feini,» saka viņš.
vērtībām, tāpēc uz skatuves būs viņa
Jelgavas bigbends, ilggadējas draudzeUz jautājumu, kā jūtas pirms lielās Viņš gan atzīst, ka šī dzimšanas diena nes solistes Ieva Kerēvica, Aija Vītoliņa,
jubilejas un koncerta, R.Ašmaņa atbilde jau ne ar ko daudz neatšķiras no citām, ciemos atbrauks arī Žoržs Siksna.
«Mūzika ir emocionāla māksla, un, ja
īsa: «Viss mierīgi, darbs rit savu gaitu.» jo pēdējos vairāk nekā desmit gadus tieši

varam emocijas nodot skatītājiem, tas ir
lieliski. Būs feini – kur džezs, tur jābūt
šovam, bez tā nekādi. Tas ir mūzikas
žanrs, kas ļauj improvizēt, tāpēc nekad
nevari paredzēt, kas beigās sanāks,»
nosaka jubilārs, piebilstot, ka koncertā
skanēs gan jauni skaņdarbi, gan jau
iespēlēti. Šoreiz viņš gribot parādīt gan
bigbenda, gan džeza spēku.
Vienmēr, satiekot R.Ašmani, šķiet,
ka viņam baterijas nebeidzas nekad un
dzīvesprieks no viņa staro allaž. Par to
viņš saka: «Vienkārši vecāki bijuši trāpīgi ar manu vārdu. Proti, ar mani ir raiti

un aši. Tur nav ko daudz gudrot – tas
vienkārši atbilst manai dabai!»
Jāpiebilst, ka āboli no ābeles tālu nekrīt – arī viņa bērni ir saindēti ar mūziku.
«Es viņus nespiedu!» nosaka R.Ašmanis,
taču nenoliedz, ka ar bērnu izvēli ļoti
lepojas, jo mūzika padara cilvēku bagātāku. Dēls Reinis iekarojis pastāvīgu
bundzinieka vietu Jelgavas bigbendā,
vecākā meita Anete studē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā un spēlē
klavieres, bet mazākā meita spēlē vijoli.
Reinis piedalīsies arī jubilejas koncertā.
Biļešu cena – 5; 4; 3; 2 eiro.

