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Muzejs kļūst interaktīvāks

Katram cilvēkam vajag vienu baltu ceļu,
Kas ved to mājās,
Vajag upi, ko saukt par savu,
Savu akmeni, zem kura glabāt
Atmiņu krāsainos stikliņus...
			
(I.Ziedonis)

Cienījamie jelgavnieki!
Ir maijs, un Jelgava svin savus Pilsētas svētkus. Šogad tie
notiks laikā no 26. līdz 30. maijam zem zīmes
«Hercogam Jēkabam – 400».
Uz brīdi noliksim malā iecerētos un vēl nepadarītos darbus,
aicināsim savu ģimeni, draugus, paziņas, kolēģus uz
svētkiem, piedalīsimies tajos!

SVĒTKU GĀJIENS – piektdienā,
28. maijā, pulksten 17.
Foto: Ivars Veiliņš
Trīsvienības baznīcas torņa interjers pamazām sāk iegūt aprises. Kā iepriekš norādīja interjera autors SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa»
interjera arhitekts Guntars Jansons, torņa iekšpusē akcents tiks likts uz vēstures liecībām, ko papildinās modernās tehnoloģijas. Šobrīd
visvairāk padarīts torņa 2. stāvā, kurā būs torņa administrācija, bet darbs augšstāvos ies roku rokā ar vēstures ekspozīciju veidotājiem.
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies metu konkurss par vēstures ekspozīciju un multimediju
objektu mākslinieciskā
koncepta izstrādi Jelgavas Trīsvienības baznīcas
tornim. Izvērtējot visus
trīs iesniegtos metus,
žūrija par piemērotāko
izraudzījās darbu ar devīzi «Zemgale. Jelgava.
Vēsture», kura autori ir
SIA «H2E», SIA «RIDemo» un SIA «Solavi».
Jau drīzumā ar autoriem
tiks uzsākta sarunu procedūra, bet pēc līguma
parakstīšanas sāksies
intensīvs darbs pie jauno vēstures ekspozīciju
veidošanas un iekārtošanas.

Ekspozīcijas sastāv no trīs daļām
– vēsturiskā satura, kuru koordinēs
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja vadītāja Gita
Grase, multimedijiem, kas ir pašvaldības Informācijas tehnoloģiju
pārvaldes kompetencē, un mākslinieciskā noformējuma, ko veidos
«H2E».
Uzņēmuma «H2E» pārstāve un
viena no meta idejas autorēm Ingūna Elere stāsta, ka darba izstrādē
ņemtas vērā konkursa nolikumā
minētās ekspozīcijas tēmas, tāpēc
ekspozīcijas dizaina valoda izvēlēta
inteliģenta un klusināta. «Tā arī
bija mūsu darba virsideja – par
cilvēkiem un notikumiem, kas veidojuši pilsētas vēsturi, stāstīt inteliģenti un klusināti,» tā I.Elere. Viņa
norāda, ka par tehnisko ekspozīcijas risinājumu gan šobrīd runāt ir
pāragri, jo sarunu procedūras gaitā
daudzas lietas var mainīties.

Torņa rekonstrukcijas projekta
vadītāja Ilga Muižniece informē, ka
trīs uzņēmumu izveidotā personu
grupa bija iesniegusi piedāvājumu
ar trīs izmaksu variantiem, un
žūrija izvēlējās ekonomiskāko,
ar kuru tālāk tiks strādāts sarunu procedūras gaitā. Muzeja
direktore Gita Grase norāda, ka
uzsvars tomēr tiks likts uz virtuālo
pasniegšanas metodi, tāpēc, visticamāk, korekcijas skars vizuāli,
ārpus multimedijiem, uztveramo
ekspozīcijas daļu. «Ņēmām vērā
arī to, ka pavisam netālu atrodas
muzejs un interesenti oriģinālus
var apskatīt tur,» piebilst G.Grase.
Muzeja darbinieku pirmā tikšanās
ar meta autoriem jau ir bijusi, un
abas puses izteikušas savas domas,
idejas un iebildumus. Par vienu lietu gan puses vienojušās – kvalitātei
ciest nevajadzētu.
Atgādinām, ka vēstures eks-

pozīcija tiks izvietota trijos torņa
stāvos. 3. stāvā paredzēts atspoguļot dažus zīmīgākos Jelgavas
pilsētas vēstures notikumus un
faktus, uzsverot Zemgali kā Latvijas valsts prezidentu «šūpuli»,
jo vairāki mūsu valsts prezidenti
– Jānis Čakste, Gustavs Zemgals,
Kārlis Ulmanis – nākuši tieši no
Zemgales, arī Jelgavas. 4. stāva
ekspozīcija atklās Svētās Trīsvienības baznīcas vēsturi. G.Grase
stāsta, ka te interesenti varēs
aplūkot arheoloģisko izrakumu
gaitā iegūtās senlietas, kā nākamais apskates objekts 4. stāvā būs
virtuālā laika karte, kas atainos
pilsētas attīstību no aizvēstures līdz
mūsdienām, un trīsdimensiju pastaiga pa Sv.Trīsvienības baznīcu.
5. stāva ekspozīcija iepazīstinās ar
Zemgales tautas tērpa darināšanas
un valkāšanas tradīcijām.
(Turpinājums 3.lpp.)

Svētku gājiena moto: «Es veidoju Jelgavas vēsturi».
Jums, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, jau ir pieredze un
radoša izdoma, veidojot svētku gājiena vizuālo tēlu. Ceru,
ka arī šogad gājiens pulcinās gan atraktīvus dalībniekus,
gan atsaucīgus skatītājus.
Pulcēšanās gājienam – pulksten 16.30 Pulkveža O.Kalpaka
ielā, sākot no Lielās ielas virzienā uz Raiņa ielu, kā arī
Svētes ielā un skvērā.

Svinēsim svētkus kopā!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Līdz 17. maijam
nobalso par savu favorītu portālā

Drīzumā atsāks uzņēmumu kreditēšanu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Parex» banka sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas
un attīstības banku jau tuvākajā laikā atsāks uzņēmēju
kreditēšanu. Šonedēļ bankas pārstāvji Jelgavas filiālē
tikās ar uzņēmējiem, lai pārrunātu viņus interesējošos
jautājumus. «Uzņēmēju vēlmes, vajadzības, problēmas un jautājumus ņemsim vērā, izvirzot kritērijus
kredīta saņemšanai. Tādējādi tie uzņēmumi, kam tas
tiešām interesē un ir nepieciešams, varēs pretendēt uz
aizdevumu,» informē «Parex» bankas Biznesa klientu
apkalpošanas daļas vadītāja Ieva Vērzemniece.
Bankas pārstāve norāda, ka
ar Eiropas Investīciju banku
jau ir noslēgts līgums par 100
miljonu eiro lielas summas
piešķiršanu Latvijas mazo un
vidējo uzņēmumu kreditēšanai.

Tiesa, uzņēmumu loks, kas
varēs pieteikties kredītam, ir
ierobežots – atbalsts plānots
lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, piemēram,

transporta un sakaru, tirdzniecības, celtniecības, elektroenerģētikas, gāzes un ūdens apgādes
uzņēmumiem, viesnīcām un
restorāniem un citiem līdzīga
veida pakalpojumu sniedzējiem.
Uz finansējumu nevarēs pretendēt azartspēļu organizētāji,
nekustamā īpašuma attīstītāji,
tabakas un alkohola ražotāji
un izplatītāji, kā arī uzņēmumi,
kuri darbojas finanšu pakalpojumu jomā. Summa, uz kuru var
pretendēt viens uzņēmums, ir
3000 – 12,5 miljoni eiro.
Atbalsts paredzēts ilgtermiņa
projektiem, kas vērsti uz uzņēmumu attīstību, un īstermiņa
projektiem, lai finansētu apgro-

zāmos līdzekļus. «Kredītlīdzekļi
nav paredzēti, lai refinansētu
uzņēmuma saistības kādā citā
bankā,» piebilst «Parex» bankas
Uzņēmumu apkalpošanas direkcijas vadītāja Agnese Paegle.
Lai attīstītu tieši uzņēmumu
kreditēšanu, banka izveidojusi
deviņus kompetences centrus,
kas atrodas banku filiālēs ekonomiski aktīvākajās Latvijas
pilsētās, tostarp Jelgavā. Jelgavas filiāles pārvaldnieks Jurijs
Strods informē, ka bankā ir norīkots cilvēks, kas strādās tikai
ar uzņēmējiem – Jelgavas filiālē
tā ir uzņēmumu apkalpošanas
menedžere Zane Ozoliņa.
(Turpinājums 3.lpp.)

Apbalvos ar barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmi
Ceturtdien, 20. maijā, pulksten 16 Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā
(Svētes ielā 33) ar Latvijas
Republikas valsts apbalvojumu – 1991. gada barikāžu
piemiņas zīmi – tiks apbalvoti
200 jelgavnieki, kuri saņēmuši
ielūgumus no Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja un
1991. gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmes valdes priekšsēdētāja Gundara Daudzes.
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Iestājas par savām tiesībām
 Ilze Knusle-Jankevica

Dobeles, Auces, Tērvetes, Tukuma,
Engures, Jaunpils, Kandavas. Visā
Ik gadu Veselības inspekšajā teritorijā vissliktākā dzeramā
cijas Zemgales kontroles
ūdens kvalitāte ir tieši Jelgavā,
nodaļa saņem ap 30 jelun tā arī ir lielākā mūsu pilsētas
gavnieku sūdzību – par
problēma, norāda speciāliste. «Tas,
to, ka skaistumkopšanas
protams, ir likumsakarīgi, jo Jelgasalonos netiek lietoti
va ir liela pilsēta, arī ūdensapgādes
dezinfekcijas līdzekļi,
sistēma ir plaša, tāpēc, lai to sakārpar medicīnisko pakaltotu, vajag daudz vairāk līdzekļu
pojumu neapmierinošu
un laika,» tā A.Lapiņa.
kvalitāti, netīrību un kaTieši par dzeramā ūdens kvalinalizācijas ūdeņu noplūtāti tiek saņemts visvairāk sūdzību
di daudzdzīvokļu māju
– lielākoties tās ir pamatotas, bet ne
pagrabos, dažādām kaivienmēr. «Pagājušajā gadā vairāki
miņu nesaskaņām. ToJelgavas cietuma ieslodzītie sūdzēmēr vislielākais sūdzību
jās par dzeramā ūdens kvalitāti
īpatsvars Jelgavā ir tieši
ieslodzījuma vietā, bet ūdens anapar dzeramā ūdens kvalīzes parādīja, ka ūdens tur atbilst
litāti. Salīdzinot ar citām
prasībām,» piebilst A.Lapiņa.
pilsētām, jelgavnieki ir
Jelgavas dzeramajā ūdenī ir pagana aktīvi un iestājas
augstināts dzelzs saturs, kas rada
par savām tiesībām – ciarī brūno nokrāsu un duļķainību,
tās reģionālajās nodaļās
bet mikrobioloģiska piesārņojuma,
saņem vien pāris sūdzīkas varētu izraisīt dažādas saslimbu gadā.
šanas, gan nav. Tāpēc speciāliste
uzskata, ka situācija uzlabosies,
«Nedomāju, ka tā ir sūdzēšanās kad ūdenssaimniecības rekonssūdzēšanās pēc. Sabiedrība ir kļu- trukcijas projekta gaitā tiks uzstāvusi izglītotāka, zina savas tiesības, dītas atdzelžošanas iekārtas.
zina dažādas normas un vairāk
visam pievērš uzmanību. Manu- Tualetes papīram
prāt, jelgavnieki uztraucas par skolās ir jābūt!
savu veselību, drošību un iestājas
Viena no reģionālās nodaļas pārpar savām tiesībām,» tā Veselības raudzības jomām ir arī sabiedrības
inspekcijas Zemgales kontroles veselība, tāpēc inspektori regulāri
nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa.
kontrolē sociālās aprūpes iestādes,
Divu gadu laikā, apvienojot izglītības un audzināšanas iestādes,
septiņas valsts iestādes, izveidota dienesta viesnīcas. «Mūsu uzdeviena – Veselības inspekcija –, vums ir pārbaudīt, vai šajās iestākas pārņēma lielu daļu šo iestāžu dēs tiek ievērotas higiēnas prasības,
uzdevumu. Daudzas no jaunajām ko nosaka MK noteikumi. Pēdējos
funkcijām tika uzticētas Veselības gados situācija sāka uzlaboties, bet
aprūpes līgumu un pakalpojumu nu atkal parādās problēmas, ieuzraudzības departamentam un spējams tāpēc, ka trūkst līdzekļu,»
Uzraudzības plānošanas un attīs- situāciju raksturo A.Lapiņa. Tomēr
tības departamentam, kā arī Kon- ir lietas, kas jāievēro, lai kāda arī
troles pārvaldei, bet reģionālajām būtu situācija – kaut vai elementānodaļām klāt nāca ārstniecības ra lieta: tualetes papīrs labierīcībās.
iestāžu plānveida uzraudzība. «Re- «Tam nepārtraukti pievēršam
ģionālo nodaļu funkcijas nav tik uzmanību. Protams, var gadīties,
plašas, bet tas ir labi, jo jautājumu ka tas tikko beidzies un atbildīgā
loks, kas mums ir jāpārzina un persona vēl nav paguvusi izlikt
kuros jāorientējas, tāpat ir liels,» jaunu, bet tualetes papīram skolās
norāda A.Lapiņa, piebilstot, ka ir jābūt,» uzsver speciāliste. Tāpat
inspektori tiek sadalīti pa pārrau- laikā, kad aktīvi ir dažādi vīrusi,
dzības jomām – veselības aprūpes inspektori pievērš uzmanību tam,
kontrole un sabiedrības veselības vai iestādēs tiek nodrošināta iespēja
kontrole.
ievērot roku higiēnu, vai telpu uzkopšanas režīms ir piemērots.
Lielākā problēma – ūdens
«Prasības, kas jāievēro iestādēs,
«Viena no problēmām, kas Jel- spēkā ir no 2002. gada. Kad tikgavā pastāv jau daudzus gadus, ir ko sākām pārbaudes, bija daudz
dzeramā ūdens kvalitāte. Tiesa, nepilnību, piemēram, pie tāfelēm
pēdējos gados arī šajā jomā jūtams nebija apgaismojuma, telpas neprogress, tomēr situācija uzlabosies bija izremontētas. Nu lielākā daļa
tad, kad tiks izbūvētas atdzelžo- nepilnību ir novērstas,» rezumē
šanas iekārtas. Saskaņā ar ES kontroles nodaļas vadītāja.
prasībām līdz 2011. gada beigām
Dienesta viesnīcās joprojām
dzeramā ūdens kvalitātei jābūt jārisina jautājums par dušu skaitu
ideālai, un ceru, ka tā arī būs, jo – to ir par maz.
Jelgavā tiek īstenots vērienīgais
ūdensapgādes rekonstrukcijas Vairāk grēko frizētavas
projekts,» ieskicējot tikai vienu VeA.Lapiņa stāsta, ka inspektori
selības inspekcijas darbības jomu, regulāri plānveidā pārbauda mestāsta A.Lapiņa.
dicīnas iestādes, skaistumkopšanas
Veselības inspekcijas Zemgales pakalpojumu sniedzējus, tostarp
kontroles nodaļas apkalpojamā te- tetovēšanas salonus, pirtis, frizētaritorija ir Jelgava un vairāki novadi: vas. Skatīts tiek viss – vai dokumenJelgavas, Ozolnieku, Aizkraukles, tācija ir sakārtota, vai speciālisti ir
Jaunjelgavas, Kokneses, Nere- sertificēti, vai darbiniekiem veiktas
tas, Pļaviņu, Skrīveru, Bauskas, veselības pārbaudes, vai iekārtas
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, ir darba kārtībā, vai medikamenti

«Nedomāju, ka
tā ir sūdzēšanās sūdzēšanās
pēc. Sabiedrība ir kļuvusi
izglītotāka, zina
savas tiesības,
normas un
vairāk visam
pievērš uzmanību. Manuprāt,
jelgavnieki
uztraucas par
savu veselību, drošību,»
tā Veselības
inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļas
vadītāja Airisa
Lapiņa.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs apmeklēsiet
Muzeju nakti?

Foto: Ivars Veiliņš

tiek uzglabāti atbilstoši prasībām
un netiek izmantoti pēc derīguma
termiņa beigām, telpu atbilstība
higiēnas prasībām un vēl un vēl.
«Visbiežāk tiek grēkots attiecībā uz
dokumentiem, bet citi būtiski pārkāpumi pēdējos divos gados Jelgavā
nav konstatēti,» uzsver A.Lapiņa.
Šajā ziņā vairāk grēko frizētavas
– pērn konstatēti vairāki gadījumi,
ka darbiniekiem nav veiktas veselības pārbaudes, kā arī attiecīgi nav
tīrītas ķemmes, sukas. «Tad gan
uzreiz uzliekam administratīvo
sodu, jo tās ir lietas, kam vienmēr
jābūt kārtībā.» Pagājušajā gadā
saņemta arī viena sūdzība par to,
ka kādā skaistumkopšanas salonā
manikīra speciāliste nelieto dezinfekcijas līdzekļus, bet pārbaudē šis
fakts neapstiprinājās.
Tiesa, pastāv cita problēma,
proti, inspekcijas redzeslokā ir tikai
oficiālas iestādes un uzņēmumi,
bet tos, kas piedāvā pakalpojumus
privāti savās mājās, tā neuzrauga.
A.Lapiņa norāda, ka ik pa laikam
inspekcija saņem zvanus ar pretenzijām, ka, lūk, frizētavas tiekot izķidātas pa spalviņām, bet privātie,
kas nelegāli strādā mājas apstākļos,
kontrolēti netiek. «Tā tiešām ir
– privātos pakalpojumu sniedzējus
mēs nepārbaudām, tā nav mūsu
kompetence. Turklāt ir ļoti grūti
vai pat neiespējami fiksēt to brīdi,
kad privātais pārkāpj normas,» atzīst kontroles nodaļas vadītāja. Viņasprāt, tikai no cilvēkiem pašiem
ir atkarīgs, vai šie «kaktu kantori»
pastāvēs, bet katram, kurš izmanto
šos pakalpojumus, jāsaprot – tajā
brīdī, kad cilvēks iegājis pa šīm
durvīm, viņš ir zaudējis tiesības
cīnīties par savām kā patērētāja
tiesībām un celt pretenzijas par
pakalpojuma kvalitāti.

Izvērtē bīstamību

Brīdī, kad tiek fiksēts pārkāpums, inspektori izvērtē tā bīstamību, un galvenais kritērijs ir – vai
tas nerada saslimšanas draudus.
«Sodīšana nav mūsu mērķis. Mums
galvenais ir panākt, lai nepilnības
tiktu novērstas, nevis lai no mums
baidītos,» uzsver A.Lapiņa. Pagājušajā gadā Zemgales kontroles
nodaļa sastādījusi 18 administratīvā pārkāpuma protokolus, bet
situācijās, kad uzlikti naudas sodi,

tie ir samērīgi.
Speciāliste norāda, ka inspektori
caur pirkstiem neskatās uz tādām
situācijām, kad, piemēram, visā
skolā labierīcībās nav tualetes
papīra, dušas vai labierīcības nav
iztīrītas. «Tad iestādes vadītājam
piemērojam sodu, kas vidēji ir 30
– 50 lati, kaut gan Administratīvo
pārkāpumu kodekss paredz naudas
sodu līdz pat 250 latiem,» norāda
A.Lapiņa.

Uz sūdzībām reaģē vienmēr

Veselības inspekcijas kompetence
ir arī iedzīvotāju sūdzību izskatīšana. Lai gan inspekcijas prioritāte
ir bērnu iestādes, iedzīvotāji par iespējamiem pārkāpumiem izglītības
iestādēs, bērnudārzos ziņo samērā
reti. A.Lapiņa atceras, ka pērn
vienubrīd aktuāla bija problēma
ar utīm, uz inspekciju pat zvanīja
vecāki un sūdzējās, ka viņu bērns
dārziņā dabūjis utis, bet šogad par
to nesūdzas. Tādos gadījumos gan
vainīgais netiek ne meklēts, ne
sodīts, bet gan veikti pasākumi, lai
šo parādību likvidētu. Pirmsskolas
izglītības iestādes mediķa pienākums ir pārbaudīt visus bērnus un
tos, kuriem ir utis, sūtīt mājās, lai
vecāki iztīra bērna galvu. Savukārt
Veselības inspekcija pārbauda, vai
apstākļi bērnudārzā ir tādi, lai
parazīti tālāk neizplatītos. «Katram
bērnam jābūt savam skapītim, arī
individuālajiem higiēnas līdzekļiem,
turklāt rūpīgi jāseko, lai katrs bērns
lietotu tikai savus, piemēram, lai ar
vienu ķemmi neķemmētu matus
vairākiem bērniem. Tāpat svarīgi
ir, lai gultas veļa būtu tīra, savlaicīgi
nomainīta un marķēta, turklāt
jāseko, lai, piemēram, konkrētam
bērnam paredzētā gultas veļa tiktu lietota tikai viņa vajadzībām,»
stāsta A.Lapiņa.
Tomēr visvairāk sūdzību ir par
ūdeni. «Visvairāk sūdzību saņemam par dzeramo ūdeni, tā garšu,
smaku,» tā speciāliste. Inspekcija
uz šādiem signāliem reaģē vienmēr
un pārbauda, vai iedzīvotāju minētie fakti atbilst patiesībai. Gadījumos, ja sūdzas par dzeramā ūdens
kvalitāti, inspektori paņem ūdens
paraugus, laboratorijā veic analīzes
un likumā noteiktajā kārtībā sniedz
atbildi. Ar izmeklējumu rezultātiem tiek iepazīstināts arī «Jelgavas

ūdens». «Ir reizes, kad ņemam
vairākus paraugus – no ievada jeb
vietas, kur ūdens ieiet mājā, un
konkrētā dzīvokļa. Mēdz gadīties,
ka izmeklējumi uzrāda atšķirības,
un tas liecina, ka mājas ūdensvads
var būt aizsērējis, sarūsējis vai kā
citādi bojāts, un tas, protams, atstāj
iespaidu uz ūdens kvalitāti – tāpēc
ne vienmēr atbildība ir jāuzņemas
tikai «Jelgavas ūdenim», arī iedzīvotājiem pašiem jārūpējas, lai viņu
īpašumā un pārraudzībā esošie
ūdensvadi tiktu laboti, mainīti
un neietekmētu ūdens kvalitāti,»
uzsver A.Lapiņa.
Pērn saņemtas arī vairākas
sūdzības par netīrību un kanalizācijas ūdeņu noplūdi daudzdzīvokļu
māju pagrabos. Īpaši nepatīkami
ir, ja šāda noplūde radusies vasarā,
tad parādās nelaba smaka, odi un
mušas. Iesniegums tiek pārsūtīts
arī mājas apsaimniekotājam. «Savā
vēstulē mēs norādām, ka situācija
būtu jāatrisina, un parasti apsaimniekotājs to izdara. Tomēr ir arī tādi
gadījumi, kad apsaimniekotājs norāda – māja ir parādnieku sarakstā
un līdzekļu, lai to izdarītu, nav,» tā
speciāliste.

Oficiālu peldvietu nav

Inspekcija kontrolē arī peldvietas – gan pārbauda ūdens kvalitāti,
gan sanitārās prasības peldvietās,
tas ir, vai ir atkritumu urnas,
tualetes. Jelgavā gan nav nevienas oficiālas peldvietas, bet līdz
šim pašvaldība bijusi ieinteresēta
un vēlējās zināt ūdens kvalitāti
Lielupē.
Peldsezonā cilvēki iecienījuši
arī karjeru, kas ir privātīpašums.
Tajās ūdens kvalitāti, līdzīgi kā ar
friziera pakalpojumu sniedzējiem,
inspekcija nepārbauda. «Tomēr, ja
radušās aizdomas, ka ūdens nav
tīrs un var izraisīt saslimšanu,
vajadzētu ziņot Veselības inspekcijai. Mēs vērstos pie īpašnieka
un mēģinātu rast risinājumu, lai
varētu veikt ūdens pārbaudes,» tā
A.Lapiņa. Ja neizdotos panākt to,
vismaz pie ūdenstilpnes tiktu izvietots brīdinājums, ka te peldēties
nav ļauts. Līdzīga situācija bijusi
pirms dažiem gadiem, kad Latvijas
ūdenstilpnēs savairojās zilaļģes
– tad arī pie neoficiālajām peldvietām tika izvietoti brīdinājumi.

Vai jūs šķirojat atkritumus?
29
22

Atsevišķi tam paredzētajos konteineros metu tikai plastmasas pudeles vai papīru
Tikai tad, kad savācas vairāk šādu atkritumu,
vedu tos uz speciālajiem šķiroto atkritumu laukumiem
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Šķirot jau varētu, bet neticas, ka šie atkritumi nonāk otrreizējā pārstrādē
Nē, esmu tam par slinku

20
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Nedēļas jautājums
Jā, un jau sen

Ilga, sociālā
darbiniece:
– Nekad iepriekš neesmu piedalījusies Muzeju naktī,
bet šogad ar
vīru noteikti
to apmeklēsim. Mēs jau parasti
esam ļoti aktīvi un šāda veida
pasākumus atbalstām, viens
no iemesliem ir tas, ka strādāju
sociālajā sfērā. Tas, manuprāt,
ir ļoti pozitīvi, ka cilvēkiem ir
iespēja bez maksas apskatīt
muzejus un iesaistīties interesantos pasākumos.
Kristīne,
studente:
– Noteikti
apmeklēšu muzejus
Rīgā, jo kopā
ar draugu
uzstāsimies
– par godu
šim pasākumam dejosim Rāts
laukumā. Nekad iepriekš gan
neesam Muzeju nakts pasākumus apmeklējuši, bet šogad
noteikti šo iespēju izmantosim. Vēl tikai jāizlemj, kurus
apmeklēt, jo visiem nebūs
laika.
Armands,
students:
– Diemžēl
uz Muzeju
nakti netikšu, jo man
ir jāstrādā.
Ja nebūtu,
tad noteikti
apmeklētu. Tā, manuprāt, ir
lieliska iespēja, jo bez maksas
var apmeklēt interesējošos
muzejus, esmu Jelgavā pirmo
gadu, līdz ar to šī iespēja šķiet
īpaši pievilcīga.
Jānis, strādā
mežniecības
nozarē:
– Iepriekšējos
gadus esmu
apmeklējis
šos pasākumus savā
dzimtajā vietā Bauskā, bija ļoti interesanti.
Jelgavā gan vēl līdz šim nav
sanācis, un arī šogad netikšu,
jo brīvdienas jau saplānotas
– nebūs laika.
Silva,
studente:
– Esmu Jelgavā pirmo
gadu un par
šādu iespēju
neesmu vēl
dzirdējusi.
Droši vien
painteresēšos un, iespējams, arī
aiziešu – gribētu apmeklēt muzejus Jelgavā, tas šķiet ne tikai
lietderīgi, bet arī interesanti,
noteikti arī atbalstāmi.

Savu viedokli paud –

www.

.lv

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2010. gada 13. maijs

Muzejs kļūst interaktīvāks
(No 1.lpp.)
«Kad domājām par ekspozīciju
tematiku, neaizmirsām to, ka
tai jābūt interesantai ne tikai
jelgavniekiem, bet arī Jelgavas
un Ozolnieku novada iedzīvotājiem, turklāt jāsniedz iespaids
arī par Zemgali kā reģionu, kura
metropole ir Jelgava,» norāda
G.Grase.
Torņa rekonstrukcija pamazām tuvojas noslēgumam. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka ēkas fasāde ir
atjaunota, ārējās komunikācijas
izbūvētas, tornī uzstādīts pulkstenis un joprojām rit iekšdarbi,
piešķirot telpām SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» interjera
arhitekta Guntara Jansona
redzējumu.
Jūnijā noslēgsies iepirkums
par torņa teritorijas labiekārtošanu. Paredzēts sakārtot ie-

brauktuves, izveidot lielu auto
stāvlaukumu un labiekārtot
teritoriju, tostarp iekšpagalmu,
kur atradīsies akmens – strūklaka. Jāatgādina, ka to veidos
tēlnieks Jānis Aivars Karlovs.
Viņa darbs izraudzīts, jo simbolizē Trīsvienību un lieliski
iederēsies kopējā ainavā. «Darbs
ir askētiski plastisks, sastāv no
trīs daļām, un tajā ir iekodēta
Trīsvienības ideja,» tā skulptūras metu iepriekš raksturoja
pilsētas galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis.
Trīsvienības baznīcas tornis
tiek atjaunots projekta «Reģiona
nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā»
gaitā. Tas jāpabeidz līdz šā gada
beigām, torni izveidojot par tūrisma objektu. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 1,8 miljoni
latu, lielāko daļu finansē ERAF.

Vidusskolēni izvēlas
kārtot eksāmenu vēsturē
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad vidusskolas beidzējiem jākārto četri eksāmeni – trīs no tiem ir
obligāti (latviešu valoda
un literatūra, matemātika un angļu valoda), bet
ceturto skolēni var izvēlēties. Jelgavas izglītības
iestāžu 12. klases skolēni šogad priekšroku
devuši vēsturei, informē
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.
Saskaņā ar Jelgavas Izglītības
pārvaldes (JIP) datiem mūsu
pilsētā vēstures eksāmenu šogad
kārtos 256 vidusskolēni. Vēsture
ir vispopulārākais izvēles eksāmens šogad visā Latvijā, liecina
Valsts izglītības satura centra
(VISC) apkopotā informācija
– pavisam šo eksāmenu gatavojas kārtot 10 348 jaunieši.
Daudzi jelgavnieki izvēlējušies kārtot ieskaiti informātikā,
eksāmenu latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību programmā, kā arī krievu valodā kā
svešvalodā. JIP galvenā speciā-

liste Sarmīte Krasta norāda, ka
šogad vairāk skolēnu izvēlējušies kārtot arī eksāmenu kādā
no eksaktajiem priekšmetiem,
piemēram, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Viņa skaidro, ka jaunieši
nopietnāk izturas pret savu
turpmāko izglītību un karjeras
iespējām, tāpēc tagad kārto tos
eksāmenus, kuri tiks vērtēti
viņu izvēlētajā augstskolā, nevis
izvēlas vieglāko ceļu, lai tikai
saņemtu atestātu.
VISC informē, ka centralizēto eksāmenu matemātikā
2009./2010. mācību gadā kārtos
26 403 jaunieši, latviešu valodā – 26 227, bet angļu valodā
– 24 246. Jelgavā centralizēto
eksāmenu matemātikā kārtos
801 skolēns, latviešu valodā
un literatūrā – 663, bet angļu
valodā – 735 jaunieši.
Pirmie pārbaudījumi vidusskolēniem būs jau maija beigās
– 24. maijā paredzēta ieskaite informātikā, bet 25. maijā
centralizētais eksāmens angļu
valodā. Centralizētais eksāmens
latviešu valodā un literatūrā notiks 31. maijā, bet matemātikā
– 4. jūnijā. Pārējo pārbaudījumu
datumi – tabulā.

Jelgavas 12. klases skolēnu izvēles eksāmenu saraksts
Eksāmens
Vēsture
Informātika (ieskaite)
Latviešu valoda un literatūra
mazākumtautību programmā
Krievu valoda (svešvaloda)
Biznesa ekonomikas pamati
Fizika
Ģeogrāfija
Bioloģija
Krievu valoda (mazākumtautību valoda)
Ķīmija
Vācu valoda
Kultūras vēsture
Franču valoda
Dabaszinības (ķīmija, fizika, bioloģija)

Skolēnu skaits
256
167
129

Datums
2. jūnijs
24. maijs
31. maijs – 2. jūnijs

110
91
86
83
74
54
33
21
8
2
1

7. – 8. jūnijs
9. jūnijs
11. jūnijs
3. jūnijs
10. jūnijs
7. jūnijs
16. jūnijs
14. – 15. jūnijs
17. jūnijs
15. jūnijs
18. jūnijs

Drīzumā atsāks
uzņēmumu kreditēšanu
(No 1.lpp.)
J.Strods piebilst, ka banka
uzņēmējiem piedāvā vēl dažus
jaunus produktus – līzingu un
garantiju līniju.
Lai atsāktu uzņēmumu
kreditēšanu, bankai jāizpilda
dažas prasības. I.Vērzemniece
norāda, ka lielākā no tām – jāsagaida, kad bankas restrukturizācijas plāns tiks apstiprināts Eiropas Komisijā.
«Tomēr jau tagad aicinām
uzņēmējus vērsties bankā
un pārrunāt potenciālos pro-

jektus un ieceres, lai jau
nākamajā dienā pēc plāna apstiprināšanas varētu sākt kreditēšanu,» norāda J.Strods.
Saruna ar uzņēmējiem izvērtusies konstruktīva un
apliecina, ka uzņēmējiem ir
gan jaunas idejas, gan nepieciešamība pēc kredītresursiem. «Mani pozitīvi pārsteidz
tas, ka Jelgavas uzņēmēji ir
optimisti un idejām pilni,» tā
A.Paegle, bet Jelgavas filiāles
vadītājs piebilst – projekti,
kas aizies, būs.
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Vieni piemēslo, citiem
jāvāc

 Sintija Čepanone

«Kaut arī pēdējā gada
laikā atkritumu apjoms
nelegālajās izgāztuvēs
Jelgavā sarucis vismaz
trīs četras reizes, tā vēl
aizvien ir aktuāla problēma. Tieši tāpēc arī Pašvaldības policijai esam
lūguši pievērst pastiprinātu uzmanību vietām,
kuras iedzīvotāji mēdz
pārvērst par izgāztuvēm,
un pārliecināties, vai noslēgti līgumi par sadzīves
atkritumu izvešanu,»
skaidro SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane
Ķince.
Kaut arī šonedēļ mūsu pilsētā
noslēgsies Spodrības mēnesis,
dažādas pilsētas sakopšanas aktivitātes turpināsies visa gada
garumā, un jau pagājušajā nedēļā
SIA «Zemgales Eko» uzsākusi
nelegālo atkritumu izgāztuvju
likvidēšanu. «Jelgavnieki bijuši
patiesi atsaucīgi, mūs informējot
par uzietajām nelegālajām izgāztuvēm, arī mūsu speciālisti apzinājuši
vairākas vietas, kur mēdz izmest
atkritumus, tāpēc pašlaik esam
sākuši to likvidēšanu,» Z.Ķince
stāsta, ka jau aizvesti atkritumi no
«tradicionālajām» vietām 1. līnijā,
Staļģenes, Bauskas ielā, Ošu, Vēja
ceļā, taču tās nebūt nav visas adreses, kurās bezatbildīgie iedzīvotāji
ierīkojuši izgāztuves. Turklāt šogad
vērienīgākie atkritumu kalni uzieti

Jau tuvākajā laikā tiks
likvidēta nesen
uzietā nelegālā izgāztuve
Prohorova ielā.
«Visticamāk, to
radījuši apkārtnes iedzīvotāji,
jo tur nav iespējams piebraukt
– tā radīta,
mērķtiecīgi izmetot sadzīves
atkritumus, tos
aiznesot vai
aizvedot ķerrā,»
spriež SIA
«Zemgales Eko»
valdes locekle
Foto: Krišjānis Grantiņš Zane Ķince.
līdzās viesnīcai «Akva» Prohorova zu, īpaši nomaļākās vietās, pilsētā
ielā. «Iepriekš nelegālā atkritumu savākuši tā dēvētie «simtlatnieki»,
izgāztuve bija citviet Prohorova viņi arī izcirtuši krūmus, un tur
ielā, taču tā, tāpat kā Slokas ielā, atkritumu kļūst mazāk.
projekta gaitā tika rekultivēta. Par
Jau tuvākajā laikā šogad likvidēlaimi, šogad tur vairs nebija nepie- tajās izgāztuvēs izvietos arī zīmes
ciešamība, likvidēt nelegālo atkri- «Nemest atkritumus», kā arī tās
tumu izgāztuvi. Arī citviet iedzīvo- atjaunos vietās, kur zīmes uzstātāji kļuvuši apzinīgāki – kopumā dītas iepriekšējos gados. «Pašlaik
atkritumu apjoms nesankcionētās sadarbībā ar policiju apsveram
izgāztuvēs sarucis trīs četras reizes, iespējas nelegālo atkritumu iztaču to nevar teikt par teritoriju gāztuvju izskaušanai izmantot arī
Prohorova ielā, kur skaista vieta mobilās videonovērošanas kameras
pie dīķiem pārvērsta par atkritu- – tās varētu izvietot vietās, kur ir
mu kalniem,» teic Z.Ķince. Viņa tendence veidoties izgāztuvēm, un
norāda, ka, visticamāk, šo izgāztuvi kamerās fiksētais ļautu atklāt to
radījuši tuvējo privātmāju iedzīvo- radītājus,» tā Z.Ķince, piebilstot, ka
tāji, jo tur nav iespējams piekļūt ar pašlaik Pašvaldības policija pastiptransportu – tā radīta, mērķtiecīgi rināti pārbauda, vai iedzīvotājiem
izmetot sadzīves atkritumus, tos noslēgts līgums par atkritumu
aiznesot vai aizvedot ķerrā. «Zem- izvešanu.
gales Eko» valdes locekle spriež,
Jelgavas Pašvaldības policijas
ka tieši šis apstāklis visvairāk kavē Pilsētas iecirkņa grupas vecākais
izgāztuves likvidēšanu – tai nav inspektors Sandris Miezis norāda,
iespējams piebraukt ar tehniku, ka pēdējā laikā iedzīvotāji kļuvuši
savukārt izmantot tikai roku darbu apzinīgāki un aizvien mazāk ir
lielā apjoma dēļ nav reāli. «Taču šī tādu, kuri līgumu par sadzīves
vieta ir jāsakārto jau tuvākajā laikā, atkritumu izvešanu nav noslēguši.
tādēļ meklēsim iespējas tai piekļūt «Apzināmies, ka izmaiņas saisto– iespējams, vajadzēs vienoties par šajos noteikumos spēkā stājušās
sētas demontāžu darbu laikā,» salīdzinoši nesen, tādēļ ir daļa
spriež Z.Ķince.
iedzīvotāju, kuri kaut kādu apsTaujāta par darbu izmaksām, tākļu dēļ formalitātes nav paguvuši
viņa norāda, ka atbilstošas tehni- nokārtot. Turklāt mūsu mērķis nav
kas īre izmaksā 15 latus stundā un, sodīt, bet gan panākt, lai iedzīvotāji
lai likvidētu vienu izgāztuvi, jārē- ievēro saistošos noteikumus, tieši
ķinās ar vairākām stundām. «Šim tādēļ, fiksējot pārkāpumu, uzreiz
mērķim tiek tērēti pašvaldības nesodām, bet gan sastādām priekšlīdzekļi – ja iedzīvotāji atbildīgāk rakstu ar uzdevumu noteiktā laikā
izturētos pret apkārtni, šo naudu pārkāpumu novērst. Ja tas tomēr
būtu iespējams tērēt lietderīgāk,» netiek izdarīts, tad gan no soda
tā Z.Ķince, piebilstot, ka daudz dra- neizvairīties,» tā S.Miezis.

Siltumtrases demontāžas laikā naktī no piektdienas
uz sestdienu būs slēgts Aviācijas ielas posms
Naktī no piektdienas, 14. maija,
uz sestdienu, 15. maiju, būs slēgta
transporta kustība Aviācijas ielas
posmā, kur notiks virszemes siltumtrases demontāžas darbi.
Siltumtrases demontāžas darbi
paredzēti no 14. maija pulksten 21
līdz 15. maija pulksten 6, un šajā
laikā Aviācijas iela darbu zonā būs
slēgta. Jāuzsver, ka šāds laiks izvēlēts, lai radītu pēc iespējas mazāk
neērtību autobraucējiem, kā arī
sabiedriskā transporta pasažieriem
– plānotie darbi paredzēti ārpus sabiedriskā transporta kustības grafika. Slēgtā posma apbraukšanas
ceļš būs nodrošināts pa Helmaņa,
Pumpura un Paula Lejiņa ielu.
SIA «Fortum Jelgava» sācis demontēšanas darbus, lai nojauktu
veco virszemes siltumtrasi Pārliel
upē. Savulaik Jelgavas cukurfabrikā bija katlumāja, kas apgādāja
ar siltumu Pārlielupi, tāpēc arī
tika izbūvēta šī siltumtrase. Tagad
cukurfabrika demontēta un siltumtrase atvienota, bet siltumu daļai
Jelgavas nodrošina Aviācijas ielā
uzbūvētā katlumāja. Tāpēc nepievilcīgā siltumtrase tiks nojaukta un
teritorija – sakārtota.

Īsi
 Vakar, 12. maijā, Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
parakstīja Eiropas Ceļu satiksmes
drošības hartu. Hartu parakstīja Latvijas
uzņēmumi, institūcijas un organizācijas,
kas apņemas sniegt konkrētus risinājumus ceļu satiksmes drošības problēmām. Jau šā gada sākumā hartu bija
parakstījuši vairāk kā 1700 uzņēmumi,
institūcijas un organizācijas.
 Nākamceturtdien, 20. maijā,
pulksten 10 Jelgavas Pensionāru
biedrība pilsētas pensionārus un
citus interesentus aicina uz ikmēneša
tikšanos Pieaugušo izglītības centrā.
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja
Marija Kolneja informē, ka šī būs pēdējā
sapulce pirms vasaras cēliena. «Tieši
tāpēc šoreiz vairāk diskutēsim par vasarā
veicamajiem darbiem, kā arī piedāvāsim
saviem biedriem iesaistīties mūsu organizētajās ekskursijās vasarā,» stāsta
M.Kolneja. Jau tagad zināms, ka vasarā
pilsētas pensionāriem tiks rīkotas vairākas ekskursijas – 18. maijā uz Rundāli,
16. jūnijā uz kino pilsētiņu «Cinevilla»,
14. un 15. jūlijā uz Latgali, bet 18. augustā uz Kurzemi. «Mēs aicinām savus
biedrus pieteikties šiem braucieniem,»
tā M.Kolneja. Jau tradicionāli sapulcē
būs arī tematiskā lekcija, ko šoreiz vadīs
dziednieks Elmārs Spodris par tēmu
«Veselīgs dzīvesveids».
 15. maijā no pulksten 10 ikviens
interesents gaidīts Latvijas Suņu
audzētāju apvienības (LSAA) rīkotajā starptautiskajā visu suņu šķirņu
izstādē Jelgavas novadā, zemnieku
saimniecībā «Līči». Ieeja pasākumā ir
bez maksas. Paralēli izstādes notikumiem darbosies arī kafejnīca «Zemnieka
cienasts», bērnu rotaļu laukums, būs arī
paraugdemonstrējumi suņu dresūrā.
Izstāde sāksies pulksten 10, bet pulksten
10.30 notiks «Jelgavas kausa 2010»
izcīņa, pulksten 11.10 – «LSAA Jelgava
2010» izcīņa. Savukārt pulksten 14
– kluba «Sarbona» paraugdemonstrējumi suņu dresūrā. Dienas noslēgumā
– cīņa dažādās klasēs par kausu «Best
in Show».
 Bērnu un jauniešu rotaļu un
attīstības centrs «Oranžais stars»
Jelgavā maijā aicina ikvienu piedalīties Labestības dienas sagatavošanā. Īpaši nepieciešams ir radošo
kolektīvu un rokdarbnieku, amatnieku,
mākslinieku atbalsts. Tāpat Labdarības
izsolei var ziedot dažādas lietas ar
pievienoto vērtību, ko pēc tam pārdot
vairāksolīšanā. Brīvprātīgos, kas varētu
ziedot savus darinājumus Labestības
veikaliņam, biedrība lūdz pieteikties pie
biedrības pārstāves Ingas Baļes (tālrunis
22080338, e-pasts: oranzais.stars@
inbox.lv, www.palidziberniem.lv).
 «Apsveicu 71 gada jubilejā visus
bijušās Jelgavas 15. maija pamatskolas audzēkņus,» ar laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» starpniecību novēl
tālaika šīs skolas 3.a klases skolniece
Velta Rieksta. Skola jubileju svin tieši 15.
maijā, un to savulaik par godu valsts 20.
Neatkarības gadadienai uzcēla ar Valsts
prezidenta Kārļa Ulmaņa iniciatīvu. Šāds
nosaukums gan skolai bija tikai gadu
– tagad mēs to pazīstam kā Jelgavas
Valsts ģimnāziju.

Sintija Čepanone

Jelgavas 2. pamatskola
aicina nākamo pirmklasnieku
vecākus uz sapulci 2010. gada
18. maijā pulksten 18.
1. Mācību darba organizācija.
2. Pirmklasnieka portfelis.
3. Skolas psihologa rekomendācijas.
Informācija pa tālruni 63021601.

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19,
Tālrunis 29641277,
63024355
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Publiskie datori – informācijai, darba
meklējumiem, rēķinu apmaksai, izklaidei
2008. gadā projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta
pieejas punktu (SIPP) izveide Zemgales reģionā» gaitā Jelgavā
tika izveidoti astoņi šādi punkti – Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā, bērnu bibliotēkā «Zinītis», poliklīnikā, slimnīcā, domē, muzejā, Dzimtsarakstu nodaļā un tagadējā Jelgavas
novada domes ēkā. Šo astoņu SIPP uzstādīšana izmaksāja
169 497 latus, no kuriem ERAF līdzfinansējums bija 125 123 lati.
Interneta kiosks ir izvietots arī kultūras namā, bet vairāki datori
dažādu projektu gaitā uzstādīti arī citās bibliotēkās.
 Ilze Knusle-Jankevica

Ik pa laikam sabiedrībā izskan
viedoklis, ka bezmaksas interneta punktos galvenokārt
drūzmējas skolēni, turklāt stundu laikā. Laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» pārliecinās, kas un
cik plaši izmanto publiskos interneta punktus, kuri pilsētā izveidoti pirms diviem gadiem.
Projekta «Zemgale IT reģions – sabiedrisko interneta pieejas punktu (SIPP)
izveide Zemgales reģionā» koordinatore
Ilga Muižniece stāsta, ka galvenais mērķis,
realizējot šo projektu, bija, izveidojot 29
SIPP Zemgalē un piedāvājot iespējas tos
izmantot, padarīt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pieejamākas plašākai
sabiedrībai.Tomēr dzīve ienesa savas
korekcijas, un, mainoties situācijai valstī,
mainījās arī iedzīvotāju vajadzības un interneta lietotāju paradumi. Šobrīd publisko
internetu cilvēki galvenokārt izmanto, lai
atrastu sev svarīgo informāciju, piemēram,
darba meklējumiem, lai nosūtītu pieteikuma vēstuli un CV. Aptaujājot jelgavniekus,
kuri izmanto internetu sabiedriskajos
pieejas punktos, nākas secināt – iedzīvotāji
izmanto šo iespēju, lai ietaupītu laiku un
brīvajā brīdī nokārtotu savas darīšanas,

piemēram, samaksātu rēķinus, atbildētu
uz e-pastiem. Turklāt nereti šiem cilvēkiem
mājās pašiem ir pieejams internets, bet šī
ir iespēja ekonomēt laiku.
Lai gan ne pie viena SIPP dežurantu nav
un apmeklētāju plūsma regulēta netiek,
katrā iestādē ir kāds, kurš uzmana, lai
nebūtu nekārtības. Lai gan katrā punktā
ir sava specifika un pat klientu loks, raizes
visiem vienas – ja pie datora pieiet jaunieši, tad tas ir uz ilgu laiku, turklāt viņi
galvenokārt izmanto internetu izklaidei,
piemēram, spēlē spēlītes, nevis informācijas meklēšanai. «Bibliotēkās interneta
lietotājiem ir noteikts laika limits, bet te
tāda nav. Pagaidām nav arī mehānismu, kā
to kontrolēt. Protams, varētu nolikt blakus
cilvēku, kurš to darītu, bet šādu resursu
mums nav,» stāsta pašvaldības aģentūras
«Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics.
Jauniešu tusiņi kultūras nama darbiniekiem jau kļuva par apgrūtinājumu, īpaši
tad, kad sāka parādīties tendence – viņi
te uzturējās arī stundu laikā. Tad tika pieņemti mēri – pa dienu, kamēr skolā notiek
mācības, dators tiek izslēgts. Lai gan daļu
problēmas var atrisināt šādā veidā, tomēr
tas nav efektīvs veids. «Nevar jau visu laiku turēt datoru izslēgtu, jo ir arī citi, kam
nepieciešams internets. Piemēram, laikā,
kad Jelgavā notiek starptautiskie ledus un
smilšu skulptūru festivāli, ārvalstu māks-

linieki izmanto iespēju un kultūras namā
pie publiskā datora aplūko e-pastus, kā arī
lasa ziņas,» norāda I.Pirvics. Aģentūras
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Andris Vaišļa spriež, ka situāciju būtiski
uzlabotu tas, ja varētu nobloķēt piekļuvi
vairākām interneta lapām un uzlikt laika
limitu vienam lietotājam. Jāpiebilst, ka
vairākos SIPP piekļuve draugiem.lv jau
ir nobloķēta.
Pēdējā laikā parādās jauna tendence
– internetu izmanto ne tikai, lai lasītu ziņas
un meklētu informāciju, bet arī lai nosūtītu
e-pastus, tostarp CV un pieteikuma vēstules. «Parasti jau to dara bibliotēkā, bet
pēdējā laikā tur visi datori ir aizņemti un
cilvēki nāk uz šo interneta kiosku,» norāda
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības
centra klientu apkalpošanas speciāliste
Irīna Jaunā.
Laikraksta uzrunātie cilvēki iespēju bez
maksas izmantot internetu dažādās pilsētas vietās vērtē pozitīvi. Daļai iedzīvotāju
finansiālie apstākļi liedz mājās pieslēgt
internetu, citiem nav pat datora, bet liela
daļa ir tādu, kam mājās internets ir, bet viņi
tomēr izmanto publiski pieejamo. «Tas ir
pa ceļam», «Bija brīvs brītiņš, un gribēju
izmantot to lietderīgi», «Kāpēc neizmantot
iespēju?», «Mājās man interneta nav, tāpēc
izmantoju šo» – tādas atbildes saņēmām uz
jautājumu, kāpēc cilvēki Jelgavā izmanto
SIPP.
Jāsaka, ka tehnika paliek tehnika un
reizēm tā pieviļ, turklāt ne visi interneta
lietotāji prot ar datoru apieties. Jelgavas
domes Informācijas tehnoloģiju pārvaldes
vadītāja vietnieks Alvils Pierhurovičs
skaidro, ka šajos datoros ir speciāla interneta kioska programmatūra, kas it
kā pati sevi uzrauga, un nepieciešamības
gadījumā dators pārstartējas automātiski.
Nopietni bojājumi, ka dators būtu jālabo,
nav konstatēti.

Kristīne Stankeviča dzīvo netālu
no poliklīnikas
un bezmaksas
internetu šajā
iestādē izmanto
diezgan bieži.
«Pārsvarā izmantoju i-banku un
lasu sludinājumus – meklēju darbu un
dzīvokli, ko īrēt.
Šad tad ieeju arī
draugos,» stāsta
sieviete. Agrāk
viņai internets
bijis mājās, bet
tad salūzis dators. Nu nav arī
tādu finanšu, lai
to salabotu un
pieslēgtu internetu. «Ir gadījies
šeit arī pāris
stundas rindā
pastāvēt, īpaši,
ja pie datora ir
skolēni,» piebilst
K.Stankeviča.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
I.Muižniece norāda, ka informācijas
laikmetā, kādā dzīvojam mēs, ir būtiski, lai
cilvēkiem būtu iespējas izmantot datorus
un internetu, jo arvien vairāk jautājumu
var nokārtot elektroniski, bet ne katram
mājās ir dators ar interneta pieslēgumu.
Viņa pieļauj, ka vajadzētu mēģināt panākt,
lai šos publiskos datorus izmanto tikai lietišķām vajadzībām, nevis izklaidei, tomēr
tas nav tik viegli izdarāms, tāpēc pagaidām
viss atkarīgs no iedzīvotāju pašu godaprāta.

Par to, kā SIPP izmantot savā labā, domā
arī iestāžu vadītāji un pārstāvji, kurās
tie izvietoti. «Mēs gribētu, lai nākotnē
sākumlapa piedāvātu informāciju par
pasākumiem, kas notiek kultūras namā.
Tā varētu būt arī aģentūras «Kultūra»
mājas lapa, bet pagaidām vēl analizējam
tās apmeklētību. Vispirms jāpanāk, lai šī
lapa kļūst atpazīstama un populāra un
lai cilvēki zina, kādu informāciju te var
atrast,» piebilst I.Pirvics.

Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»
aicina pieteikties skolēnus no 0. līdz 12. klasei nākamajam mācību gadam un piedāvā:
• līdz 12 skolēniem klasē – tā ir iespēja ar katru strādāt individuāli;
• skolēniem draudzīgu skolas vidi un iespēju taisnīgi risināt konfliktsituācijas;
• kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un apguvi;
• labvēlīgus, bet prasīgus skolotājus;
• iespēju katram skolēnam radoši izpausties.
Skola specializējas uz valodu apguvi (angļu, vācu, krievu, itāļu), lai varētu attīstīt
starptautiskus apmācības projektus.
Adrese: J.Asara iela 12, Jelgava. Skolas tel. 63023718, skolas mob.tel. 29398705, www.
punktins.lv, e-pasts: info@punktins.lv

Skola visiem!
Neskatoties uz vecumu, Tev vajadzīga izglītība!
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars
Pirvics atzīst, ka lielākoties publisko internetu izmanto
jaunieši, kas kultūras namā iegriežas tieši tāpēc – tie nav
cilvēki, kas nāk uz pulciņiem un pirms tam uz brīdi ieiet
internetā. «Parādījās tendence, ka skolēni sāka nākt arī
stundu laikā, tāpēc pieņēmām stingrus mērus – nu jau
kādu laiku pa dienu, kamēr skolās ir stundas, datoru
izslēdzam,» norāda I.Pirvics. Tomēr publiskais internets
lieti noder starptautisku festivālu laikā – mākslinieki, uzturoties Jelgavā vairākas dienas vai pat nedēļas, labprāt
vēlas pārbaudīt savu e-pastu un pasekot līdzi tam, kas
notiek viņu mājās.

Emīls slimnīcā guļ trešo dienu un, ejot uz aptieku, pamanījis datoru. Puisis nolēmis ieiet draugos un pārbaudīt,
vai nav atsūtīta kāda vēstule. Zēns stāsta, ka internetu
lieto maz, bet, ja lieto, tad tikai tāpēc, lai sarakstītos ar
draugiem. Iespējams, tas tāpēc, ka viņam mājās interneta
nav un to viņš var izdarīt, aizejot pie draugiem. Bibliotēkā
vai skolā Emīls internetu neizmantojot.

Slimnīcā publisko interneta punktu izmanto ne tikai pacienti un viņu viesi, bet arī slimnīcas darbinieki. Lielākajai
daļai arī mājās ir internets, tāpēc viņi nesēž draugos un
neraksta e-pastus, bet gan izmanto to praktiskām vajadzībām. Piemēram, Marina brīvākos brīžos samaksā rēķinus un citus maksājumus, bet šoreiz gan cita vajadzība
– jāpārkonvertē nauda no latiem uz eiro. Viņa piebilst,
ka citi kolēģi, piemēram, nāk pārbaudīt, vai kontā ir
ieskaitīta nauda.
Olga un Marina
ir bezdarbnieces un Jelgavas
reģionālajā
Pieaugušo
izglītības centrā
apmeklē angļu
valodas kursus.
Internetu viņas
izmanto vai
nu pirms, vai
pēc kursiem,
bet speciāli
tā dēļ šurp
nenāk. Meitenēm internets
nepieciešams
galvenokārt
izklaidei, viņas
lasa ziņas un
sludinājumus.
Reiz pat sanācis
pie datora
pavadīt piecas
stundas.

Esi laipni gaidīts mūsu skolā! Šeit Tevi gaidīs pretimnākoši un atsaucīgi skolotāji, būs iespēja
apgūt datorprasmes un piedalīties interešu izglītības pulciņos. Mēs dodam iespēju iegūt izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja pamatskola vai vidusskola ir pabeigta ar liecību, mēs
piedāvājam iespēju uzlabot gada un eksāmenu vērtējumus un saņemt apliecību vai atestātu.
Skolā ir rotaļu (māmiņu) istaba, kur mācību stundu laikā var atstāt savu bērnu.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola aicina mācīties 2010./2011. mācību gadā
Pamatskolā
klātienē: • 1. – 9. klasēs latviešu un krievu plūsmā – 5 reizes nedēļā;
neklātienē: • 7. – 9. klasēs latviešu plūsmā (no 18 gadu vecuma) – 2 reizes nedēļā.
Vidusskolā
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un vispārējās vidējās izglītības humanitārā
un sociālā virziena programmās.
Neklātienē latviešu un krievu plūsmā:
• 2 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• 3 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• arī 2 reizes nedēļā – piektdienas vakaros/sestdienā no rīta.
Ja vēlies uzzināt, ko nozīmē mācīties vakarskolas klātienē vai neklātienē un kā var
apvienot mācības ar darbu, mēs Tevi gaidīsim
Atvērto durvju dienā – 18. maijā no plkst.17 līdz 18 skolas zālē.
Adrese: Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897.

Uzņemšana skolā: 16. – 18. jūnijā no plkst.9 līdz 14.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. Medicīniskā izziņa – veidlapa Nr.086/u-99;
3. Medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18 gadiem);
4. Dzimšanas apliecības kopija;
5. Pases kopija;
6. Darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
7. Deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo Jelgavā);
8. Izglītojamā fotogrāfija.

Sports
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Iesākumā divi zelti

Pasaulē ceturtie

Čempioni divās grupās

107. rekords

Ar Pavasara kausu
un Baltijas un Latvijas čempionātu
garajās distancēs
sezonu iesākuši airētāji. Mūsu
sportistu kontā sešas medaļas. Zeltu
ieguva Gatis Pranks (attēlā) un Marks
Ozolinkevičs, sudrabs Ievai Ločmelei, bet
bronza Filipam Ozolinkevičam, Karīnai
Laurei un Ģirtam Ločmelim. Airēšanas
kluba «KC» vadītāja Ilze Bome norāda,
ka jelgavnieki sezonu iesākuši labi – daļa
iekļuvuši pirmajā trijniekā, bet vēl daļa
ieņēma vietas uzreiz aiz tā. Jāpiebilst, ka
22. maijā notiks atlase dalībai Eiropas
čempionātā.

Noslēdzies pasaules čempionāts stājhokejā, kurā Latvijas izlases sastāvā piedalījās
arī trīs jelgavnieki. Mūsu valstsvienība,
spēlē par bronzu ar 3:4 piekāpjoties ASV
hokejistiem, ierindojās 4. vietā. Ar ASV
izlasi mūsu hokejisti tikās arī čempionāta
pirmajā spēlē, kad pierādīja – varam
godam cīnīties arī ar hokeja lielvalstu
komandām. Tad mūsējie uzvarēja ar 6:5.
Pasaules čempionātā Latvijas komandai
divas uzvaras
– pār ASV un pasaules izlasi (8:3)
– un trīs zaudes
– pret Kanādu
(1:8), Somiju
(2:11) un ASV
bronzas spēlē.

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas B2
un C1 grupā par čempioniem kļuvuši
jelgavnieki. B2 grupā (1994. dz.g.) jelgavnieki trenera Pētera Lagzdiņa vadībā
finālā pieveica gan BS «Rīga» (92:54), gan
liepājniekus (85:47), gan ventspilniekus
(83:66). Par turnīra vērtīgāko spēlētāju
tika atzīts Česlavs Mateikovičs. Savukārt
C1 grupā (1995. dz.g.) puiši trenera Jāņa
Vītola vadībā beidzot pieveica sīvākos
konkurentus BS «Rīga» (78:77). «Vēl 20
sekundes līdz spēles beigām mums bija
mīnus trīs un pretiniekiem bumba, bet
atspēlējāmies,» stāsta J.Vītols. Par mača
varoni kļuva Emīls Kiziks, jo divarpus sekundes pirms spēles beigām realizēja divus
sodiņus. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju
tika atzīts Kristaps Pļavnieks.

Nule kā noslēdzies Latvijas
senioru čempionāts spēka trīscīņā. Par Latvijas
čempionu kļuva
pauerliftinga kluba «Apolons» dalībnieks sporta meistars
Aleksandrs Smelovs, turklāt uzstādīja divus
Latvijas rekordus svaru stieņa spiešanā guļus. Jāpiebilst, ka šobrīd A.Smelovam pieder
107 Latvijas rekordi. Jelgavnieks pietupās
ar 185 kg smagu stieni uz muguras, guļus
uzspieda 172,5 kg, bet vilkmē no zemes
pieveica 210 kg – trīscīņā kopā 567,5 kg.
Sportistam ir 63 gadi, viņš aktīvi trenējas un
piedalās sacensībās, palīdz apmācīt jaunos,
kā arī tiesā sacensības.

Sporta pasākumi

Cīnīsies par biļeti uz Eiropu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc nepilnas nedēļas, 19. maijā,
FK «Jelgava» tiksies ar FK «Jūrmala VV», lai cīnītos par Latvijas
kausu un iespēju piedalīties
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas
sacensībās. Lai gan sākumā neviens pat īsti necerēja, ka mūsu
futbolisti varētu tik tālu tikt, tagad atkāpšanās ceļa vairs nav.
«Tagad, kad esam tikuši tik tālu,
centīsimies izdarīt visu, kas
atkarīgs no mums, lai iegūtu
kausu,» tā komandas galvenais
treneris Dainis Kazakevičs.
19. maijā pulksten 19.40 «Skonto»
stadionā risināsies Latvijas kausa izšķirošā spēle. Tas, ka šogad finālā neiekļuva
Latvijas futbola flagmaņi, daudziem ir pārsteigums, bet Latvijas Futbola federācijas
(LFF) ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis
norāda – tas ir raksturīgi kausa izcīņām
futbolā visā pasaulē. «Gadās, ka uzvar
nevis tās komandas, ko vairums prognozē, bet gan tās, kas vairāk to grib, vairāk
cīnās un kurām vairāk paveicas. Katrā
ziņā tas, ka šogad finālā tiekas «Jelgava»
un «Jūrmala», ir interesants notikums
Latvijas futbola dzīvē,» tā J.Mežeckis. Viņš
piebilst, ka finālistu duelis ļauj secināt, ka
futbols Latvijā kļūst arvien populārāks un
tā ģeogrāfija paplašinās.

izdevās pieveikt abus šos grandus, kas
nepārprotami tika uzskatīti par favorītiem.
Komandas treneris D.Kazakevičs pieļauj,
ka pretinieki viņus – virslīgas debitantus
– nav pienācīgi novērtējuši. «Tomēr ir jāsaprot viena lieta – uzvaras pār šīm abām
spēcīgajām komandām finālā mums neko
nedod, tāpēc, iespējams, šī būs visgrūtākā
spēle kausa izcīņā. Pirmkārt, jau tas, ka
laukuma malā stāvēs kauss un visiem būs
labi saskatāms, bet, otrkārt, mēs nebūsim
nenovērtēti,» uzskata treneris. Savukārt
komandas kapteinis Valērijs Redjko spriež,
ka jelgavniekiem palīdzēja tieši motivācija.
«Kad spēlējām pret «Liepājas metalurgu»,
vienu brīdi jau domājām, ka zaudēsim, bet
mūs izvilka niknums,» atzīst komandas
kapteinis.
Jelgavnieku raksturu uzteic arī LFF ģenerālsekretārs. Viņaprāt, fakts, ka «Jelgava» izslēdza no cīņas divas tik pieredzējušas
komandas, liecina – tas ir visas komandas
nopelns, turklāt arī darbs tiek labi organizēts, jo tiek izmantoti gan pieredzējušie,
gan jaunie spēlētāji.

Gatavojas
parādīt labāko sniegumu

D.Kazakevičs uzsver, ka finālspēlē
komanda darīs visu, ko spēs, un ir gatava
parādīt savu labāko sniegumu. Arī komandas kapteinis ir noskaņots kareivīgi. «Mēs
apzināmies, ka virslīgā būs grūti, bet tā
mums ir reāla iespēja,» tā V.Redjko. Viņaprāt, jelgavnieku plusi ir komandas spēle,
Favorītiem izgriež pogas
pašatdeve un motivācija, bet jāpiestrādā
Jāatgādina, ka ceļā uz finālu FK «Jel- pie komandas spēles tieši uzbrukumā, jo
gava» tikās gan ar «Liepājas metalurgu», tas vēl nav noslīpēts.
gan ar «Skonto», bet mūsu komandai
Uz jautājumu, vai, viņaprāt, FK «Jelgava» ir spēks, ar kuru turpmāk būs jārēķinās
Audzēkņu uzņemšana
ne tikai Latvijas kausa, bet arī virslīgas
spēlēs, J.Mežeckis atbild, ka galvenos seJelgavas Mākslas skolā
cinājumus varēs izdarīt pēc sezonas, bet,
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
redzot mūsu spēlētāju un kluba vadības
«Vizuāli plastiskā māksla»

Iestājpārbaudījums bērniem no 10 gadu vecuma (5 gadu programmā): 3. jūnijā plkst.16
un 5. jūnijā plkst.10.
1. uzdevums. Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskās formas vai sadzīves
priekšmetiem.
Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis,
dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas papīrs
(vatmans).
Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna.
Darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums. Gleznošanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskas formas vai sadzīves
priekšmetiem.
Izmantojamie materiāli: guaša vai akvareļa
krāsas, A3 formāta kartons vai akvareļpapīrs,
trauks ūdenim un otas.
Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās
attiecības, silti – vēsās attiecības.
Darba izpildes laiks: 3 stundas.
Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas veidlapas;
Personu apliecinoša (dzimšanas apliecības vai
pases) dokumenta kopija.
Jauniešiem no 16 gadu vecuma piedāvājam
mācīties 3 gadu programmā, iestājpārbaudījums – 16. jūnijā plkst.12.
Interesēties pa tālruni 63023768.

Skaistumkopšanas salons
«Monte Kristo»
Piedāvā darbu frizieriem,
manikīra un pedikīra
speciālistiem, masierim.
Plašas un ērtas darba
vietas, kvalifikācijas
celšanas iespējas.
Gaidīsim Jūs bijušā «Manikīru nama»
telpās. Tālrunis 26181915.

2010. gada 14. maijā
pulksten 18
Jelgavas 5. vidusskolā
notiks 2010./2011. mācību gada
1. klašu skolēnu
vecāku sapulce.

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

Foto: Ivars Veiliņš
FK «Jelgava»
šokē vēlreiz!
28. aprīlis, 2010
Šodien «Skonto» stadionā tika aizvadīta
Latvijas kausa izcīņas pusfināla spēle, kurā
tikās FK «Jelgava» un FC «Skonto». Fantastiskā
spēlē uzvaru pēc 11 metru soda sitienu sērijas
guva FK «Jelgava» ar rezultātu 2:1 (1:0), (1:1),
(5:4), vārtus jelgavnieku labā guva Oļegs
Malašenoks.
FC «Skonto» galvenā trenera Aleksandra
Starkova komentārs: «Sāpīgs zaudējums.
Neizmantojām savas iespējas, kaut vai Perepļotkina izgājiens spēles beigās. Pendeles jau
ir laimes spēle, un tajās uzvarēja komanda,
kura bija to pelnījusi.»

attieksmi un darbu, viņš ir pārliecināts, ka
debijas sezona izvērtīsies mūsu komandai
labvēlīgi.
FK «Jelgava» trenera prognoze par spēles iznākumu ir 50:50, jo laukumā tiksies
līdzvērtīgas komandas, no kurām neviena

FK «Jelgava»
uzvar Liepāju
15. aprīlis, 2010
Šovakar FK «Jelgava» Liepājā, «Daugavas»
stadionā, Latvijas kausa ¼ fināla spēlē
tikās ar SK «Liepājas metalurgs» futbolistiem, kurā ar rezultātu 4:3 (1:0), (1:1), (5:4
– 11 m) uzvarēja un turpina cīņu Latvijas
kausa izcīņā. Vārtus FK «Jelgava» labā
guva Oļegs Malašenoks, Aivars Ķeris un
Jevgeņijs Kazura, kurš iesita arī izšķirošo 11 metru soda sitienu, jāuzteic
arī «Jelgavas» vārtsargs Marks
Bogdanovs, kurš atvairīja
trīs 11 metru soda sitienus.

nav izteikta favorīte. «Varbūt «Jūrmalas»
pieredze varētu nospēlēt viņiem par labu
– tad prognozes varētu būt 55:45 viņu labā,
bet mēs to nepieļausim. Koncentrēsimies
uz savu sniegumu, un, ja dieviņš stāvēs
klāt, viss būs kārtībā,» tā D.Kazakevičs.

Nobalso par aprīļa
populārāko sportistu!
 Ilze Knusle-Jankevica

Vēl līdz 17. maijam portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
ikviens var nobalsot par Jelgavas populārāko sportistu
aprīlī. Sportists, par kuru
būs saņemts visvairāk balsu,
jau 18. maijā tiks sumināts
ikmēneša sporta laureātu
sveikšanā pilsētas domē.
Par populārākā sportista titulu
cīnās FK «Jelgava» kapteinis Valērijs
Redjko – viņa pārstāvētā komanda ir
sasniegusi vēl nebijušus panākumus
un iekļuvusi Latvijas kausa finālā,
bet pats V.Redjko ir ne tikai komandas
kapteinis, bet arī viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem mūsu komandā
LMT virslīgā.
Balsojumā iekļauta arī Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēkne Ilona Badune, kura ir 2010.
gada Latvijas čempione peldēšanā.
Viņa ar peldēšanas sportu nodarbojas no astoņu gadu vecuma un ir ļoti
daudzpusīga peldētāja – var startēt

 13. maijā pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolu sacensības brīvdabas
volejbolā «Volejbums 2010». Reģistrācija no pulksten 13 (Jelgavas 1.
ģimnāzijas sporta laukumā).
 13. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 5.
kārta (Ozolnieku stacijā).
 13. un 14. maijā pulksten 16
– Jelgavas 2010. gada atklātais
čempionāts peldēšanā; LR 5. kausa
izcīņas posms; A.Kresa kauss (LLU
baseinā).
 16. maijā pulksten 12 – Latvijas čempionāts lakrosā: «Mītava»
– «Druva»; pulksten 14 «Rīga»
– «Valmiera»; pulksten 16 «Mītava»
– «Liepāja» (Daugavas stadionā).
 20. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010»,
6. kārta; Jelgavas novada atklātais
čempionāts (Kalnciemā, Dišupos).
 22. maijā pulksten 10 – Sporta
servisa centra kausa izcīņa ielu basketbolā, 1. kārta; minifutbola turnīrs, 1. posms (pie Sporta halles).
 22. maijā pulksten 12 – Ziemas
peldētāju 4 km stafetes peldējums
(Jahtkluba bāzē Pils salā).
 23. maijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba sezonas atklāšanas regate
«Jelgavas pilsētas svētki» ķīļjahtām
un mikrokreiserjahtām (Lielupē pie
Jelgavas Jahtkluba bāzes Pils salā).
 27. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 7.
kārta («Ķiršos»).
 30. maijā pulksten 12 – Jelgavas
kauss, Baltijas čempionāts ūdens
motocikliem, 1. posms (Lielupē).
 30. maijā pulksten 18 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – SK
«Blāzma» (Ozolnieku stadionā).
 31. maijā pulksten 18 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – BFC «Daugava 2» (Daugavas
stadionā).

Meklē darbu
Divi vīrieši meklē darbu – jebkādu. Izskatīs
visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Vīrietis meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 63028129, 26381274.
Urbjam spices, tīrām akas.
Tālrunis 25905024.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29768436.
Kvalificēts santehniķis. Apkure, ūdensapgāde, kanalizācija. Tālrunis 29681585.
Pensionāre (65) meklē darbu.
Tālrunis 25967466.
Meklēju elektriķa darbu. Ir pieredze
elektromontāžā līdz 0,4 kv spriegumam.
Tālrunis 29143335.
Masiere, var arī individuāli. Veicu ārstniecisko masāžu.
Tālrunis 28786129, 26971054.
Vīrietis (34) meklē darbu. Ir pieredze
celtniecībā, lauksaimniecībā, ražošanā, bet
izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 26251542.

kompleksa, brīvā stila un brasa disPiedāvā darbu
ciplīnās.
Vēl viens pretendents ir «Milona» Vajadzīgi darbinieki ar krievu valodas
karatists Kalvis Kalniņš. Viņš izcīnī- zināšanām. Pilnas un pusslodzes darbs.
ja 1. vietu Ziemeļvalstu čempionātā Pārrunas Rīgā. Tālrunis 20065220.
karatē svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, kā arī 1. vietu Latvijas
izlases komandas sastāvā komandu Aizsaulē aizgājuši
sacensībās.
JĀNIS GRIGORS (dz. 1938. g.)
Atkārtoti balsojumā iekļauts Jel- VELTA BURKEVICA (dz. 1932. g.)
gavas BJSS džudists Vladimirs Abra- ĀRIJA ĶUZE (dz. 1932. g.)
movs. Ja iepriekš viņš tika nominēts, MARIJA KORMIĻCEVA (dz. 1924. g.)
jo uzvarēja Latvijas atklātajā čem- VELTA ROZENVALDE (dz. 1922. g.)
pionātā džudo junioriem U-20 un ĒRIKS MEŽSARGS (dz. 1948. g.)
ieguva ceļazīmi uz Eiropas junioru ALEKSANDRA MAKUŠEVA (dz. 1929. g.)
čempionātu, tad šoreiz sportists Ei- GAĻINA RJUTKINENA (dz. 1935. g.)
JĀNIS JANOVIČS (dz. 1972. g.)
ropas kausa izcīņā junioriem džudo
LEO MEDVETSKIS (dz. 1931. g.)
izcīnījis 3. vietu. Jāpiebilst, ka šobrīd MIHAILS ROMAŅUKS (dz. 1921. g.)
no Jelgavas džudistiem pēc reitinga ALFRĒDS LEJA (dz. 1929. g.)
visaugstāk kotējas tieši V.Abramovs.
LILIJA ZAĶE (dz. 1932. g.)
Par populārākā titulu cīnās arī ANDRIS RAMUTIS (dz. 1956. g.)
lakrosa kluba «Mītava» spēlētājs Ed- AIJA ZIKMANE (dz. 1939. g.)
gars Tauteris, kurš šā gada Latvijas VASILIJS CVETKOVS (dz. 1942. g.).
čempionātā šobrīd ir rezultatīvākais Izvadīšana 15.05. plkst.13 no Baložu kapu
komandas spēlētājs. E.Tauteris ir arī kapličas uz Kalnanšu kapiem.
Latvijas izlases komandas kandidāts ARVĪDS AUSMANIS (dz. 1933. g.).
dalībai pasaules lakrosa čempionātā, Izvadīšana 15.05. plkst.14
Zanderu kapsētā.
kas notiks šā gada jūlijā Mančesterā.
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17. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 997.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 150. un 151.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5315.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Dienvidāfrika». Dokumentāla filma.
11.55 «Ielas garumā».*
12.30 «Varas skola». Francijas drāma. 2009.g. 1.daļa.
15.10 «Skudrulauva». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.25 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 997.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5316.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 152. un 153.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «De facto».*

LTV7
7.00 LBL 2.finālspēle.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 39. un 40.sērija.
11.05 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 3.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 LBL 1.finālspēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Noīrēt tēti» (ar subt.). Ukrainas komēdija. 2008.g.
0.05 «Krējums… saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 68.sērija.
10.05 «Mīlas bultas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
13.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 1.sērija.
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 182.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 9.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 1. un 2.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Vulkāns». LNT aktuāla dokumentāla filma. 2010.g.
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 8.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Nikita». ASV seriāls. 49.sērija.
1.05 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Tiec tam pāri!» Komēdija. 2001.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.25 «Atklājums». ASV detektīvfilma. 1994.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 14.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 237.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
7. un 8.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
121.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Māmiņu klubs».

tv programma
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 195.sērija.
21.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Atlases spēle. Tiešraide.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 28.sērija.
1.10 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 6.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 156. un 157.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

TV3

7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 43. un 44.sērija.
11.00 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 10.sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 5.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 LBL 3.finālspēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 43. un 44.sērija.
17.00 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas kausa izcīņas futbolā finālspēle. Finālspēlē
par Latvijas kausu tiksies FK Jelgava un FK Jūrmala – VV, un abu šo komandu iekļūšana finālā
ir negaidīta. Īpaši jelgavnieku, kuri ceturtdaļfinālā
pieveica Liepājas metalurgu un pusfinālā – Skonto. Fināla likme ir ļoti augsta – uzvarētāji varēs
spēlēs UEFA Eiropas līgas turnīrā.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «TV motors».
23.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
24.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.

5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 15.sērija.

5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 238.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
9. un 10.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
122.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 18. un 19.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 18.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.15 «Medikopters». Seriāls. 9.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 64.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 62.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 126.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 196.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 13.sērija.
23.00 «Vampīru ēra». Trilleris. 2002.g.
0.55 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
21.55 «Bīstamā robeža».
Spraiga sižeta seriāls. 31. (noslēguma) sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 LBL 3.finālspēle.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 41. un 42.sērija.
11.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 11.sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 4.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 LBL 2.finālspēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 4.finālspēle.
21.30 «Ceļā ar kameru». “Cilvēks un vide Indijā”.
22.00 «Zebra».*
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.

LNT
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 16. un 17.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 17.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.15 «Medikopters». Seriāls. 8.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 63.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 61.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 125.sērija.

17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mežrožu ieleja: Mīlas spēks». Melodrāma. 2008.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 1.sērija.
1.30 «Vismeklētākais». Trilleris. 1997.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Meitene no veikala». Romantiska komēdija. 2005.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.

18. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 998.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 152. un 153.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5316.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.30 «Sargājiet bērnus!»*
14.15 Projekts «Vizuālā Latvija». Salacgrīva.*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 998.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5317.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 154. un 155.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 69.sērija.
10.05 «Pils miglā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 2.sērija.
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma.
12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 183.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 10.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 13. maijs

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

19. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 999.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 154. un 155.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5317.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze».
Seriāls pusaudžiem. 129.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 999.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5318.sērija.

LTV7

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 70.sērija.
10.05 «Jūras vējš». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 3.sērija.
14.55 «Skubijs Dū un Pinkainais 2». Animācijas filma.
13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 184.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 11.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 5. un 6.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Inspektors Grauds». Latvijas seriāls. 3.sērija.
23.25 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.25 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 2.sērija.
1.25 «Trojas medības». Vācijas spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
3.05 «Apreibusī rītausma».
ASV krimināldrāma. 1988.g.; SMS ar iepazīšanos.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 239.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi».
Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
123.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 10.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 19.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 1.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 65.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 63.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 127.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 197.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 14.sērija.
22.00 «Nulles kilometrs» (ar subt.). Trilleris. 2007.g.
23.55 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 20.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.

12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

20. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1000.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 156. un 157.sērija.
10.30 Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa un
dzīvesbiedres Līvijas Klausovas oficiālā vizīte
Latvijas Republikā.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Peru delfīni briesmās».
Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 130.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1000.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5319.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 158. un 159.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 16.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa un
dzīvesbiedres Līvijas Klausovas oficiālā vizīte
Latvijas Republikā.*
23.30 «Ziemeļu puse».
24.00 «Garīgā dimensija».*
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 45. un 46.sērija.
11.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 6.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Latvijas kausa izcīņas futbolā finālspēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 45. un 46.sērija.
17.00 «eXperiments». TV spēle.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Tuksneša dakteris». Dokumentāla filma.
20.55 «Akvanauti». Seriāls. 40.sērija.
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Ceļojums ar Poseidonu». Trilleris. 2005.g. 1.daļa.
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 71.sērija.
10.05 «Mīlas melodija». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 4.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 185.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 12.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 7. un 8.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 3.sērija.
1.10 «Trojas medības». Vācijas spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
2.55 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 240.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
13. un 14.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 13. maijs
124.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 11.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 20.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 2.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 66.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 64.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 128.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 198.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «Bīstamais izpriecu brauciens». Trilleris. 2001.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 5.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas
komēdijseriāls.

21. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 158. un 159.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5319.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Nežēlīgie ienaidnieki». Dokumentāla filma.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls pusaudžiem.
131.sērija.
15.35 «Anastasija». Dokumentāla filma.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 11.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5320.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 160. un 161.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 19.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 47. un 48.sērija.
11.00 «Tuksneša dakteris». Dokumentāla filma.
12.00 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 7.sērija.
12.30 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».
14.00 LBL 4.finālspēle.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 47. un 48.sērija.

Šovakar būs BK Barons un VEF Rīga piektā
savstarpējā cīņa, un kāda no komandām var gūt
izšķirošo pārsvaru finālsērijā.
21.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – M1. Atlases pirmais posms notiek
Latvijā, un tajā spēlēs četras izlases, bez Latvijas
– arī Somija, Grieķija un Lielbritānijas/Azerbaidžānas spēles uzvarētāji. Savās mājās Latvijai
jāpacenšas gūt uzvaras visās spēlēs, kaut somi
un grieķi reitingā ir augstāk.
0.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 72.sērija.
10.05 «Sirds vējā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 5.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 186.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 13.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 9. un 10.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
23.05 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
1.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
2.25 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
3.15 «Zāģis 3». Šausmu filma. 1996.g.; SMS ar iepazīšanos.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 241.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
15. un 16.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls.
125.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kobra 14». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 12.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 21.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 3.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 67.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 65.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 129.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lielās mammas māja». ASV un Vācijas komēdija.
2000.g. Lomās: M.Lorenss, P.Džiamati, N.Longa
u.c. Lai notvertu no cietuma izbēgušu banku
aplaupītāju, FIB aģents Malkolms dodas pie
noziedznieka bijušās draudzenes Šerijas un viņas
mazā dēlēna. Maskēšanās nolūkos aģents uz
laiku pārtop par vecu un ārkārtīgi resnu kundzīti.
Plāns šķiet gaužām vienkāršs, taču Malkolmam
rodas romantiskas jūtas pret Šeriju. Bet ja nu
skaistā sieviete ir noziedznieka līdzdalībniece?!
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 68.sērija.
0.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
0.50 «Tas notika ielejā». ASV romantiska drāma. 2005.g.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «1941.gada jūnijs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

22. maijs, sestdiena
LTV1
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 5.finālspēle. Tiešraide. Lai kļūtu par čempioniem, kādai no komandām jāuzvar četrās spēlēs.

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 58.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»

11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 19.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 16.sērija.
13.45 «Sargājiet bērnus!»
14.15 Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls Rīgā 2003.g.
17.45 «Kopā».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Imulas un Amulas ielas.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Sargājošās debesis». Drāma. 1990.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
15.00 Pekina 2008. Volejbola finālspēle sievietēm.*
17.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Grieķija.
19.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
19.30 «Pelnrušķīte» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 2007.g.
21.20 «Lanževēna burvju triki».
Francijas seriāls jauniešiem. 9. un 10.sērija.
22.15 «Atbildes uguns». Drāma. 2006.g. 2.sērija.
23.50 «Ceļojums ar Poseidonu». Trilleris. 2005.g. 1.daļa.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 55.sērija.
6.50 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 40.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.
Noslēgums.*
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.

15.00 «Papucīši». Francijas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
16.55 «Maratona gars». ASV dokumentāla filma.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 36. un 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
23.20 «Bezkauņas». ASV erotiska komēdija. 2004.g.
1.10 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.; SMS ar iepazīšanos.
3.10 «Maratona gars». ASV dokumentāla filma.
4.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.35 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 242.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
17. un 18.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 4.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 6.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 195. un 196. sērija.
12.35 «Kinomānija».
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 68.sērija.
15.20 «Simpsoni 17». ASV komēdija. 2.sērija.
16.00 «Lielās mammas māja». Komēdija. 2000.g.
18.00 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Krokodils Dandijs 2».
ASV un Austrālijas piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
22.30 «Romantisks noziegums».
ASV romantiska komēdija. 2002.g.
0.25 «Imperatoru klubs». ASV drāma. 2002.g.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Trešais reihs. Operācija NLO» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.

7
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žandarmi pastaigā» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). Francijas komēdija. 1968.g.
19.05 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Neviens nezina par seksu» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 2006.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Atteikšanās».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

23. maijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot. Griezīsies, leks un dies
kopā ar Valmieras, Rūjienas, Naukšēnu, Mazsalacas un Burtnieku novadu tautas deju kolektīviem.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Tikšanās vieta – bibliotēka». Dokumentāla filma.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Austrālijas ziemeļu teritorija».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 8.sērija
Slepkavība Austrumu ekspresī.
17.00 «Nežēlīgie ienaidnieki». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Varas skola». Francijas drāma. 2009.g. 2.daļa.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «De facto».*
0.05 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 31.
(noslēguma) sērija.

10.55 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
13.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 13.sērija.
14.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 8.sērija.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Atvadu skūpsts». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 «Prāta banka». TV spēle.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Nordea Rīgas maratons 2010».
21.10 «Misters Brūkss». ASV krimināldrāma. 2007.g.
23.25 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
1.15 «Bezkauņas». ASV erotiska komēdija. 2004.g.
2.40 «Papucīši». Francijas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
4.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 243.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi».
Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks».
Animācijas filma. 12.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 197. un 198.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle.*
14.00 Pekina 2008. Volejbola finālspēle vīriešiem.*
16.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
16.30 «Basketbola spēļu apskats».*
17.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Somija. Tiešraide.
19.00 «Ceļā ar kameru». “Portugāles mežonīgā piekraste”.
Latviešu meitenes ceļojums pa Sierras de
Estrellas kalnaino augu paradīzi. Vairāk uz
dienvidiem viņa nejauši ieklīst arī korķozola
plantācijā, kas, izrādās, veido vienu trešo daļu no
pasaulē savvaļā augošajiem korķiem. Un kas gan
būtu Portugāles ainava bez okeāna, smaidīgajiem
zvejniekiem un neparastā Šado rezervāta!
19.30 Sporta balvas Laureus pasniegšanas ceremonija.
Tā tiek demonstrēta kā liels teatralizēts uzvedums
– pasaules sporta zvaigžņu apbalvošana. Tie ir
svētki, kas rīkoti par godu un par prieku izcilākajiem sportistiem, kuri ar saviem sasniegumiem
– rekordiem un ilgos gados gūtiem panākumiem
– apliecina talantu, darbu un neatlaidību.
21.20 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 18.sērija.
22.05 «Stāsts par Elizabeti Smārtu». Krimināldrāma. 2003.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
ASV izklaidējoša programma.
6.25 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas komēdijseriāls. 56.sērija.
6.55 «Mājokļa jautājums».*
7.50 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 41.sērija.
8.20 «Autoziņas».
8.50 «Nordea Rīgas maratons 2010». Tiešraide.
10.10 «Sirmā ēdienkaratē».

12.15 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.40 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
16.50 «Kobra 11». Seriāls. 5.sērija.
17.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». 6.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Dāvana vientuļai sievietei». Rīgas kinostudijas
detektīvkomēdija. 1973.g. Lomās: V.Artmane,
E.Pāvuls, V.Skurstene, H.Liepiņš, N.Bumbiere u.c.
Asprātīga detektīvkomēdija par laiku, kad personīgais automobilis bija visu vērtību mērs. Lai
notvertu automašīnu zagļus, daiļajai izmeklētājai
rodas viltīgs plāns. Veca, nomaļus dzīvojoša lauku
sieva loterijā laimē vieglo automašīnu. Un arī
zagļi sāk rosīties.
21.15 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Fināls. Tiešraide.
0.05 «Neiespējamā bēgšana». ASV trilleris. 1994.g.
2.15 «Ne šis, ne tas». Meksikas komēdija. 2003.g.
4.05 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 13.sērija.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Tuvāk Ķīnai. Ķīniešu cīņas māksla» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Salaspils karagūstekņu nometne» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
17.55 «Pārnākšana» (ar subt.). Latvijas dokumentāla filma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Pēdējā colla» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 1958.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Pusnakts rotaļas».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

27. maijā plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde
«Labvakar, Latvija!».

J.Lūsēna muzikālais vakars ar aktieriem A.Skrastiņu, Ģ.Ķesteri, J.Paukštello,
I.Pļavnieci, A.Robežnieku, S.Rubuli, V.Liepiņu, E.Egliņu. Koncertā piedalās
instrumentālā grupa J.Vaivoda vadībā. Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

28. maijā plkst.19 – «Ceplis».

Muzikāli satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde. Režisors J.Rijnieks. Cepļa
lomā E.Pujāts. Komponists J.Kulakovs. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3 (Uzvaras parkā).
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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Kultūras pasākumi
 14. maijā no pulksten 15 līdz 20 – jauniešu biedrības «Kovārnis» un BJC
«Junda» rīkotais pasākums «Veselības akcija «100 un 4 grami veselības»» (Raiņa
parkā).
 15. maijā pulksten 15 – pavasarīgs sadancis «Man liekas, ka lidot protu» (pils
saliņā).
 15. maijā pulksten 18 – ASV Eiropas Armijas orķestra un kora koncerts. Programmā D.Šostakoviča, N.Rimska-Korsakova, M.Musorgska, Dž.Geršvina, Dž.F.Souza
un citu komponistu skaņdarbi. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 18. maijā pulksten 12, 19 un 19. maijā pulksten 12 – Ādolfa Alunāna teātra
pirmizrāde Pristijs «Mazā raganiņa». Režisore K.Zotova, scenārija autore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 2 (pieaugušajiem); 1,50 (bērniem) (kultūras namā).
 18. maijā pulksten 15 – Starptautiskās Muzeju dienas pasākums (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 21. maijā pulksten 18 – koncerts «Etnodiena». Piedalās Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas koris «Stokrotki», Jelgavas krievu biedrības «Istok» krievu tautas
ansamblis «Slavjanočka», Jelgavas Ebreju biedrības deju kolektīvs «Simha», ukraiņu
kultūras centra «Džerelo» ansamblis «Džerelo», Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrības «Ļanok» baltkrievu folkloras ansamblis «Ļanok», Jelgavas romu
mūzikas grupa «Jagori» un citi (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. maijā pulksten 14 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Es – latvietis». Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 17. maijam – izstāde «Jelgavas mākslinieki savai pilsētai». 17. maijā pulksten 19 – izstādes darbu izsole, kuras laikā savāktā nauda tiks izmantota Jelgavas
Mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas bukleta izveidošanai (kultūras namā).
 Līdz 23. maijam – Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieku Pavasara izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 18. maija – Ulda Rogas Zīmēšanas studijas dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Brīnišķīgā Taivāna». Izstāde tapusi sadarbībā ar
Taipejas misiju (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 24. maijam – Alekša Jakimaiša gleznu izstāde (Jelgavas Mūzikas skolā).

Muzeju naktī
aicinās dzīvot «zaļi»
 Sintija Čepanone

15. maija pievakarē, Muzeju
naktī, durvis apmeklētājiem
vērs 96 muzeji visā Latvijā,
tostarp Jelgavā. Un arī mūsu
pilsētas muzeju apmeklētāji
bez maksas varēs iesaistīties
pasākumos, kas popularizēs
apkārtējās vides aizsardzību un
veselīgu dzīvesveidu.
2010. gada muzeju akcijas tēma ir ekoloģija, un Latvijā tā noritēs ar moto «Par tīru
pasauli!». Pārsteigumu šajā naktī sarūpējusi
arī «Zvaigznes» grāmatnīca, proti, tā naktī
būs atvērta un jau no pulksten 18 visas
«Zvaigznes» grāmatas varēs iegādāties ar
piecdesmit procentu atlaidi. «Šāda akcija
Latvijā notiek jau trešo gadu, taču Jelgavā
«Zvaigznes» grāmatnīcas nebija, tāpēc
arī nevarējām iesaistīties Muzeju naktī.
Šogad arī mēs gaidām apmeklētājus,» tā
grāmatnīcas vadītāja Zenta Zelle, norādot
– plānots, ka nakts tirdzniecība noritēs līdz
pulksten diviem, bet, ja jelgavnieku aktivitāte būs liela, grāmatnīca būs atvērta līdz
pat pēdējam pircējam.
Kā stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere, šajā muzejā pasākumi
noritēs ar nosaukumu «Būsim tīri tīrā
pasaulē» un durvis tas vērs pulksten 19,
kad muzeja viesus uzrunās Hercogs Jēkabs.
Uzreiz pēc tam pie muzeja norisināsies
pūtēju orķestra defilē, ko varēs novērtēt arī
pulksten 20, savukārt pulksten 19.30 varēs
iesaistīties Atjautības stundā. Pulksten 20
darboties sāks Meža ragana, un līdztekus
tam priekšnesumu sarūpējuši Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi un Jelgavas dzejnieki.
«Tradicionāli Muzeja nakts pasākumu veidošanā iesaistām arī jelgavniekus, un šoreiz
varēs aplūkot kopīgiem spēkiem izveidoto
izstādi «Ekoloģiskie iepirkumu maisiņi»,
lai apmeklētājus, pievēršot uzmanību videi
draudzīgu iepirkumu maisiņu daudzveidībai, rosinātu tādus izmantot ikdienā,» tā
M.Kaupere, piebilstot, ka Muzeju naktī
šeit būs iespēja arī nopelnīt balvas par atjautību, degustēt 17. gadsimta delikateses
un tīru ūdeni.
Muzeja nakts pasākumos tradicionāli iesaistīsies arī LLU kolektīvs, aicinot šīs nakts

viesus ciemoties augstskolas galvenajā
mītnē ar moto «Jelgavas pils zaļā pasaulē».
Kā norāda LLU sabiedrisko attiecību daļas
speciāliste Sandra Šteinerte, no pulksten 18
Jelgavas pils saliņā notiks deju kolektīvu
koncerts «Man liekas, ka lidot protu...» un
tajā varēs izkustēties gan lieli, gan mazi. Savukārt Jelgavas pils vakara apmeklētājiem
tiks atvērta pulksten 20 ar aktivitāšu ciklu
«Tīra pasaule – es redzu, es zinu, es jūtu».
«Pils pagalmā notiks vides filmu seanss
«Skaņu gadalaiki», kā arī muzikāli virtuāli
stāstījumi par Jelgavas pili Lielupes krastā
un tur mītošo Latvijas zaļāko augstskolu.
Seansi tiks rādīti pulksten 21, 22.10, 23.10
un 24.10. Tāpat pagalmā no pulksten 20 līdz
23.30 būs atvērta tējnīca «Lielupes pļava un
ziedi», savukārt mazākie apmeklētāji varēs
darboties pagalmā izveidotajā radošajā
zīmētavā,» tā S.Šteinerte. Pulksten 22, 23
un 24 pils pagalmā notiks gaismas šovs
«Staro tīra pasaule» ar krāsu projekcijām
uz pils fasādēm, bet no pulksten 20 līdz 24
Jelgavas pils kolonādē būs iespēja patērzēt
ar Hercogu. Studenti aicinās ielūkoties
augstskolas zaļajā dzīvē ar devīzi «Par zaļu
pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks», kur
LLU Meža fakultātes studentu biedrība
«Šalkone» piedāvās iesaistīties studentiskās
aktivitātēs un konkursos, bet LLU Studentu pašpārvalde – uzspēlēt Zaļo boulingu,
kurā ķegļu vietā būs PET pudeles, bet
bumbas vietā – kāpostgalva. Pa ceļam no
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja uz Jelgavas pili ikviens aicināts
uz Studentu teātri Čakstes bulvārī 5a, kur
no pulksten 21 līdz 23.20 varēs izbaudīt
franču kafejnīcas atmosfēru ar izrādes
«La cafe de theatre» epizodēm. Jāpiebilst,
ka ieeja Jelgavas pilī Muzeju naktī būs no
Lielupes puses.
15. maijā no pulksten 19 būs atvērta
arī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
ekspozīcija Jelgavā, Stacijas ielā 3, veselīgu
dzīvesveidu popularizējot ar devīzi «Sargā
pasauli, braucot ar vilcienu un velosipēdu!».
Līdztekus ekspozīcijas apskatei un interesantiem stāstiem iz dzelzceļa vēstures, tostarp filmu par dzelzceļu demonstrēšanas,
pie muzeja tiks atklāta velostāvvieta, jelgavniekus rosinot izvēlēties videi draudzīgu
pārvietošanās veidu.
Jāuzsver, ka visi pasākumi Jelgavas muzejos šajā naktī būs bez maksas.

Ceturtdiena, 2010. gada 13. maijs

Jubilejā izdzīvos
mākslinieku gleznas
 Sintija Čepanone

«Jau plānojot mūsu jubilejas koncertu, zinājām
– tas būs kā mūsu pateicība
pilsētai, ka tā ļāvusi savā
azotē piedzimt, izaugt un
attīstīties. Pateicība Jelgavai, ka mēs šeit esam,»
teic tautas deju kolektīvu
«Jundaliņi», «Jundēns» un
«Jundari» vadītāja Madlēna
Bratkus. Kopā dejojot bērnu
un jauniešu centra «Junda»
paspārnē, jau sagaidīta
desmitā gadskārta, un mazie un vairs ne tik mazie
dejotāji ikvienu aicina uz
dzimšanas dienas svinībām
kultūras namā – koncertu
«Jelgavai azotē».

Foto: Krišjānis Grantiņš

Pašlaik «Jundaliņi», «Jundēns» un «Jundari» vēl pieslīpē visu, kas pieslīpējams, lai
ikviens, kurš 16. maijā ieradīsies uz desmit gadu jubilejas koncertu, justos īpaši un
«Jundaliņi» ir paši mazākie dejotāji,
spētu izbaudīt tās Jelgavas gaisotni, kuru cilvēki pazina pirms gadu desmitiem.
«Jundēnā» dejo tie, kuri ikdienā mēro
ceļu uz skolu, savukārt «Jundari», dzīvē. «Patiesībā man nav žēl viņus ieskicē Madlēna, novērtējot koncerta
Madlēnas vārdiem runājot, ir tie sko- palaist, gluži pretēji, es izjūtu lielu režisores Elīnas Apsītes darbu, kura
lēni, kuri visu jau dara paši un kuru prieku. Turklāt daudzi no viņiem palīdzējusi radīt un izdzīvot stāstu
sniegumu vadītāja var vērot nevis turpina dejot pilsētas, augstskolu par un ap Jelgavu.
M.Bratkus vērtē, ka gatavošanās
no aizkulisēm, bet gan zāles. Taču, kolektīvos, un tas vien apliecina, ka
neraugoties uz «nopietno» vecumu, viņi ir iemīlējuši tautiskās dejas,» tā koncertam arī bērniem ļāvusi uzzināt
daudz vairāk par savu pilsētu. «Mēs
viņiem visiem nepieciešams kāds kolektīvu vadītāja.
Taujāta, vai bērniem ir viegli iemā- kopā esam iepazinuši Jelgavas māksdrošs patvērums, kuru viņi atraduši
Jelgavas azotē. 16. maijā pulksten 16 cīt mīlēt deju, Madlēna spriež, ka ne. liniekus, mūsu pilsētas vēsturi. Tie
Vispirms bērns esot «jāpieradina», bērni, kuri nezināja, kas ir Alunāns,
tajā pasildīties aicināts ikviens.
un tikai tad, kad tas izdevies, no viņa tagad to zina. Mazākajiem, lai viņi
var «dabūt ārā lielas lietas». Taču spilgtāk spētu iztēloties, stāstījām par
Desmit – tas nav daudz
M.Bratkus vērtē, ka kopā ar šiem viņa neslēpj, ka gadījies piedzīvot arī katru izdejoto notikumu. Bērni neapdejotājiem pavadītais laiks paskrējis tādus brīžus, kad «pieradināt» nu šaubāmi ir ieguvēji,» teic vadītāja.
Jautāta, kā tautas tērpos var izdejot
ātri. «Tagad šķiet, ka desmit gadi nekādi nesanāk un ceļi šķiras. «Bet, ja
– tas ir maz, taču, kad tikko sākām tautiskās dejas reiz iemīlētas, tad bez Jelgavas mākslinieku gleznas, Madlēstrādāt, tas likās tik tālu... Tolaik es tām ir grūti,» M.Bratkus teic, ka lie- na teic, ka tas nemaz nebūs nepiecienezināju, kas ar kolektīvu būs pēc lisks piemērs esot gaidāmais jubilejas šams, jo, lai radīto īsto noskaņu, ne
desmit gadiem, taču es zināju, ko gri- koncerts, kad «Jundaliņi», «Jundēns» tikai tautas dejas, bet arī tautas tērpi
bu, un to man arī izdevies sasniegt,» un «Jundari» nolēmuši eksperimentēt būs «nolikti maliņā» un speciāli konteic Madlēna. Jā, arī pašai licies, ka un dejot visu citu, tikai ne tautiskās certam radīti īpaši tērpi. «Drīzāk tie
dejas. «Jāteic, mēģinājumos mums ir nevis tērpi, bet eksperiments, domu
tā lieta sanāk.
«Dejot sākām Dziesmu un deju neiet viegli – bērni atzīst, ka tautiskās lidojums. Nosacītības princips, kad
svētku gadā, un tolaik man bija vien dejas ir iemīlējuši vairāk, tāpēc tām skatītāji paši varēs saskatīt to, ko mēs
pirmsskolas vecuma dejotāji un pir- netautu dejām vietas sirsniņā vairs ļausim tikai nojaust,» tā Madlēna.
Tiesa gan, bez tautiskajām dejām
mās un otrās klases skolēni. Mazie uz nav. Tā vienkārši ir, un tur neko nevar
svētkiem tika, taču lielākajiem diem- darīt. Tas ir emociju, jūtu un sajūtu vispār koncertā neiztikt. «Kā tad tā
– tas būs mūsu jubilejas koncerts, bet
žēl nācās palikt mājās... Taču arī tie līmenī,» pārliecināta Madlēna.
mēs bez tautas tērpiem?!» sākumā
mājās palicēji dejot turpina vēl šodien,
neizpratnē bijuši «Jundari». Un tieši
un tas ir lielisks apliecinājums tam, Stāsts par un ap Jelgavu
Pašlaik vēl tiek pieslīpēts viss, kas tāpēc nolemts izdejot arī dažas «zelta
ka Dziesmu un deju svētki dejotājiem
ir tāds kā atskaites punkts, mērķis, pieslīpējams, lai ikviens, kurš 16. fonda» tautas dejas. «Tās būs dejas,
taču tas nebūt nav galvenais, kāpēc maijā ieradīsies uz desmit gadu jubi- ko izvēlējušies paši dejotāji. Dejas,
bērni izvēlas dejot,» pārliecināta va- lejas koncertu, justos īpaši un spētu kas viņiem nesušas veiksmes un, jā,
dītāja, kuras «dejojošā ģimene» jau izbaudīt tās Jelgavas gaisotni, kuru arī neveiksmes, bet tāpēc kļuvušas jo
izaugusi līdz deviņiem nopietniem cilvēki pazina pirms gadu desmitiem īpaši tuvas,» teic vadītāja, piebilstot,
kolektīviem, apvienojot vairāk nekā – kad pils ballēs vēl dejoja dāmas kri- ka kopumā koncertā uzstāsies 211
nolīna kleitās, kad tagadējais Hercoga «Jundaliņu», «Jundēna» un «Jundadivus simtus dejotāju.
Jēkaba laukums bija tirgus placis un ru» dejotāji, kā arī vairāki, kuri no
kad Jelgavu krāsmatās vēl nebija pār- šiem kolektīviem jau «izauguši».
Vispirms «jāpieradina»
«Mūsu jubilejas koncerta afišā
Daudzi no dejotājiem šo gadu laikā vērtis karš... «Lai uzburtu ainiņas no
no «Jundaliņiem» jau izauguši līdz Jelgavas dzīves, izmantosim Jelgavas izmantots jelgavnieces Lolitas Zik«Jundariem», un arī šogad lielākie mākslinieku radītās gleznas un mēs manes darbs, kurā uzgleznota kāda
dosies tālēs zilajās. Madlēna teic, ka ne tikai tās rādīsim, bet arī atdzīvi- māja Jelgavā... Mēs šeit esam mājās,»
jau trešo gadu kolektīvi svin tādu kā nāsim kustībā. Mēs iedzīvosimies Liel nosaka Madlēna. Jāpiebilst, ka biļetes
izlaidumu, kad no «Jundariem» aiziet upes pļavās un ūdeņos, vecajā Tirgus uz koncertu nopērkamas «Jundā»
jaunieši, kuri skolā absolvē 12. klasi. laukumā un pilī, mēs satiksimies ar Pasta ielā 32 un koncerta dienā kulJā, viņi visi tieši svin šo dienu, nevis Ādolfu Alunānu un arī savvaļas zir- tūras nama kasē. Biļešu cena – lats
skumst par tiem, kuri jāpalaiž lielajā giem,» koncerta «Jelgavai azotē» ideju un divi lati.

Piedalies izstādes veidošanā!

Izsolīs Jelgavas mākslinieku darbus

«100 un 4 grami veselības»

Līdz 14. maijam ikviens aicināts
piedalīties «Zvaigznes» grāmatnīcas rīkotajā radošo darbu konkursā. Lai piedalītos konkursā,
grāmatnīcā «Zvaigzne» Lielajā ielā
13 jānogādā paša vai kolektīva
veidots darbs, kura moto ir «Par
tīru pasauli!». Grāmatnīcas vadītāja Zenta Zelle teic, ka tas var būt
gan zīmējums, gan instalācija, gan
dzejas vai prozas darbs – dalībnieki
paši var izvēlēties, kā izpausties.
Darbi līdz 14. maijam jāiesniedz
grāmatnīcā, norādot savu vārdu,
uzvārdu un telefona numuru. Tie
būs eksponēti īpašā izstādē Muzeja naktī, un labāko darbu autori
saņems balvas.

Pirmdien, 17.
maijā, pulksten 19 kultūras namā ikviens aicināts
uz mākslas
darbu izsoli, kurā būs iespējams iegādāties
Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieku
darbus. Tos vēl var aplūkot izstādē «Jelgavas
mākslinieki savai pilsētai», kur pieejams arī
izsoles darbu katalogs ar reprodukcijām un
norādēm par darbu sākumcenām. «Jubileju
gribam sagaidīt ar grāmatu, kurā esam
iecerējuši ar darbu reprodukcijām parādīt
tos māksliniekus, kas veido Jelgavas mākslas seju,» tā Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis. Izsolē iegūtie līdzekļi
tiks izlietoti jubilejas grāmatas izdošanai.

Jauniešu biedrība «Kovārnis» sadarbībā
ar «Jundu» 14. maijā no pulksten 15
ielūdz uz Veselības dienas pasākumiem
«100 un 4 grami veselības» Raiņa parkā.
Tur būs veselību veicinošo organizāciju
stendi, varēs piedalīties orientēšanās
pasākumā «Pazīsti savu pilsētu?!», dažādos konkursos, iemēģināt roku grafiti,
vērot futbola sacensības starp Jelgavas
skolu pašpārvaldēm, aplūkot gaisa piesārņojuma mērīšanas, ātrās palīdzības un
ugunsdzēsēju mašīnas. Ugunsdzēsēji arī
rādīs, kā tiek glābti cilvēki no avarējušas
mašīnas, savukārt skolēnu mācību firmas
piedāvās savus ražojumus. No pulksten
13 līdz 16 Raiņa parkā piestās arī specializētais donoru autobuss, kurā būs iespēja
ziedot asinis.

