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Muzeju naktī – RAF
busiņi atkal Jelgavā!

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

Darbs vasarā būs 612 skolēniem
 Sintija Čepanone

Pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas skolā
šonedēļ Izglītības pārvaldei tiks iesniegta informācija par tiem jauniešiem, kuri vasaras
brīvdienās strādās.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza norāda, ka vasaras
brīvlaikā – no 4. jūnija līdz 24.
augustam – nodarbinātības pasākumos kopumā tiks iesaistīti
vairāk nekā 600 skolēnu. «Lai
līdzvērtīgas iespējas pretendēt
uz darbu vasarā būtu visu mūsu
pilsētas skolu skolēniem, nodarbinātībā iesaistāmo jauniešu
vietu skaits katrai izglītības
iestādei aprēķināts proporcionāli kopējam izglītojamo skaitam
skolā noteiktā vecuma grupā.
Jau pašlaik zināms, ka visas
piešķirtās vietas aizpildītas
– darbs vasarā tiks nodrošināts
612 jelgavniekiem vecumā no 13
līdz 15 gadiem,» stāsta G.Auza,
gan piebilstot, ka strādāt gribētāju bijis krietni vairāk, īpaši
skolēni, kuri sasnieguši 15 gadu
vecumu.
Skolēnu pieteikumus izvērtēja īpašas izglītības iestādes
izveidotas komisijas saskaņā ar
nolikumu. Vērtējot pieteikumus,
priekšrocības darba piedāvājumam tika dotas skolēniem ar
pozitīvu attieksmi pret darbu,
labām sekmēm un uzvedību,
ja jaunietis ir aizbildnībā, nāk

Pirmo reizi Muzeju naktī jelgavniekiem būs iespēja ielūkoties «RAF republikā». Proti, industriālajā parkā «NP Jelgavas biznesa parks»
vienuviet varēs apskatīt vairāk nekā 15 dažādus RAF autobusu modeļus un iepazīt vēsturiskas relikvijas, kas saistītas ar leģendāro Rīgas
Autobusu fabriku jeb RAF. Izstāde šobrīd tiek iekārtota, bet plašākai publikai tā būs apskatāma 19. maijā – Muzeju naktī.
 Ritma Gaidamoviča

19. maijā Latvijā notiks
Muzeju nakts. Šajā dienā no pulksten 19 līdz 1
ciemos uz bezmaksas pasākumiem aicina pilsētas
muzeji, piedāvājot papīra
laiviņu sacensības, anekdošu turnīru, piedalīties
ķīmijas eksperimentos,
pikniku dzelzceļa muzeja
pagalmā. Taču vēl līdz
tam jelgavnieki aicināti kopīgi veidot kuģīšu
izstādi. Bet pirmo reizi
Muzeju naktī Jelgavā
notiks «RAF vintage» festivāls – industriālajā parkā «NP Jelgavas biznesa
parks» no pulksten 19
līdz pusnaktij vienuviet
būs iespējams apskatīt
vairāk nekā 15 dažādus
RAF autobusu modeļus
un iepazīt vēsturiskas
relikvijas, kas saistītas ar
leģendāro Rīgas Autobusu fabriku jeb RAF.
NP Jelgavas biznesa parka vadītāja Arta Nordmane stāsta, ka
Muzeju naktī parka teritorijā Aviācijas ielā 18, kur agrāk atradās
leģendārā Rīgas Autobusu fabrika

jeb RAF, kas bija Padomju Savienībā
viena no modernākajām ražotnēm
un tika dēvēta par «RAF republiku», atkal sabrauks RAF busiņi.
Lielākā daļa ir no auto inženiera
Andra Dambja privātās kolekcijas
pilnībā un daļēji restaurēti rafiņi.
Līdzās busiņiem interesenti varēs
iepazīties ar vēsturiskām relikvijām
– gleznām, plakātiem, rasējumiem,
galdiem, krēsliem un pat tā laika
datortehniku, kā arī unikālu foto
izstādi, kas atspoguļo rūpnīcas
strādnieku ikdienu. «RAF joprojām
ir Latvijas nozīmīgākais sasniegums
autobūvē, kā arī kopumā ir viens
no spilgtākajiem rūpniecības ziedu
laiku simboliem, kas Latvijas vārdu
nesis gan Padomju Savienībā, gan
ārpus tās robežām. Šis festivāls būs
neaizmirstams notikums, turklāt
tā laikā būs iespēja aplūkot pasaulē
pirmo un līdz šim vienīgo pilnībā
restaurēto RAF modeli – mikroautobusu «RAF 977 Latvija», ko
restaurējis Latvijas Antīko automobiļu kluba biedrs Valdis Ģīlis,»
stāsta organizatore A.Nordmane.
Apmeklējot festivālu, interesentiem
būs iespēja iejusties populārā «RAF
22031 Latvija» neatliekamās medicīniskās palīdzības pasažiera lomā,
savām acīm skatīt vienu no tikai
desmit jebkad saražotajiem «RAF
976M» autobusiem un iztēloties,

kā savulaik notika tirdzniecība no
«RAF 2924» autoveikala.
Savukārt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
būs atvērts no pulksten 19 līdz 1,
un tas aicina uz pasākumu «Jūra
visus vilina», atsaucoties uz kopējo
Muzeju nakts moto «Zilā krāsa
– jūra». Muzejā šajā naktī uzstāsies
koris «Sidrabe», notiks profesora
Ivara Strautnieka priekšlasījums
«Jelgava no Ledus laikmeta beigām
līdz mūsdienām» un būs papīra
laiviņu sacensības muzeja pagalmā
dažādās vecuma grupās. Pulksten
22 – Muzeju nakts apmeklētāju
dziesmu kari ar dziesmām par jūru.
Taču līdz 16. maijam iedzīvotāji
aicināti piedalīties izstādes «Laivas,
jahtas un kuģi manā kolekcijā» veidošanā. «Esam nolēmuši organizēt
peldlīdzekļu izstādi, kuras veidošanā aicinām iesaistīties ikvienu, līdz
16. maijam uz muzeju nogādājot
dažādas laiviņas, kuģīšus, kas tiks
eksponēti īpašā Muzeju nakts izstādē,» tā muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Sīkāka pasākumu
programma pieejama muzeja mājas
lapā www.jvmm.lv.
Savukārt Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā reizi stundā no
pulksten 19 notiks anekdošu turnīrs
par tēmu «Sirsniņmājiņas folklora»,
kā arī varēs aplūkot īpašo podu

izstādi «Varu sēdēt, varu domāt...».
Jāņem vērā, ka ierobežotās vietas
dēļ muzejā apmeklētāji tiks ielaisti
pa nelielām grupām.
Jelgavas pilī un muzejā no pulksten 19 līdz 1 gaidāmi zili brīnumi.
Šajā vakarā te varēs novērtēt izstādes «Zilā» un «Baltija un vācieši»,
piedalīties eksperimentos, kolbās
un mēģenēs sajaucot šķīdumus, kā
arī vērot burbuļu pūšanas mākslu.
Pils aulā būs iespēja noskatīties
vairākas dokumentālās filmas par
vidi un tās saglabāšanu, kā arī vērot
austrumu deju studijas koncertu.
Tāpat apmeklētāji varēs iepazīties
ar LLU piedāvājumu. Mazākajiem
– radošā darbnīca «Zilās debesis un
jūra». Muzikālos priekšnesumus
sniegs universitātes pašdarbības
kolektīvi – vīru koris «Ozols», sieviešu koris «Liepa» un jauktais koris
«Riti». Plašāka programma – mājas
lapā www.llu.lv.
Atvērta Muzeju naktī būs arī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija Stacijas ielā 3, kur
gaidāms pasākums «Pikniks muzeja
pagalmā». No pulksten 19 līdz 1
bez maksas varēs apskatīt muzeju,
paredzēta nesteidzīga vakarēšana,
muzeja pagalmā dzerot pavadones
pagatavotu tēju, apēdot līdzpaņemtās maizītes un spēlējot spēli «Tas
nav cirks – tas ir dzelzceļš».
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no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās
statuss, ja viens vai abi vecāki ir
bezdarbnieki, turklāt jaunietis
nav nodarbināts pie cita darba
devēja.
Vērtējot skolēnu atsaucību,
Izglītības pārvaldes vadītāja
norāda, ka lielākā aktivitāte ir
piecpadsmitgadnieku vecuma
grupā. «Jaunāku skolēnu vidū
vērojama mazāka interese,
jo daudzi no viņiem vasaras
pavada laukos pie radiem, citi
skolēni atklājuši, ka brīvlaikā
dosies pie saviem vecākiem, kuri
strādā ārzemēs. Taču kopumā
jauniešu atsaucība vērtējama kā
laba, īpaši jau piecpadsmitgadnieku vidū, un 612 skolēniem
tiks nodrošināta iespēja vasarā
nopelnīt, strādājot pašvaldības
iestādēs un kapitālsabiedrībās,»
tā G.Auza.
13 un 14 gadus veci jaunieši
strādās četras stundas dienā
divas nedēļas, bet piecpadsmitgadīgi – sešas stundas dienā trīs
nedēļu garumā. Darba vietas
jauniešiem piedāvā Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
un kapitālsabiedrības, kur viņi
veiks teritoriju labiekārtošanas
un telpu uzpošanas darbus, strādās skolu bibliotēkās, mācību
kabinetos un būs iesaistīti citos
piemērotos darbos.
Jaunākie skolēni divās nedēļās pēc nodokļu nomaksas nopelnīs 48,75 latus, bet vecākie algā
saņems 86 latus pēc nodokļu
nomaksas.

Pārdots vēja tunelis;
Džekijs Čans to nav nopircis
 Ilze Knusle-Jankevica

Izsolē izdevies pārdot
maksātnespējīgajai SIA
«Gaisa sporta sertifikācijas centrs» piederošā
Jelgavas vēja tuneļa
aprīkojumu. Lai gan
pagaidām, kamēr kontā nav ieskaitīta nauda,
maksātnespējas administrators neatklāj,
kas ir pircējs, medijiem
izdevies noskaidrot, ka
tas esot kāds investors
no Kipras.
Atkārtotajā vertikālā vēja tuneļa iekārtas un izpletņu stimulatora izsolē sākumcena bija 340
000 lati, un tajā piedalījās divi
pretendenti. Objekts tika pārdots ar lejupejošu soli. Jau pirms
pirmās izsoles maksātnespējas
administrators Andris Bērziņš
norādīja, ka par šīm iekārtām
interese esot, tāpēc, visticamāk,
pretendenti pirmajā izsolē nepiedalījās, lai nogaidītu, kad tiks
samazināta objekta sākumcena.
Pircēju un darījuma summu
administrators sola paziņot 14
dienu laikā – līdz 16. maijam
–, jo vispirms jāsagaida, kad

tiks saņemts maksājums. Kā
skaidro administratora palīdze
Vineta Sniedze, ja nauda netiks
saņemta, izsole būs jāatzīst par
nenotikušu. «Tomēr domāju, ka
šoreiz nekas tāds nenotiks, jo interesents ir nopietns spēlētājs,»
tā viņa, norādot – izskanējusī
versija, ka tuneli iegādājies ķīniešu izcelsmes Holivudas aktieris Džekijs Čans, kura filmas
epizodes tika filmētas Jelgavas
vēja tunelī, nav tiesa.
Tā kā tuneļa iekārtas nu ir
pārdotas un, visticamāk, tiks
aizvestas no Latvijas, maksātnespējīgais uzņēmums vairs nevarēs šādā veidā gūt ienākumus,
lai norēķinātos ar kreditoriem.
Nu atlicis vien nekustamais
īpašums Peldu ielā 4. Arī to jau
divreiz mēģināts izsolīt, bet par
830 kvadrātmetrus lielo ēku
intereses joprojām nav. «Tagad
nodrošinātajam kreditoram
«Reg sales» piedāvāsim ēku
paturēt,» tā administratora
palīdze, norādot – lēmums kreditoram jāpieņem divu nedēļu
laikā. Jāpiebilst, ka otrajā izsolē
ēkas sākumcena no 500 000 jau
bija nolaista uz 375 000 latu,
bet izsolē tik un tā nepiedalījās
neviens interesents.
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Uzņēmēji visbiežāk nezina darba
drošības un līgumattiecību jautājumus
 Kristīne Langenfelde

«Ja Valsts darba inspekcija ir tā, kas dzēš
ugunsgrēku brīdī, kad
darba devējs ir pārkāpis likumu vai normatīvos aktus, tad mūsu
uzdevums ir sniegt atbalstu uzņēmējam, lai
līdz ugunsgrēkam nenonāktu,» sava darba
mērķi pamato Latvijas
Darba devēju konfederācijas (LDDK) Jelgavas
centra darba un sociālo
tiesību eksperte juriste
Līga Matīsiņa, kura jau
pusgadu bez maksas
konsultē Jelgavas un
visas Zemgales uzņēmējus darba tiesību
un darba aizsardzības
jautājumos.
Kā atzīst L.Matīsiņa, Jelgavas
centrā ar saviem jautājumiem
dienā vēršas vidēji trīs četri
darba devēji. «Taču es pieļauju,
ka vēl ir daudz tādu uzņēmēju,
kuri nezina par iespēju saņemt
konsultācijas mūsu centrā.»
Bezmaksas konsultācijas Latvijas darba devējiem līdz pat
2013. gada beigām LDDK piedāvā Eiropas Sociālā fonda
projekta «Darba attiecību un
darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana nozarēs
un uzņēmumos» gaitā.

bas ar darba ņēmēju un darba
drošība.
Līdz šim bieži vien uzņēmēju lokā ir pastāvējis tāds kā
mīts – ja man ir viens vai divi
darbinieki, tad darba drošības
jautājumi uz mani neattiecas.
Taču tas tiešām ir tikai mīts
– vienalga, vai uzņēmumā ir
viens vai 100 strādājošo, darba
drošības jautājumi ir aktuāli ikvienam. Darba drošības instruktāža jāveic katram darbiniekam.
Ne tikai ražošanas uzņēmumos,
bet arī biroja darbiniekiem. Un
te nianses katram ir savas – kā
strādāt ar tehniku, kādi aizsardzības līdzekļi nepieciešami,
un tā tālāk. Darba devējam ir
jāapzinās, ka jebkurā gadījumā
atbildību uzņemas viņš. Arī
tad, ja instruktāža ir bijusi, aizsardzības līdzekļi iegādāti, bet
strādājošais tos darba procesā
nelieto – darba devējs būs atbildīgs par to, ka nav uzraudzījis
procesu. Arī manā praksē ir
gadījumi, kad uzņēmējs lūdz
ierasties uzņēmumā apskatīt
situāciju, un tur es redzu: strādā darbinieks pie iekārtas, bet
aizsargbrilles nelieto, tās turpat
blakus mētājas. Šādu strādājošo
atbilde parasti ir – nav ērti,
neesmu pieradis, ar mani jau
nekas nenotiks... Bet ja notiks?!
Es uzņēmējiem iesaku darbinieku instruktāžai izmantot visskarbākos piemērus, kad darba
vietā, neievērojot darba drošību,
cilvēks ir zaudējis dzirdi, redzi,
nācies amputēt roku, kāju vai
arī negadījums bijis ar letālām
sekām. Bieži vien tikai tad abas
puses viena otru saprot.
Uzņēmējiem noteikti ieteiktu
izmantot arī mājas lapu www.
darbariski.lv, kur bez maksas attālināti iespējams izpildīt testu
un noskaidrot darba risku vides
novērtējumu savā uzņēmumā,
lai gūtu pirmo priekšstatu un
tad apzinātu veicamos soļus.
Ne velti šis jautājums šobrīd
ir ļoti aktuāls – gan statistikas
dati par nelaimes gadījumiem
darba vietās, gan lielais skaits
Valsts darba inspekcijas uzlikto sodu pierāda, ka darba
vietās šajā ziņā daudz kas ir
uzlabojams. Izkristalizējas pat
tādas situācijas, ka darba devējs
vienkārši nezina, kā jāorganizē
darba drošības uzņēmumā, kāda
dokumentācija un darbības nepieciešamas.

Kas ir tas uzņēmējs, kurš
meklē ceļu pie jums?
Noteikti patīkams fakts ir tas,
ka arvien vairāk uz konsultācijām
ierodas jaunie uzņēmēji – tādi,
kuri tik tikko dibinājuši savu
uzņēmumu vai tikai plāno doties
uz Uzņēmumu reģistru. Un,
manuprāt, tas ir pareizais ceļš
– pirms uzsākt darbu, noskaidrot
visus interesējošos faktus. Taču
tajā pašā laikā tie ir arī uzņēmēji
ar stāžu. Un nav jau tā, ka mūsu
konsultācijas ir nepieciešamas
tikai mazajiem uzņēmējiem,
kuri paši nealgo juristu un līdz
sīkumiem nepārzina likumus,
– tāpat pie mums pēc padoma
vēršas lielo uzņēmumu vadītāji,
kuri, piemēram, vienkārši vēlas
pārliecināties, vai viņu jurista,
personāldaļas speciālista skaidrojums sakrīt ar mūsējo. Tā
teikt – dubults neplīst. Vai otrs
variants – uzņēmuma jurists
šobrīd ir nodarbināts ar citiem
jautājumiem, bet mūsu centrā
Kā otru jautājumu loku
viņš var ērti un ātri saņemt at- jūs minat līgumattiecības
bildi uz savu jautājumu.
starp darba devēju un darba
ņēmēju. Kādas konsultāciKādas jomas jautājumi jas šajā gadījumā visbiežāk
galvenokārt šobrīd uztrauc ir nepieciešamas uzņēmēJelgavas uzņēmējus?
jiem?
Katram, protams, savs jauProtams, jaunie uzņēmēji
tājums ir tas aktuālākais, taču, jautā, vai darba līgums sastākopumā vērtējot, var izšķirt dīts pareizi, taču visbiežāk gan
divus blokus – līgumattiecī- darba devējiem jautājumi rodas,

Nedēļas jautājums

«Nenoliegšu – jo
projām ik pa laikam
no darba devējiem
var dzirdēt arī tādus
jautājumus kā «ko
man darīt, ja darbinieks piekrīt strādāt
tikai neoficiāli?». Te
atbilde var būt tikai
viena – vai nu jūs
pieņemat cilvēku darbā oficiāli, vai nekā
– cita varianta nav,»
uzsver Latvijas Darba
devēju konfederācijas
Jelgavas centra darba
un sociālo tiesību
eksperte juriste Līga
Matīsiņa.
Foto: Ivars Veiliņš

nevis slēdzot darba līgumus, bet slimības lapas noslēgšanas jau
gan pārtraucot darba attiecības darbā atgriezās kā arodbiedrīar strādājošo. Tā, piemēram, bas biedrs! Tagad jau atlaišana
kādam strīdīgs jautājums ir jāsaskaņo ar arodbiedrību, un, ja
kompensācija par neizmantoto tā nepiekrīt, vienīgais veids, kā
atvaļinājumu. Cilvēks iet prom atlaist konkrēto cilvēku no darba,
no darba, bet gadus piecus at- ir tiesas ceļā. Abas puses zina, cik
vaļinājums nav izmantots – vai tas ir laikietilpīgs process. Šoreiz
kompensācija jāizmaksā par tā bija uzņēmēja kļūda, jo viņš
visiem šiem gadiem? Līdz 2007. darba uzteikumu nebija izsniegadam šāds modelis tiešām dar- dzis uzreiz, kas ļāva darbiniekam
bojās – arī tad, ja atvaļinājums izmantot iespēju.
nebija izņemts gadus desmit,
Raksturīgi, ka strīdīgas situātaču 2010. gadā tiesu prakse ar cijas, kad ļoti būtiski ir strikti
Augstākās tiesas spriedumu no- ievērot likumu, rodas, tieši pārteica, ka kompensācija pienākas traucot darba attiecības, tāpēc
tikai par pēdējo pusotru gadu. arī uzņēmēji ir ļoti uzmanīgi un,
Taču būtībā te pat nav jautā- lai izvairītos no iespējamās tiejums, par cik gadiem kompen- sāšanās, jau pirms šīm darbībām
sācija pienākas, – darba devēju meklē konsultācijas iespējas. Vēl
administratīvi var sodīt jau par kāds piemērs – darbiniekam bija
to, ka viņš darbinieku nav pa- jānogādā krava no punkta A līdz
laidis ikgadējā
punktam B, bet
atvaļinājumā.
šoferis ar visu
LDDK konsultāciju
Bet te atkal citi
kravu pazuda...
darba devēji
Mašīna gan tik
centrs Jelgavā
jautā – ko man
atrasta ar visu
Pasta ielā 47–308
darīt, ja darbišoferi, kurš tajā
nieks nevēlas
bija aizmidzis
Darba laiks – no pulksten
iet atvaļinājuspēcīgā alko9 līdz 17
mā? Jā, tādi gahola reibumā,
dījumi tiešām
– protams, ka
Pieejamas arī ekspertes
ir – savā praksē
uzņēmēja viezinu, piemēnīgā vēlme bija
konsultācijas pa tālruni
ram, fanātiskus
likumiski per63020449 vai pa e-pastu:
IT speciālistus,
fekti nostrādāt
jelgava@lddk.lv
kuri vienkārši
darba uzteikuatsakās iet atmu, lai nedotu
vaļinājumā.
iespēju šādam darbiniekam
Tāpat nesen bija visai delikāts vēlāk tiesāties.
jautājums kādā lielā uzņēmumā,
kur darba devējs veica darbinieSabiedrība tomēr ir vairāk
ku skaita samazināšanu. Pirms pieradusi pie tā, ka negodīgi
darbs tika uzteikts, darba devējs pret darbinieku mēdz iztuarī noskaidroja, vai darbinieks rēties darba devējs – garas
nav arodbiedrības biedrs, ar ko darba stundas, nenomaksāti
šāda atbrīvošana no darba būtu nodokļi, nesakārtota darba
jāsaskaņo. Izrādījās, ka nav, vide. Bet jūsu gadījumā sataču svarīgākais notika pēc tam nāk uz to paskatīties arī no
– tiklīdz darbinieks uzzināja otras puses – cik aizsargāts
par iespējamo atlaišanu, tā tūlīt ir darba devējs.
paņēma slimības lapu un pēc
Te ir tikai viens risinājums

Vai jums ir jāpilda tā sauktā nulles deklarācija?

57%
25%
Jā, jo man ir kredīts
virs 10 000 latu

– savstarpēja komunikācija. Tā
ir tik nepieciešama, jo, kamēr
viena puse nesapratīs otru, viedokli mainīt nebūs iespējams.
Es, protams, varu runāt par
tiem uzņēmējiem, ar kuriem
ikdienā nākas strādāt, un es
redzu, ka uzņēmējs sāk domāt
citādāk. Arvien vairāk ir jūtama
ilgtermiņa domāšana – nevis
rīcība šodienai, bet jau rītdienai
un parītdienai. Kāds liels uzņēmums savā praksē ir ieviesis,
manuprāt, ļoti pozitīvu piemēru
– uzņēmuma vadība dodas tādā
kā ēnu dienā pie saviem darbiniekiem. Vienkārši vienu dienu
uzņēmuma vadītājs pavada ar
kādu no saviem darbiniekiem
– tad viņš atklāj tās darba nianses, ko citādi nespētu apzināties.
Protams, viena lieta ir uzklausīt
darbinieku ierosinājumus, kas
jau ir pozitīvi, jo kurš gan cits
zina, kā labāk paveikt darbu, ja
ne tas, kurš to reāli izpilda. Taču
arī šāda ēnu diena dod fantastisku rezultātu. It kā sīkums,
bet, vienu dienu pavadot ar
uzņēmuma kravas automašīnas
šoferi, vadītājs atklāja, ka krāvēji
cehā kravu mašīnā iekrauj tā, kā
viņiem ērtāk, taču tas absolūti
nav ērti tiem, kam vēlāk krava
jāizkrauj. Rezultātā, tikai mainot
iekraušanas tehniku, uzņēmumā
panākts, ka vienas kravas nogādāšanas laiks tika samazināts
par divām stundām...
Vai šodien darba devējs saprot darba ņēmēja vajadzības?
Ja arī šīs sapratnes šodien vēl
nav, tad katrā ziņā mēs esam
procesā uz to, un arī tas ir
labs rādītājs. Kopumā vērtējot
darba devēju un darba ņēmēju
aizsardzību, zinu – cik cilvēku,
tik viedokļu. Vieni vienmēr
uzskatīs, ka Darba likums ir
par labu darba ņēmējiem, bet
otri – ka tas vairāk aizstāv
darba devēju.

2%
Jā, jo man ir skaidras naudas
uzkrājumi vai vērtīgas mantas

Kura nodokļa samazināšana
šobrīd ir būtiskāka – PVN vai IIN?

16%
Domāju, ka nē, bet pilnībā
likumu vēl neesmu izpētījis

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Man nav ne tik lielu kredītu, ne
tādu uzkrājumu, tāpēc zinu, ka
deklarācija nav jāpilda

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

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat ieceri
autobusos pāriet uz
bezskaidras naudas
norēķiniem?
Laura, strādā:
– Manuprāt,
tas nebūtu
labs risinājums – cilvēki
to varētu izmantot ļaunprātīgi, lai brauktu
«pa zaķi». Tagad visi autobusā
kāpj pa priekšējām durvīm, iedod šoferim 50 santīmus, un viņš
ir nokontrolējis, vai visi samaksājuši. Bet, ja pašiem braukšanas
karte būs jānopīkstina, tad kāds
to izdarīs, kāds – ne. Būs vieglāk
šmaukties. Jāatzīst gan, ka tas
būtu krietni ērtāk, jo citreiz nav
sīknaudas, bet lielu naudu autobusā negribīgi ņem pretī.
Raitis, skolnieks:
– Esmu dzirdējis, ka skolēniem šāda
sistēma tiks
ieviesta jau
no nākamā mācību gada. Taču
man tā doma ne visai patīk. Ja
gadās, ka kartē nav naudas, tas
nozīmē, ka es netieku mājās?!
Būs liekas problēmas. Man ir
labi tāpat.
Aija, studente:
– Dzirdot, cik
e-talonu sistēmas ieviešana izmaksāja
Rīgā, diez vai
Jelgavai vajag tā tērēties, lai to
ieviestu. Manuprāt, tas ir dārgi.
Vai tiešām to naudu nevar novirzīt citiem mērķiem? Taču, ja
šādu sistēmu ieviestu, protams,
to izmantotu, kas cits atliktu.
Anita, mamma:
– Esmu par
šādu ieceri
– jo mazāka
krāmēšanās
ar skaidru
naudu, jo labāk. Manuprāt,
tas arī būtu ērtāk. Tev ir kartīte
ar naudu – noskenē un brauc!
Super! Nereti taču gadās, ka
makā nav skaidras naudas, tad
jāpaliek kājniekos. Šoferi arī dažkārt nevar izdot atlikumu. Līdz ar
bezskaidras naudas norēķiniem
autobusos šī problēma būtu
atrisināta.
Oļegs, pensionārs:
– Esmu konservatīvs, un
man visas
jaunās tehniskās lietas
ne visai iet pie sirds. Tagad es
iekāpju autobusā, samaksāju 50
santīmus un braucu. Esmu pie tā
pieradis – būtu grūti atkāpties
no pieraduma. Man šķiet, ka
tādu kārtību nevajag ieviest.
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Amatu skolā trīs profesijas
piedāvā apgūt pēc 12. klases
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas mācību gada
noslēgums, kad 9. un 12.
klašu absolventi domā,
kur mācīties tālāk. Lai
rosinātu arvien vairāk
jauniešu pievērsties profesionālajai izglītībai,
Amatu vidusskola no
nākamā mācību gada trīs
programmas piedāvās
apgūt arī pēc 12. klases.
Lai kļūtu par viesmīli vai
frizieri, jauniešiem, kuri
ieguvuši vidējo izglītību,
būs jāmācās gads, bet
par ciparu programmas
(CNC) darbagaldu iestatītāju – 1,5 gadi.
Skolas direktore Edīte Bišere
stāsta, ka dokumentu pieņemšana
Amatu vidusskolā sāksies 11. jūnijā
un ilgs līdz 6. jūlijam katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 14, bet no
9. jūlija sāksies pārrunas. Jaunieši,
kuri izvēlēsies Amatu vidusskolu pēc
vidusskolas beigšanas, dokumentus
varēs iesniegt līdz 20. augustam.
«Pateicoties Eiropas Sociālā fonda
atbalstam, no nākamā mācību gada
profesionālo izglītību pie mums
varēs apgūt arī jaunieši, kuri saņēmuši vidusskolas atestātu. Jaunieši,
kuri vēlēsies apgūt kādu arodu pēc
vidusskolas, varēs mācīties par
frizieri, viesmīli vai ciparu programmas darbagaldu iestatītāju,» stāsta
E.Bišere, piebilstot, ka frizieri un
viesmīļi, beidzot skolu, saņems 2.
profesionālo kvalifikāciju, bet CNC
darbagaldu iestatītāji – 3. profesionālo kvalifikāciju, kas ir augstākā
kvalifikācija profesionālajā izglītībā.
Frizieru un viesmīļu specialitātē

vidusskolas beidzējam jāmācās gads,
CNC darbagalda iestatītāju – pusotrs. Plānots, ka frizieros uzņems
25 audzēkņus, viesmīļos un CNC
darbagalda iestatītājos – pa 16.
Skolas direktore uzsver, ka beidzot ir pabeigti rekonstrukcijas
darbi, modernizējot un pilnveidojot
skolas mācību bāzi. «Līdz ar to jauniešiem ir iespēja mācīties, darbā
izmantojot jaunākās tehnoloģijas,
darbagaldus, kas ir ļoti nozīmīgi
darba tirgū,» tā direktore.
Amatu vidusskola jaunajā mācību
gadā piedāvās apgūt šādas specialitātes – pēc 9. klases jauniešiem,
kuri ieguvuši pamatizglītību: tērpu
stila speciālists, mazumtirdzniecības
komercdarbinieks, maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu speciālists, konditors, pavārs un frizieris;
pēc 8. klases: pavāra palīgs; pēc 7.
klases: montāžas darbu atslēdznieks; pēc 9. un 12. klases – CNC
vadības darbagaldu iestatītājs un
frizieris; pēc 12. klases – viesmīlis.
Mācību ilgums šajās programmās ir
no viena līdz četriem gadiem.
Dokumentus interesenti aicināti
iesniegt no 11. jūnija līdz 6. jūlijam,
jaunieši ar vidējo izglītību – līdz
20. augustam, bet 9. jūlijā notiks
pārrunas topošajiem frizieriem, pavāriem, 10. jūlijā – pavāra palīgiem,
11. jūlijā – mazumtirdzniecības
komercdarbiniekiem, tērpu stila
speciālistiem, 13. jūlijā – maizes un
miltu konditorejas izstrādājumu
speciālistiem, konditoriem, 14. jūlijā
– CNC darbagaldu iestatītājiem un
montāžas darbu atslēdzniekiem, 20.
augustā – specialitātēs pēc 12. klases.
Pēc pārrunām Jelgavas Amatu
vidusskolas uzņemšanas komisija
lems par personu uzņemšanu izglītojamo skaitā.

Izsolē grib pārdot
Pumpura ielas graustu
 Ilze Knusle-Jankevica

15. maijā izsolē plānots
pārdot graustu Pumpura
ielā 3a. Ēkas īpašnieks
Andris Akmanis gan par
šo tēmu ir nerunīgs: «Prasītājs pieteikumu atsauks.
Tā tam būtu jābūt.»
Nedēļas sākumā gan iesniegums
par izsoles atsaukumu vēl nebija
saņemts, norāda zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas
prakses vietā. Jāatzīst gan, ka izsoli
varot atsaukt pat nozīmētās dienas
rītā, tāpēc pagaidām nav zināms, vai
izsole tiešām notiks.
Arī pats A.Akmanis iemeslus, kāpēc prasītājam – SIA «Langervalde»
– prasība būtu jāatsauc, nekomentē.

Savu izvairību viņš skaidro ar to, ka
ap ēku joprojām notiekot tiesvedība
un viņa īpašumtiesības uz to var tikt
apšaubītas: «Jā, tā ēka it kā pieder
man, bet tajā pašā laikā nepieder.»
Oficiālā informācija Zvērinātu
tiesu izpildītāju padomes mājas lapā
liecina, ka ēka novērtēta par 9800
latiem, kas ir arī izsoles sākumcena.
Jaunbūves kopējā platība ir 7806,2
kvadrātmetri. Šogad pēc pašvaldības iniciatīvas noslēgta iekļūšana
ēkā, kas bija kļuvusi par iecienītu
jauniešu un bezpajumtnieku pulcēšanās vietu. Ēkas 1. stāva logu un
durvju ailu aizmūrēšana pašvaldībai izmaksāja 2973,09 latus. Ēkas
īpašnieks joprojām šo summu nav
atmaksājis, tāpēc pašvaldība gatavo
pieteikumu tiesai par zaudējumu
atgūšanu.

AICINĀM UZ PAVASARA MEISTARDARBNĪCĀM
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7. un
un 14.
14. maijā,
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20.30
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Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:21.
63082101;
fakss:17.00
63007033,
un 24.63012158;
maijā, plkst.
- 20.30
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; ieva.hofmane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Pavasaris manā fotoalbumā

Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
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ziņas

Sola atlīdzību par
vandaļu noķeršanu

Šogad vandaļi izsituši
stiklus 12 pieturvietām.
Daļai tie jau atjaunoti,
bet pēdējām –
Dobeles šosejā pie 3. un
5. līnijas, Zanderu kapiem un Zemgales prospektā – stikli tiks ielikti
līdz nedēļas beigām.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējās nedēļās pilsētā
uzdarbojas vandaļi, kas
izsit autobusu pieturām
stiklus un dedzina atkritumu urnas. Lai stabilizētu situāciju, pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» nolēmusi piešķirt
atlīdzību tiem, kas palīdzēs huligānus notvert.
Pusotra mēneša laikā Jelgavā
stikli izsisti 12 pieturvietām. «Pilsētsaimniecības» speciālists Māris
Mielavs norāda, ka vislielākais
«bums» bija aprīļa beigās un maija sākumā, kad sešu dienu laikā
tika sabojātas septiņas nojumes
– Lielajā ielā pie pils, Rīgas ielā

pretī «Statoil», Mātera ielā 33,
Lielajā ielā 32, Dobeles šosejā pie
1. līnijas, 3. līnijas, 5. līnijas un
Zanderu kapiem, Zemgales prospektā. Viena sānu stikla nomaiņa
pašvaldībai izmaksā nepilnus 40
latus bez PVN.
Par vandalismu ziņots gan Valsts,
gan Pašvaldības policijai, bet pagaidām vainīgie nav notverti. «Lai gan
vandalisms ir Valsts policijas kompetence, arī mēs esam iesaistījušies, jo
mūsu pienākums ir kārtības nodrošināšana pilsētā. Turklāt bija arī vairāki gadījumi, kad dega atkritumu
konteineri,» komentē Pašvaldības
policijas priekšnieks Viktors Vanags.
Viņš lēš, ka uzdarbojas grupējums,
kas ir mobils un, iespējams, pārvietojas ar motocikliem vai skūteriem, jo
pilsētas videonovērošanas kameras

viņus nav fiksējušas. «Tas liek domāt, ka viņi pārvietojas ātri un savas
darbības iepriekš ir izplānojuši,» tā
V.Vanags.
Lai nekārtības pilsētā apturētu,
«Pilsētsaimniecība» nolēmusi
iesaistīt iedzīvotājus. «Ikvienu,
kura rīcībā ir informācija par
šiem gadījumiem un personām,
kas varētu būt to pastrādājušas,
aicinām ziņot Pašvaldības operatīvās informācijas centram pa
bezmaksas tālruni 8787,» tā «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns. Ja sniegtā informācija
izrādīsies patiesa un ļaus vaininiekus noķert, tās sniedzējs saskaņā
ar pašvaldības rīkojumu saņems
50 latus lielu atlīdzību.
Jāpiebilst, ka 2011. gadā Jelgavā
tika izsisti 20 stikli 13 pieturvietās.

Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centra «Jelgavas Amatniecības vidusskola» 4. kursa topošie automehāniķi Roberts Grasis un Jānis Jukšs
uzvarēja konkursā «Automehānika 2012»
un ieguva galveno balvu – jaunu «Volkswagen Crafter» busiņu skolai. Auto gan nav
domāts ceļu satiksmei – tas pielāgots jauno tehniķu apmācībai. «Protams, prieks, ka
mums izdevās skolai nopelnīt mašīnu, kas
aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām. Tas
ir nenovērtējams mācību līdzeklis, kas palīdzēs labāk sagatavoties darba tirgum. Līdz
Foto: Ivars Veiliņš
šim tieši jaunākās tehnoloģijas ir bijušas
mūsu klupšanas akmens. Tagad mums būs, uz kā mācīties,» saka Roberts. Skolas direktore Janīna Rudzīte
atzīst, ka puišiem bijusi liela konkurence un 2. vietas ieguvējus izdevies apsteigt par desmit punktiem.

Izstrādātas 12 jaunas ekskursijas
Apliecības saņēmis otrā
tūrisma gidu kursa «izlaidums» – 12 cilvēki –, un
jau drīzumā jauno gidu
piedāvātās ekskursijas
iekļaus pilsētas tūrisma
piedāvājumā. «Ir pienācis brīdis, kad gribu
mainīt darbības sfēru.
Ja būs pieprasījums, labprāt strādātu par gidu,»
saka Normunds Silārs,
viens no jaunajiem gidiem, kurš šobrīd strādā
metālapstrādes jomā.
N.Silārs izstrādājis velomaršrutu «Ekskursija ne uz četriem, bet
uz diviem riteņiem». Tā ved pa
pilsētas nomalēm un ļauj apskatīt
tādus objektus, kas parasti ekskursijās netiek iekļauti. «Patiesībā
ideja radās ģimenei, jo pēdējos gadus
esam aktīvi velotūristi un Jelgavu
izbraukājuši krustu šķērsu,» stāsta
jaunais gids. Maršrutu veidojot,
izraudzītas ielas un ceļi, kas piemē-

Īsi
 Rīt, 11. maijā, pulksten 10
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) uz trim
minūtēm ieslēgs trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu to tehnisko gatavību un skaņas signāla
dzirdamību. Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata satraukties
– nekāda turpmāka rīcība nav
nepieciešama. Viesnīcu administrācija tiek aicināta informēt par
trauksmes sirēnu pārbaudi savus
ārvalstu klientus, lai neradītu
paniku. Savukārt citkārt, izdzirdot trauksmes sirēnas signālu,
ir jāieslēdz radio vai televizors,
kur tiks pārraidīta informācija
par iespējamo apdraudējumu
un sniegtas rekomendācijas par
vēlamajiem aizsardzības pasākumiem, rīcību katastrofas vai
avārijas gadījumā.
 Otrdien, 8. maijā, godinot
Otrā pasaules kara upuru piemiņu un atceroties Nacisma sagrāves dienu, pilsētas vadība nolika
ziedus piemiņas vietās Jelgavā.

Skolnieki Amatniecības vidusskolai izcīna jaunu mikroautobusu

 Ilze Knusle-Jankevica
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roti, lai pārvietotos ar velosipēdu.
«Maršrutā iekļautas 45 ielas, tomēr
apzināti izvairījos no maģistrālēm.
Patiesībā ekskursantam pat varētu
dot uzdevumu saskaitīt ielas, pa
kurām pretī nebrauks neviena
automašīna,» stāsta N.Silārs, piebilstot, ka tādu varētu būt ap 20.
Savukārt ekskursijas «odziņa» ir
Riņķu iela – tā ir iela bez sākuma
un gala. Jāpiebilst, ka arī Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs (JRTC)
šosezon akcentē aktīvo tūrismu un
velotūrismu, izstrādājot gan marš
rutu sēriju «Viena diena Jelgavā»,
kas piemēroti kā kājāmgājējiem,
tā velobraucējiem, gan iesaistoties
projektā «Centrālbaltijas velotīkla
attīstība» par velotīkla izveidi.
Kursantu izraudzītās tēmas ir
dažādas, turklāt aptver ne tikai pilsētu, bet arī Jelgavas un Ozolnieku
novadu. Interesanta ideja ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotājai Signei Lūsiņai – viņa
vēlas attīstīt pilsētorientēšanās spēli
«Dālderu medības». Tā kā katrai
grupai spēle jāveido no jauna, piesaistīti arī palīgi – skolēnu mācību

firma. Tiek gatavota arī ekskursija,
kas vēstīs par dzelzceļa vēsturi Jelgavā. Idejas autorei Jeļenai Īstenai
smeldz, ka visvērtīgākais tiekot
aizvests uz Rīgu, tomēr, neskatoties
uz to, viņasprāt, Jelgavā joprojām
ir daudz unikālu un interesantu ar
dzelzceļu saistītu lietu, ar kurām
vērts iepazīstināt arī citus. Viens
no diplomdarbiem bija ekskursija
pa pilsētas parkiem.
Jāatgādina, ka ZRKAC un
JRTC organizētie kursi tūrisma
gidiem notiek otro reizi. Pirmajā
gadā kursus pabeidza 11 cilvēki,
no kuriem šajā jomā darbojas
apmēram puse. «Ceram, ka jaunie
gidi aktīvi piedāvās ekskursijas,
kas priecēs gan jelgavniekus, gan
tūristus,» tā JRTC vadītāja Anda
Iļjina, piebilstot, ka interese par
kursiem ir liela – tie, kuri nepaspēja pieteikties kursiem, jau jautā,
kad būs nākamie.
Ekskursiju saraksts pieejams
mājas lapas www.tornis.jelgava.
lv sadaļā «Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs», apakšsadaļā
«Ekskursijas».

Pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, priekšsēdētāja
vietnieki Aigars Rublis, Vilis Ļev
čenoks un pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne ziedus
nolika pie Lāčplēša pieminekļa
Stacijas parkā, pie pieminekļa
Rūpniecības un Tērvetes ielas
krustojumā, pie Fašisma terora
upuru pieminekļa RAF dzīvojamajā masīvā, kā arī pie pieminekļiem Miera kapsētā un Zandera
kapsētā.
 Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbu gaitā pirmdien,
14. maijā, tiks slēgts Driksas
ielas posms no Akadēmijas
ielas līdz iebrauktuvei uz LLU
Tehniskās fakultātes pagalmu,
informē aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja
Daina Done. Piekļūšana Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa stāvlaukumam, LLU TF pagalmam un
Akadēmijas ielas ēkas Nr.3 pagalmam tiks nodrošināta no Lielās
ielas puses pa Čakstes bulvāri,
tālāk gar stāvlaukumu līdz minētajiem objektiem. Remontdarbi
slēgtajā posmā plānoti līdz 16.
maijam. D.Done informē, ka ceļa
rekonstrukcijas darbi turpinās
Čakstes bulvāra posmā no Lielās
ielas līdz Elektrības ielai, kā arī
Raiņa ielā no Čakstes bulvāra līdz
Katoļu ielai.
 Svētdien, 13. maijā, no pulksten 12 līdz 15 Ādolfa Alu nāna muzejā Filozofu ielā 3
interesenti aicināti kopīgi svinēt
Va l s t s v a l o d a s d i e n u . Te t i k s
atzīmēta dzejnieka, ievērojamā
publicista un valodnieka Jura
Alunāna 180. dzimšanas diena,
uzstāsies improvizācijas teātris
«Improzoo», notiks orientēšanās muzeja apkārtnē, stāstīs
par to, kā apvienot valodu un
modernās tehnoloģijas, kā arī
notiks multfilmas par J.Alunānu
pirmizrāde, būs iespēja zīmēt
muzeja dārzā. Ieeja pasākumā
– bez maksas. Plašāka pasākumu
programma pieejama mājas lapā:
www.jvmm.lv.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 2. pamatskola
aicina nākamo pirmklasnieku
vecākus uz sapulci 2012. gada
17. maijā pulksten 18
Sarmas ielā 2.
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LLU apguvusi tikai 1,25 no 12,69
miljoniem latu
Darbi LLU par 12 691 113 latiem

 Ritma Gaidamoviča
LLU turpina realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus 12,69
miljonu latu vērtībā mācību infrastruktūras modernizēšanai. Universitātes
direktors Andrejs Garančs lēš, ka šobrīd ir apgūti 1,25 miljoni latu. Telpu
rekonstrukcija vairākās fakultātēs jau
pabeigta, un tajās veiksmīgi norit mācību process, bet lielākie darbi – jaunu
ēku būvniecība – tiek palēnām sākti,
lai līdz 2014. gada beigām viss būtu
gatavs. Lielos vilcienos darbi notiek pēc
plāna, taču aizķeršanos galvenokārt
rada publiskās iepirkuma procedūras,

kas birokrātijas dēļ aizkavē darbus,
jo ne visas iesaistītās puses iekļaujas
noteiktajos termiņos. Problēmas bijušas arī uzraugošo institūciju stingro
prasību dēļ. «Piemēram, Tehniskajā
fakultātē mainām logus. Lielākajā
daļā, izņemot vecos logus, apakšā viss
kārtībā, bet kādos 30 procentos nepieciešams veikt priekšdarbus, lai varētu
logus ielikt. Izskaidrojam situāciju, bet
mums atbild: «Jūs neesat sastādījuši
precīzus iepirkuma dokumentus.» Tad
sanāk, ka, pirms izstrādājam projektu,
jāizņem visi logi, jāsaprot, kas tur ir,
un tikai tad projekts jāraksta?!» jautā
direktors. Tieši šo neplānoto darbu

dēļ viņš ir nobažījies par Valdekas pils
rekonstrukciju. Sāpīgs jautājums ir
arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
būvniecība līdzās Valdekas pilij. Jau
vairākas reizes LLU izsludinājusi
iepirkumus par fakultātes tehniskā
projekta izstrādi, taču tie apstrīdēti.
«Ņemot vērā pārsūdzības, šobrīd esam
izstrādājuši pilnīgi jaunu nolikumu un
ir sludināts jauns konkurss projektēšanai,» stāsta A.Garančs.
Neskatoties uz korekcijām, ko ievieš darba process, LLU direktors ir
pārliecināts, ka projekti tiks realizēti
veiksmīgi un noslēgsies termiņā – līdz
2014. gada beigām.

Tehniskajā fakultātē
Izbūvēts mansarda stāvs
Renovēta fakultātes ēkas fasāde
Nomainīti fakultātes logi
Izremontētas vairākas auditorijas
Zirgkopības mācību centrā «Mušķi»
Nomainīts jumts zirgu stallim
Meža fakultātē
Izremontētas vairākas auditorijas un kāpņu telpas
Fakultātes galvenajam korpusam nomainīts jumts
Kokapstrādes katedrā (Dobeles ielā 41) izremontēts 2. stāvs
Ierīkos Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu
centru Dobeles ielā 43
Mācību un pētījumu saimniecībā «Vecauce»
Dienesta viesnīcā nomainīti logi un jumts
Uzbūvēts Veterinārārstu praktiskās apmācības centrs
Jelgavas pilī
Izremontētas Fizikas katedras telpas
Renovēts pils austrumu korpusa 3. stāvs

Izremontēti kabineti un auditorijas Lauksaimniecības
fakultātē
Izbūvēs liftu pilī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pielāgos labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Veterinārmedicīnas fakultātē
Būvē jaunu veterinārmedicīnas klīniku
Rekonstruēs esošās klīnikas korpusu un lielo dzīvnieku
stacionāru
Valdekas pilī
Renovēs pili, uz kuru pārcelsies Lauku inženieru fakultātes
Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas
studenti
Pils teritorijā būvēs jaunu Pārtikas tehnoloģijas fakultāti
Lauku inženieru fakultātē
Ierīkos LLU starpēku tīkla komunikāciju mezgla telpu
Remontēs sešas auditorijas, izbūvējot jaunu elektroinstalāciju
Pielāgos liftu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
10. dienesta viesnīcā
Izbūvēs pandusu
Ierīkos tualeti un dušu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

«Nu vairs ziemā nav plus 11 grādu» Modernākā veterinārmedicīnas
Pamatīgas pārmaiņas
piedzīvojis Jelgavas pils
austrumu korpusa 3.
stāvs, kuru apdzīvo Sociālo zinātņu fakultāte. Jau
veikta kabinetu, gaiteņa
un labierīcību renovācija. Fakultātes dekāns
Voldemārs Bariss atzīst,
ka galvenais ieguvums
– restaurēti logi, nosiltināti griesti, nomainīta
apkures sistēma. «Beidzot te ir silti! Ja līdz šim
ziemās pirmdienu rītos,
atnākot uz darbu, kabinetā termometrs rādīja plus 11, plus 15 grādus, kas nebija
cilvēcīgi apstākļi darbam, šoziem bija pavisam citādi. Studenti un mācībspēki vairs
nesēdēja biezās jakās,» tā dekāns. Te arī demontētas dažas starpsienas, un tas
vairākas telpas un arī koridoru padara plašāku. Līdz ar telpu renovāciju labiekārtota datorklase, nomainot tehniku. Runājot par remonta kvalitāti, dekāns atzīst:
«Apmierinoši. Lai gan izremontētajās telpās esam no rudens, jau izjūtam pirmās
nepilnības. Krāsa varēja būt noturīgāka, jo dažās vietās tā jau lūp. Linolejs ir grūti
mazgājams, švīkas paliek. Taču ko gan var gribēt – par lētāko cenu ne vienmēr var
nopirkt labus materiālus, taču kārtība tāda, ka jāizvēlas lētākais,» tā dekāns.

Lifos rindā uz
remontu gaida sešas auditorijas

klīnika Latvijā durvis vērs oktobrī
Iemūrēts pamatakmens, un šobrīd
jau norit jaunās Veterinārmedicīnas
fakultātes klīnikas būvniecība. Šis
ir viens no lielākajiem projektiem,
kas izmaksās vairāk nekā 3,2 miljonus latu, un plānots, ka modernākā un labāk aprīkotā klīnika Latvijā
durvis vērs jau rudenī. Ēku platība
būs vairāk nekā 4500 kvadrātmetru. Pie esošās veterinārās klīnikas
tiks uzbūvēta jauna mazo dzīvnieku klīnika un stacionārs, jauna lielo
dzīvnieku klīnika, kā arī rekonstruēts esošās klīnikas korpuss un
lielo dzīvnieku stacionārs. Tā būs
uzskatāma par references klīniku,
uz kuru no citām klīnikām tiktu nosūtīti pacienti ar īpaši sarežģītām
problēmām.
Foto: Ivars Veiliņš

Mansarda stāvā septiņas jaunas laboratorijas

Nav ļaunuma bez labuma – tā var teikt par pārmaiņām
Tehniskajā fakultātē. Tai 2005. gadā vējš «noplēsa» daļu
jumta. To atjaunojot, par pusmetru paceltas sienas un
Rekonstrukciju gaida
izbūvēti bēniņi ar logiem. «Mēs nemitīgi attīstāmies, fasešas auditorijas Lauku
kultātes resursus papildina jaunas iekārtas, un, jāatzīst,
inženieru fakultātē,
mums bija par šauru. Tālab nolēmām mansarda stāvā
kur remonts nav bijis,
izbūvēt jaunas laboratorijas, auditorijas un kabinetus
kopš fakultāte uzcelta.
mācībspēkiem, kur jau no septembra strādā,» stāsta
Fakultātes saimniecības
fakultātes dekāns Māris Ķirsis. Mansarda stāvā ierīkota
pārzinis Bruno Ažīts
stāsta, ka šīs telpas nav jauna mehatronikas, datoru, profesionālās piemērotības
un karjeras, alternatīvās enerģijas, vizuālās mākslas,
ne mūsdienīgas, ne
dinamisko sistēmu modelēšanas un siltumprocesu laboestētiskas. «Auditorijās
ratorija, vairākas semināru un prezentāciju telpas un māmēbeles ir no 50. un
cībspēku kabineti. «Tiesa, griesti nav tik augsti kā citur,
60. gadiem. Pagājuši
līdz ar to arī rodas nelielas problēmas ar gaisa apmaiņu,
tie laiki, kad konspektaču darbam tas netraucē. Vienīgi dažos kabinetos caur
tus rakstīja uz piezīmju
jumta logiem saulīte ļoti sakarsē telpas,» tā M.Ķirsis. Reizē iegādātas arī vairākas jaunas
papīra. Tagad viss notiek moderni – ar datoriem, taču šīs telpas nav piemērotas,
iekārtas, ko studenti jau likuši lietā. Par ERAF naudu fakultātei nomainīti logi un veikta sillai studenti ar tiem šeit ērti varētu strādāt,» stāsta B.Ažīts. Piecās auditorijās ir
tināšana. Tiesa, siltināšana tiks pabeigta tuvākajā laikā, jo līdz ar remontdarbiem Čakstes
90 vietas, vienā – 80. Visas auditorijas tiks aprīkotas ar multimedijiem un ekrābulvārī vēl nav noslēgušies darbi, kas saistīti ar kanalizācijas pieslēgšanu.
niem, vienā auditorijā tiks iegādāts kas līdzīgs interaktīvajai tāfelei. Paredzēts,
ka telpu remontu sāks jūnija otrajā pusē, lai līdz augustam viss būtu pabeigts.
Jāpiebilst, ka vēl šajā fakultātē viens lifts tiks pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ierīkotas labierīcības.

Studenti Valdekas pils parkā grib
amfiteātri un āra kinozāli

Jelgavā būs Meža un ūdens resursu Izveidots Veterinārārstu
praktiskās apmācības centrs
valsts nozīmes pētījumu centrs

Meža fakultātes
Kokapstrādes
katedra, kas
atrodas Dobeles
Valdekas pilij, uz kuru pārcelsies
ielā 41, tikusi pie
Lauku inženieru fakultātes Ainaizremontētām
vu arhitektūras un plānošanas
auditorijām un
studiju programmas studenti,
gaiteņa ēkas 2.
šobrīd izstrādāts rekonstrukcistāvā. «Tehnojas projekts, kurā savas idejas
loģijas attīstās,
izteikusi arī fakultātes komanda,
visu laiku ienāk
un tiek sludināts konkurss par
jaunas iekārtas,
būvdarbu veikšanu. Bet jau līdz
tāpēc nepieciešim notikuši vairāki plenēri, kušams paplašināties,» tā katedras vadītājs Uldis Spulle. Līdz ar
ros studenti izteikuši idejas, ko
pārmaiņām studenti tikuši pie jaunas – rūpnieciskā dizaina – laviņi vēlētos redzēt parkā. Vīzijās boratorijas, ko paši sauc par akvāriju. Līdz šim studentiem bija
iekļautas ieceres par garšaugu labirintu un dendroloģiskā parka izveidi, kā arī
iespēja strādāt parastajā kokgriešanas laboratorijā, bet jaunā
bijis priekšlikums parkā ierīkot mākslas galeriju ar āra izstādēm un ekspozīciju
laboratorija paver daudz plašākas iespējas koksnes izpētē. Bet
zonām. Pēc studentu domām, Valdekas pils parkā varētu būt arī dīķis ar pīlēm,
nākotnē ēkā Dobeles ielā 43, kur savulaik atradās Ūdens un
puķu pļavas, dekoratīvi izgaismoti koki, ūdenstilpne – baseins vasarā un slidota- zemes zinātniskais institūts, plānots ierīkot Meža un ūdens reva ziemā –, aktīvās atpūtas laukumi ar trenažieriem un tenisa galdiem, amfiteāt- sursu valsts nozīmes pētījumu centru, kura izveidē tiks ieguldīti
ris un āra kinozāle. Šobrīd vēl nav zināms, kad tiks sākti reāli darbi.
ap 600 tūkstošiem latu.

Foto: no LLU arhīva
Mācību un pētījumu saimniecībā «Vecauce» rekonstruēts
500 slaucamo govju fermas veterinārais bloks, kas pārveidots par Veterinārārstu praktiskās apmācības centru
– tajā jau notiek mācības. Projekts sadalīts divās daļās.
Šobrīd gatava mācību daļa – izveidotas sadzīves un laboratoriju telpas, operāciju zona, 2. stāvā mācību klases.
Tas īstenots par Eiropas naudu. Bet «Vecauce» saviem
spēkiem šobrīd turpina iekārtot veterināro manipulāciju
daļu. Saimniecības direktore Iveta Grudovska stāsta, ka,
pateicoties jaunajam veterinārajam blokam, studentu
praktiskā apmācība būs pilnvērtīgāka, ar iespējām veikt
daudz vairāk manipulāciju. Jāpiebilst, ka arī «Vecauces»
dienesta viesnīcai nomainīts jumts un logi.
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Baltijas čempionātā –
20 medaļas

6. Baltijas atklātajā JKA
karatē čempionātā mūsu
kluba «Shinri» pārstāvji
izcīnīja 20 medaļas. Zelta
medaļu kumite ieguva
Daniela Skuja (attēlā),
Kirils Telegins, Eduards
Bluzmans, Renārs Natka un Kristaps Bratkus,
savukārt kata – Viktorija Lavžele un Igors
Agafonovs. Vēl kluba «Shinri» sportistu
kontā piecas sudraba un astoņas bronzas
medaļas. Izcīnīt divas medaļas pa spēkam
bija Viktorijai (kumite – sudrabs, kata – zelts),
Danielai (kumite – zelts, kata – bronza) un
Eduardam (kumite – zelts, kata – bronza).
Čempionātā piedalījās ap 150 dalībnieku no
Latvijas, Lietuvas un Ukrainas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Uzvar krosā

Latvijas pavasara krosā
ģimnāziju grupā uzvarējusi Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas komanda. Šī
spīdoliešiem bija debija
valsts mēroga krosā.
Savukārt Jelgavas 4.
pamatskola komandu
vērtējumā pamatskolu grupā izcīnīja 4. vietu. Individuālajā vērtējumā 500 m distancē
2000. – 2001. gadā dzimušajām meitenēm
čempiones titulu ieguva 4. pamatskolas
skolniece Sabīne Janušauska (attēlā), distanci
veicot 1:48,4 minūtēs. Šī paša vecuma zēnu
grupā 500 m distancē 3. vietu izcīnīja 4.
pamatskolas skolnieks Miks Vīķis ar rezultātu
1:47,6 minūtes. Viņš valsts krosa sacensībās
piedalās jau ceturto gadu.

Krīgers –
Eiropas čempions BMX

Daiļslidotājai 6. vieta Krievijā

Par Eiropas
čempionu
BMX U-16
grupā kļuvis
kluba «Mītavas kumeļi» braucējs
Kristens Krīgers. Ivo Lakuča trenētais
jelgavnieks izrādījās visātrākais no 35
sportistiem. Jau pēc trīs nedēļām K.Krīgers
dosies uz Birmingemu Anglijā, kur piedalīsies pasaules čempionātā. Tiesa, Londonas
Olimpiskajām spēlēm mūsu perspektīvais
BMX braucējs vēl ir par jaunu, bet tikt uz
2016. gada vasaras olimpiskajām spēlēm,
kas notiks Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro,
esot Kristena mērķis.

JLSS audzēkne Diāna Ņikitina starptautiskās daiļslidošanas sacensībās «Rostelecom
Crystal Skate 2012», kas notika Maskavas
apgabalā Odincovā, izcīnījusi 6. vietu. Trenera
Romana Panteļejeva audzēkne startēja 1999.
– 2000. gadā dzimušo grupā. Sportistēm
bija jāizpilda atsevišķi daiļslidošanas elementi
– lēciens, lēcienu kaskāde, soļu virknējums
un kombinētais grieziens –, kā arī izvēles
programma. Pirmajās trīs vietās šajā grupā
ierindojās Krievijas
sportistes. Sacensībās piedalījās 40 dalībnieki no Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas,
Igaunijas, Krievijas,
Ukrainas, Armēnijas
un Uzbekistānas.

«Regbijs – sporta
veids dusmīgām meitenēm»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Tā ir interesanta spēle, kaut
kas jauns un ļoti labs veids, kā
izlādēt negatīvo enerģiju,» tā
par izraudzīto nodarbošanos
saka jelgavniece regbija spēlētāja Laura Meistere.
Nepilnus divus gadus Jelgavā regbija
kluba «Mītava» paspārnē darbojas meiteņu regbija komanda, kuras sastāvā šobrīd
spēlē meitenes no Jelgavas, Elejas un
LLU studentes. Šāds sadarbības modelis
izraudzīts, lai komanda varētu startēt pieaugušo sacensībās. «Pirms diviem gadiem
Elejā sākām trenēties touch regbiju jeb
pieskārienregbiju, bet palēnām esam nonākušas arī līdz lielajam regbijam. Lai gan
komandas pamatsastāvu veido pamatskolas skolnieces, pagājušajā gadā startējām
Latvijas čempionātā sievietēm, bet Latvijas
olimpiādē, kas notiks jūlija sākumā, ir vecuma ierobežojumi – komandā drīkst būt
ne vairāk kā četras spēlētājas, kas jaunākas
par 18 gadiem,» stāsta trenere Sandra Avota. Tāpēc meklētas sadarbības iespējas, lai
komandu padarītu konkurētspējīgāku.

Patīk nolaist tvaiku

Mulsina ovālā
bumba un piespēles atpakaļ

Trenere stāsta, ka viens no grūtākajiem
elementiem ir piespēle, jo jāpiešaujas pie
bumbas formas – tā ir nevis apaļa, bet ovāla. Turklāt regbijā nav atļauts piespēlēt uz
priekšu – to var darīt tikai atpakaļ. Un ar
bumbu pārvietoties drīkst, turot to rokās.
«Pamatā jau arī mācāmies izspēles, piespēles. Trenējamies arī gāšanu, bet rudens un
ziemas sezonā meitenes strādā svaru zālē
un uzlabo fizisko formu,» tā S.Avota.
Spēlētājas papildina, ka regbija noteikumi ir vienkārši un ātri apgūstami, vienīgi
tas esot visnotaļ traumatisks sporta veids.
«Mīnuss ir traumas, jo bez šī elementa
regbiju nevar nospēlēt. Traumas tiek gūtas
gandrīz katrā spēlē: dažādi skrāpējumi,
zilumi, ik pa laikam sanāk arī kaut ko
salauzt. Tā dažreiz gadās saspringtā spēles
momentā, cīnoties par bumbu. Protams,
visas traumas ir pārejošas, bet tomēr
nav patīkami tās iegūt,» stāsta pagājušās
sezonas komandas kapteine Evelīna Līvija
Predibailo, kura pērn Latvijas sieviešu
regbija čempionātā atzīta par labāko spēlētāju. Līdz šim nopietnākās traumas, ko
meitenes guvušas, ir lauzts rokas pirksts,
zila acs, izsists pirksts vai plecs.

Regbijs ir kontaktu komandu sporta Turpina tēva iesākto
veids, kuram ir vairāki paveidi. Touch
Jelgavā par regbija attīstītāju uzskaregbijā kontakts ir aizstāts ar pieskārienu tāms treneris Igors Umeckis, kurš nu jau
un varbūt mazliet atgādina lekstes jeb aizgājis aizsaulē. Tā kā līdz šim gan pilķeriņas – spēli ar bēgšanu un ķeršanu. sētas, gan novada jaunieši trenējās kopā,
«Tomēr neatkarīgi no paveida galvenais S.Avota jūtas atbildīga un vēlas pabeigt
uzdevums regbijā ir viens – iekarot pēc viņa iesākto. «Igoram bija ideja noorgaiespējas lielāku laukumu un piezemēt bum- nizēt Jelgavā sieviešu regbija sacensības,
bu pretinieka zonā,» norāda trenere. Tāpēc un tās būs, tikai precīzi datumu pateikt
regbijs vairāk ir cīņas
vēl nevaru, maija
spēle – jāpiespēlē, Regbijs radās 1823. gadā Anglijas pilsētā beigās vai jūnija sājānogāž, jāuzbrūk –, Regbijā, kur futbola spēles laikā kāds no kumā,» tā viņa.
bet pieskārienregbijā spēlētājiem paņēma bumbu rokās un
Tēva pēdās iet
sāka ar to skriet. Latvijā regbiju spēlē
dominē taktika. «Tā kopš 1960. gada. Regbijā 7, kas tiek arī Laura Umecka,
kā mūsu komandā spēlēts Latvijas čempionātā, komandā kura ar regbiju noir augumā mazas drīkst pieteikt 12 spēlētājus, bet laukumā darbojas kopš sepmeitenes, cenšamies vienlaikus atrodas septiņi. Spēles laikā tembra. Pirms tam
spēlēt uz ātrumu drīkst veikt trīs maiņas.
viņa dejoja sporta
– padot bumbu uz
dejas un nodarbomalu un pretinieces apskriet,» ieskicē jās ar jāšanas sportu. Šobrīd viņa studē
S.Avota. Jāpiebilst, ka meitenes trenē arī Sporta pedagoģijas akadēmijā un ir tobijušais regbija spēlētājs un žurnālists no pošā skolotāja un rekreācijas speciāliste
Jaunzēlandes Džareds Grellets.
– mācības ar regbiju nav saistītas, tā ir
Tieši gāšana un cīņa ir tas, kas meitenes tikai sirdslieta. «Igors kādreiz teica, ka
piesaista šajā sporta veidā. «Agrāk spēlēju viņa meita jau laikam nekad regbiju
volejbolu un basketbolu, bet tad sāku nespēlēs, bet viņa spēlē. Un es domāju,
trenēties pieskārienregbijā. Kad trenere ka Laura būs tas cilvēks, kurš pēc Sporta
piedāvāja izmēģināt īsto regbiju, piekritu, pedagoģijas akadēmijas absolvēšanas
un varu teikt, ka šis sporta veids man patīk atgriezīsies Jelgavā un attīstīs sieviešu
vislabāk no visiem, ar ko esmu nodarboju- regbiju,» piebilst S.Avota. Pati Laura
sies. Laikam jau tāpēc, ka te var izlādēties par to saka: «Pagaidām par to vēl nedo– tas ir tāds dusmīgo meiteņu sporta veids,» māju, jo to rādīs laiks, tomēr tāda iespēja
tā spēlētāja Elīna Lasica.
pastāv.»

Sporta pasākumi
 10. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2012» 4. kārta (Kalnciema skolā).
 11. maijā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 41. spartakiāde: četrcīņa «Draudzība» (ZOC).
 12. maijā pulksten 10 – galda tenisa
sacensību «Veselības dienas 2012» 9.
kārta (Sporta hallē).
 12. maijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 5. kārta (6. vidusskolā).
 12. un 13. maijā no pulksten 10
– Latvijas 22. universiāde volejbolā un
vieglatlētikā (ZOC).
 16. maijā pulksten 15.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava»
– Šitika futbola skola (ZOC).
 16. maijā pulksten 18 – futbola virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FB «Gulbene»
(ZOC).
 17. maijā pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu sacensības «Volejbums – 2012»
(1. ģimnāzijas stadionā).
 17. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2012» 5. kārta (Tetelē).

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

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (39) meklē autovadītāja (B, C, D1,
traktortehnika C) vai mežizcirtēja, autokrāvēja, elektrokrāvēja darbu. Ir izglītības
apliecinoši atestāti. Tālrunis 29528681.
Aukle ar pieredzi, ir pedagoģiskā izglītība,
ar rekomendācijām. Vēlams nepilnu darba
nedēļu. Izskatīšu arī citus variantus.
Tālrunis 29704862.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.
Veca slima cilvēka aprūpē. Darbu tirdzniecībā uz ielas. Tālrunis 26761923.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 26780817.
Zāles pļaušanā. Pļauju ar trimeri. Tālrunis
25994203.
Sertificēts elektroinženieris. Augstākā izglītība darba aizsardzībā. Tālrunis 28803660,
e-pasts: maris_tet@inbox.lv.
Vīrietis (53) meklē darbu. Tālrunis 26083255.

Sieviešu regbija komanda sacensībās pārstāv Jelgavas novada Sporta cen- Piedāvā darbu
tru, bet tajā spēlē gan pilsētas, gan novada meitenes. «Regbijā der visas
meitenes – īsas, garas, tievas, masīvas –, jo katrai ir savs uzdevums. Bet Palīgam dārza darbos (ravēšanā) privātmājā Kalnciema ceļa rajonā. Skolēnus lūdzu
jāsaprot ir viens: ja tevi nogāž, jāceļas kājās un jāspēlē tālāk. Bailēm un netraucēt. Tālrunis 29401160.
kautrībai te nav vietas,» tā trenere Sandra Avota.
Foto: Ivars Veiliņš

Pārdod

Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus. T.26984528

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zemes uzfrēzēšana. T.28324129
Dzīvokļu remonts no 0 līdz atslēgai.
Konsultēju. T.28861525 (Jānis).

Meiteņu regbija komanda piedalās arī dažādos turnīros. Piemēram, Klaipēdā
izcīnīta 2. vieta. Pirms spēlēm meitenes iesilda un uzmundrina treneris Džareds
Grellets, un, kā atzīst pašas spēlētājas, kritiskās situācijās saņemties palīdz tieši
trenera nostāja: «Izbaudiet spēli!»
Foto: no spēlētāju personīgā arhīva

Akcija 40%

Itāļu 4,5 paaudzes autogāzes iekārtu
uzstādīšana. Līzings. T.29643165.
Atjaunoju čuguna vannas. T.26093664
Salabosim Jūsu datoru www.lpcomputer.lv
T.25543333
Maina 2istabu dzīvokli pret 1istabas.
T.28824456

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

.

T. 25540055, 25505112

Līdzjūtība
Serviscentrs Jelgavā,
Sudrabu Edžus ielā 3,
piedāvā: dziednieciskus
produktus pēc senām
Tibetas receptēm.

Koks nezin, kad vējā tas lūzīs,
Nedz cilvēka sirds, kad tā stās.
/O.Rikmanis/
Skumju brīdī esam kopā ar Aiju un
pārējiem tuviniekiem, Ilgvaru Paprātu
pēdējā gaitā pavadot.
Ivars un Ilgvars Gulbenē

Aizsaulē aizgājuši

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

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

MARIJA LILIJA UTĀNE (dz. 1935. g.)
ANDIJS DUKULIS (dz. 1999. g.).
Izvadīšana 10.05. plkst.11 Zanderu kapsētā.
VLADISLAVS MAĻAVKO (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 10.05. plkst.13 Baložu kapsētā.
GUNĀRS ĀBOLIŅŠ (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 12.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
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14. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1410.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 65.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Vienas klapatas!» (ar subt.). Rom. komēdija. 2009.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 2.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Klucānija». Animācijas filma.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 35.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1410.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 96.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 36.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 86.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 26.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Latvijas kausa izcīņa futbolā. Finālspēle.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 86.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 26.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Latvijas basketbola līgas 3.finālspēle.
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.*
23.40 «Lidojuma plāns».
0.10 «Krējums... saldais».*
0.40 «Viss, kā viņa vēlas». Biogr. drāma. 2009.g. 2.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 14.sērija.
10.05 «Mūža mīlestība». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 132. un 133.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3» (ar subt.). Real. šovs. 2.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 14.sērija.
22.40 «Nāvējošais ierocis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
0.55 «LNT ziņu Top 10».*
1.45 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 132. un 133.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 13.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 230.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 4.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 32.sērija.
6.40 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 49.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 20.sērija.
8.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Esi gardēdis 2».*
9.55 «Divi burās».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 9.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 16.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 509. un 510.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 102.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Latvija – Dānija.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 510.sērija.
21.00 «Meitene ar četrām rokām un kājām». Dok. f. 2008.g.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 163.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 10.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.15 «Norakstītais 2». Seriāls. 14.sērija.
2.10 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 22.sērija.

2.40 «Specvienība 4». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 32.sērija.
4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 102.sērija.
4.45 «Nakts joki».

15. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1411.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 66.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 11.sērija.
10.50 «Mēness un ezers». Mākslas filma.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Rezgalības III». Animācijas filma.
15.40 «Munks un Lemijs. Ala». Animācijas filma.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 69.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 36.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1411.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 97.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 37.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Aktrišu Veltas Skurstenes un Astrīdas Gulbes un horeogrāfa Osvalda Štrausa stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Hirosimas melnā saule». Dok. f. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.40 «Hārtlenda 5». Seriāls. 87.(noslēguma) sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 27.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Latvijas basketbola līgas 1.finālspēle.*
15.45 «Hārtlenda 5». Seriāls. 87.(noslēguma) sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 27.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Termītu svētnīcas». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55 «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Negaidītā mīla». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 134. un 135.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Ketijas Fordas kolekcija. «Mīla plakankalnē». Melodr. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 14.sērija.
23.35 «Rotaļas ar jūtām». Romantiska komēdija. 2006.g.
1.15 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 134. un 135.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 14.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 231.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 5.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 33.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 33.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 19.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 50.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 21.sērija.
8.35 «Kobra». 37.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Meitene ar četrām rokām un kājām». Dok. f.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». 10.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 17.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 510. un 511.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 103.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 64.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 29.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.

tv programma
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 511.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Zviedrija – Latvija.
23.50 «Norakstītais 2». Seriāls. 15.sērija.
0.45 «Luī». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «Specvienība 4». Seriāls. 5.sērija.
2.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 33.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 103.sērija.
3.50 «Sava likteņa noteicēja». 17.sērija.
4.40 «Nakts joki».

16. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1412.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1412.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 98.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 38.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Brāļu Ņikitas un Germana
Rakitenko stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 28.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Latvijas basketbola līgas 2.finālspēle.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 28.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā». Kārtējā olimpiskajā apskatā
– par Latvijas labāko sportistu gatavošanos Londonas olimpiskajām spēlēm, tāpat par pēdējiem
jaunumiem no Londonas, arīdzan spēļu vēsture
un citi interesanti fakti.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Krokodilu vīrs». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 15.sērija.
23.50 «SeMS».*
0.20 «Termītu svētnīcas». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Mīlas vasara». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 136. un 137.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 7.sērija.
21.40 «Mūsu tēvu karogi». ASV kara drāma. 2006.g.
0.10 «Apslēptais». ASV fantastikas detektīvfilma. 1987.g.
2.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 14.sērija.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 136. un 137.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 15.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 232.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 6.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 34.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 34.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 20.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 14.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 51.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 22.sērija.
8.35 «Kobra». 38.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 11.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 18.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 15.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 25.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 511. un 512.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 104.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 65.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 30.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 512.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Ukrainas seriāls. 7.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). Seriāls.
1.00 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 21. un 22.sērija.
2.50 «Specvienība 4». Seriāls. 6.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 34.sērija.
4.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
4.40 «Nakts joki».

17. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1413.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1413.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 99.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 39.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Kosoņu ģimenes stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Kurzemes zvans». Dokumentāla filma.
22.10 «Valdība». Seriāls. 12.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras» piedāvā… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 29.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Latvijas basketbola līgas 3.finālspēle.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 29.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas basketbola līgas 4.finālspēle.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Makšķerē ar Olti!»
0.10 «Simtgadnieku noslēpums». Dokumentāla filma.
1.10 «Krokodilu vīrs». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Cerību spārni». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 138. un 139.sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 19. un 20.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 9.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 18.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 13.sērija.
1.10 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 14.sērija.
2.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 138. un 139.sērija.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 16.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 233.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 7.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 35.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 35.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 21.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 15.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 52.sērija.

8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 23.sērija.
8.35 «Kobra». 39.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Radu būšana 5». 7.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 12.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
1. ceturtdaļfināls.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 105.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 66.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 31.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 513.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «Desperado». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 29.sērija.
1.45 «Specvienība 4». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 35.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 105.sērija.
4.00 «Sirds kaislības». Seriāls. 66.sērija.
4.45 «Nakts joki».

18. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.20 «Šeit un tagad».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 5.sērija.
14.30 Dienas izrāde. A.Deglavs. «Rīga». Nacionālā teātra izrāde.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 Dienas izrādes turpinājums. A.Deglavs. «Rīga».
Nacionālā teātra izrāde.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Planēta Zeme». BBC dok. daudzsēriju f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 6» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Valdība». Seriāls. 12.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 30.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Latvijas basketbola līgas 4.finālspēle.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 30.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 19. un 20.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 8.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Pavasaris decembrī» (ar subt.). 3. un 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Tikšanās pie upes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 1.sērija.
16.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 140.(noslēguma) sērija.
17.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Trakā nauda». Kriminālkomēdija. 2002.g.
22.40 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
0.30 «Mūsu tēvu karogi». ASV kara drāma. 2006.g.
3.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 140.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 17. un 18.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 234.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 8.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 36.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 36.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 22.sērija.
7.15 «Samsons un Neons». Anim. ser. 46. un 47.sērija.
7.30 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 53.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 24.sērija.
8.35 «Kobra». 40.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Nozieguma skelets 6». 22.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 13.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 16.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 26.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs
14.45 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 106.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 67.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 32.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Iepazīsties, Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.10 «Klausoties klusumu». Melodrāma. 2007.g.
3.00 «Specvienība 4». Seriāls. 8.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 36.sērija.
4.30 «Nakts joki».

19. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 37.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 6» (ar subt.). Detektīvseriāls.
13.20 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».*
14.45 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
15.15 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
15.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme». BBC dok. daudzs. f. 1.sērija (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto». Ziņas.
21.25 «100 g kultūras speciālizlaidums». Muzeju nakts 2012.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Zvejnieka dēls» Rīgas kinostudijas drāma. 1957.g.
0.35 «Liepājas dzintars ‘88».*

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.*
13.30 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2010.gada
28.jūlijs.*
15.25 «Sporta studija».*
16.00 «SeMS».*
16.30 «Ceļojums bez robežām. Turku Ziemassvētki». Dok. f.
17.00 «Likteņa lēmums» (ar subt.). 2010.g. 1. un 2.sērija.
18.40 «Lanževēna burvju triki». 19. un 20.sērija.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Simtgadnieku noslēpums». Dokumentāla filma.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Izdzīvo sapni». Mākslas filma.
23.55 «Lidojuma plāns».*
0.25 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 8.sērija.

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 3.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Denisa bieds». Piedzīv. komēdija.
12.25 «Dvīņi dzied!»*
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 16.sērija.
16.00 «Atkalredzēšanās Ēriksbergā». Melodrāma. 2009.g.
17.55 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
20.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 12.sērija.
21.00 «Mīlestība atnāk negaidot». Rom. komēdija. 2007.g.
23.00 «Bārnija versija». Drāma. 2010.g.
1.30 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
3.05 «Rotaļas ar jūtām». Romantiska komēdija. 2006.g.
4.30 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 19. un 20.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 9.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 37.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 9.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 9.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 51.sērija.
8.10 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 3.sērija.
8.40 «Samsons un Neons». Anim. ser. 48. un 49.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 29. un 30.sēr.*
12.50 «Kinomānija».
13.25 «Ievas pārvērtības 3».*
14.15 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
1. pusfināls.
17.15 «Televeikala skatlogs».
17.30 «Beverlihilsas policists 2». ASV komēdija. 1987.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Princese pret pašas gribu 2». Rom. komēdija. 2004.g.
22.40 «Čārlija Vilsona karš». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
0.45 «Detonators». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
2.30 «Specvienība 4». Seriāls. 9.sērija.
3.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 37.sērija.
3.55 «Rafteru ģimene». Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

20. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*

8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 23.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 38.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 70.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Folklora un eksterjers.
18.50 «Iemīlēties svešiniekā» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 JAUNUMS! «Šerloks» (ar subt.). Lielbritānijas
detektīvseriāls. 2010. – 2012.g. 1.sērija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Sīkie blēži». ASV komēdija. 2000.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «Likteņa lēmums» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 1. un 2.sērija.
14.05 «Izdzīvo sapni». Mākslas filma.
16.00 UEFA Euro 2012 apskats.
16.30 «SeMS. Laboratorija».
17.00 Tiešraide. Latvijas basketbola līgas 5.finālspēle.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Pavasaris decembrī» (ar subt.). Daudzsēriju
melodrāma. 2011.g. 3. un 4.sērija.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 7.sērija.
22.00 «Virtuālie meli». Kanādas trilleris. 2011.g.
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Misija Londonā».*

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 4.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
8.20 Nordea Rīgas maratons 2012. Tiešraide.
8.35 «Tehnovīzija».
9.05 «Autoziņas».
9.35 «Mans mīļais draugs».
10.05 «Lapsa virtuvē».
10.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». 13.sērija.
11.35 «Ievas pārvērtības». Arhīvs.
12.15 Nordea Rīgas maratons 2012. Tiešraide.
13.15 «Mīlestība atnāk negaidot». ASV romantiska
komēdija. 2007.g.
15.15 Nordea Rīgas maratons 2012. Tiešraide.
15.30 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
17.15 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija.
2001.g. Režisors B.Retners. Lomās: Dž.Čans, K.
Takers u.c. Inspektoram Lī nu ir iespēja izrādīt
amerikāņu draugam Džeimsam Kārteram savu
zemi un tās tikumus. Bija gan iecerētas jaukas
brīvdienas, taču abi policisti tiek iesaistīti cīņā
pret vienu no visietekmīgākajiem gangsteriem.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Oušena velna ducis». ASV dēku filma. 2007.g.
22.15 TV pirmizrāde! «Bruno». ASV komēdija. 2009.g.
23.55 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
1.50 «Bārnija versija». Drāma. 2010.g.
4.05 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 21. un 22.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 10.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 38.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 10.sērija.
6.55 «Mazie kloni». Anim. ser. 52.sērija.
7.10 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 37.sērija.
7.25 «Samsons un Neons». Anim. ser. 50. – 52.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 4.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 31. un 32.sērija.*
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Princese pret pašas gribu 2». ASV romantiska
komēdija. 2004.g. Režisors G.Māršals. Lomās:
Dž.Endrjūsa, A.Hetaveja, H.Elizondo u.c. Turpinājums filmai par to, kā vienkāršai amerikāņu
meitenei Miai ir lemts kļūt par kādas Eiropas
karalistes princesi. Tagad Mia beidzot ir gatava
stāties Dženovijas princeses amatā, bet viņai
nākas izturēt aizvien jaunus pārbaudījumus, jo
pēc valsts likumiem galvenais nosacījums ceļā
uz princeses kroni ir precības, taču izvēlēties to
īsto un vienīgo no garā precinieku saraksta nemaz
nav tik viegli.
16.00 «Ledus». Fantastikas spriedzes filma. 2011.g. 2.sērija.
18.00 «Neiespējamā misija 3».
19.20 «Nekā personīga».
20.15 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2012.
Fināls.
23.15 «Zvaigžņu kuģa kareivji». Spraiga sižeta filma. 1997.g.
1.45 «Dejo ar viņu». Francijas drāma. 2007.g.
3.50 «Specvienība 4». Seriāls. 10.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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TV programma
SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu

Topogrāfija
Robežu plāni
Inženierģeodēzija
Zemes sadales projekti
Akadēmijas iela 19 – 127, LV–3901,Jelgava.
Tālrunis 63021434, 29397477. Fakss 63007332.
E-pasts:geometrs@geometrs.lv

Zemgales NVO Centrs PIEDĀVĀ

VALODU APMĀCĪBA
JELGAVAS CENTRĀ

IESĀCĒJIEM UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM:

ANGĻU, FRANČU, ITĀĻU un
SPĀŅU VALODA

DALĪBAS MAKSA: 25 LVL/mēn. / 2 stundas
nedēļā
Lielā iela 15-2, Jelgava, 63021910, 29802373,
INFO@zemgalei.lv

automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
automobiļu remontā.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv
Tālrunis 26160880
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Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. – 2008.
gadā dzimušos bērnus apmeklēt
pirmsskolas izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs
attīstīt katrā bērnā estētiskās, intelektuālās un fiziskās spējas, veidojot bērnos
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un
kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana,
apmācības karte, ieskaite – Ls 10.
Maksā pakāpeniski par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

ATVĒRTS

www.zemgalei.lv/valodas

jauns lauksaimniecības
preču un rezerves daļu
veikals
AVIĀCIJAS IELĀ 1, JELGAVĀ
Piedāvājam

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

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

ZEMGALES VESELĪBAS CENTRA
JAUNUMI

Mēs nemitīgi cenšamies attīstīties un papildināt savu pakalpojumu klāstu. Jau ilgu laiku Jelgavas, un
praktiski visas Zemgales iedzīvotājiem, lai apmeklētu arodveselības un arodslimību ārstu un proktologu
bija jāmēro ceļš līdz Rīgai, kas prasa papildus laiku un līdzekļus. Ar prieku varam paziņot, ka turpmāk abi
šie ārsti pieņems pacientus arī Jelgavā- Zemgales veselības centrā.

Arodveselības un arodslimību ārsts dr. Natālija Krizska

Ko dara arodveselības un arodslimību ārsts?
1. Sniedz konsultatīvo, amulatoro un stacionāro palīdzību:
arodslimniekiem;
personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai;
pacientiem, kuri pakļauti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku ietekmei;
2. Nosaka slimību sasistību ar kaitīgiem darba apstākļiem.
3. Sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.
4. Veic strādājošo OVP (obligātā veselības pārbaude), iespējamas arī izbraukuma pārbaudes darba vietā (sākot ar 30
darbiniekiem).

Proktologs (ķirurgs- koloproktologs) dr. Anatolijs Sretenskis

Ķirurgs - proktologs sniedz konsultācijas, veic diagnostiskas manipulācijas, kā arī operatīvo ārstēšanu dažādu taisnās zarnas
slimību gadījumos:
hemoroīdi;
anālas fisūras (plaisas un plīsumi);
polipi;
proktīti/ paraproktīti;
ilgstošas sāpes vēderā;
hroniski aizcietējumi vai tas, ka vēdera izejas laikā aizcietējumi mijas ar caureju;;
vēdera izejas traucējumi;
caureja bez jebkāda iemesla;
jaunveidojumi;
fēču un gāzu nesaturēšana;
no tūpļa zarnas parādās asiņaini vai gļotaini izdalījumi;
un citas taisnās zarnas un apkārtējo audu slimības.
Visi šie simptomi var liecināt gan par labdabīgām zarnu slimībām, gan
kolorektālu (resnās vai taisnās zarnas) vēzi. Ja šos simptomus pavada pastāvīgs
nogurums vai svara zudums – pie ārsta jādodas nekavējoties.
Pilnvērtīgai izmeklēšanai Zemgales veselības centrā pieejamas mūsdienīgākās
izmeklēšanas metodes: sigmo-proktoskopija, endoskopiskās metodesrektoskopija, fibrokolonoskopija (pieejama arī anestēzijā), ultraskaņas
izmeklējumi, datortomogrāfija u.c.

Vairāk informācijas: www.zvcentrs.lv
630 84004
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notikumi

Kultūras pasākumi
 10. maijā pulksten 12 – konference «Jurim Alunānam 180» (sadarbībā ar Latvijas
Universitāti) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. maijā pulksten 17 – Mātes dienai veltīts koncerts un fotoizstāde «Dāvana māmiņai» (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 11. maijā pulksten 18 – meiteņu kora «Spīgo» diska prezentācija (Jelgavas 4.
vidusskolā).
 12. un 13. maijā no pulksten 9 līdz 17 – Stādu dienas Jelgavā. Iespēja iegādāties
kvalitatīvu stādāmo materiālu un dekoratīvos elementus dārza labiekārtošanai, augsnes
uzlabotājus, dārza tehniku un inventāru. Stādaudzētāju individuālās konsultācijas,
kultūras programma un «Annels» atrakcijas (pie Jelgavas pils).
 13. maijā no pulksten 12 līdz 15 – Valodas svinēšanas svētki. Uzstāsies improvizācijas teātris «Improzoo», notiks orientēšanās muzeja apkārtnē, stāstīs par to, kā
apvienot valodu un modernās tehnoloģijas, kā arī notiks kino filmiņas par Juri Alunānu
pirmizrāde. Ieeja – bez maksas. Pasākuma programma – www.jvmm.lv (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
 12. maijā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība: rotu darināšana no sutaža. Dalības maksa – Ls 4; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 15. maijā pulksten 19 – festivāls «Fonofest» sadarbībā ar «Red Bull Tourbus» organizē
jauno grupu konkursu. Uzstāsies arī grupa «Astro’n’out» (Jelgavas pils pagalmā).
 18. maijā pulksten 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 20
gadu jubilejas koncerts. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena
– Ls 1; 0,50 (kultūras namā).

Stādu dienās jelgavniekiem savu
preci gatavi piedāvāt 100 tirgotāji
 Ritma Gaidamoviča

Klāt pavasaris, kas daudzus
mudina rušināties dārzā, ierīkot
puķu dobes vai iestādīt kādu
augļkoku. Tam nepieciešamo
šajā nedēļas nogalē, 12. un 13.
maijā, varēs iegādāties tradicionālajās Stādu dienās, kas notiks
pie Jelgavas pils. Piedāvājums
būšot īpaši bagātīgs, jo nācies
ierīkot pat papildu tirgošanās
vietas. Stādu dienām pieteikušies vairāk nekā 100 tirgotāji.
«Šogad Stādu dienām ir milzīga atsaucība – ar universitātes atļauju esam ierīkojuši
pat papildu vietas. Stādaudzētāji tirgosies
ne tikai pils pagalmā un parkā, bet arī gar
pils rietumu pusi – pretim Pils saliņai,»
stāsta aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics.
Te varēs gan apskatīt, gan nopirkt mazo
dārza tehniku, pat robotus zāles pļāvējus,
siltumnīcu karkasus, dažādu mēslojumu,
augsni, stādus, augļkokus, krūmus, ziemcietes, kokizstrādājumus dārzam, kapļus,
grābekļus, dārza keramiku un mēbeles.
«Ņemot vērā to, ka pēdējos gados palielinās
bažas par augu kaitēkļiem un slimībām,
plaši pārstāvēts būs arī augsnes uzlabotāju
klāsts un augu «medikamenti»,» piebilst
aģentūras «Kultūra» speciāliste Santa Sīle.
Dārza vizītkarte ir labi iekopts mauriņš,
kurš sākas ar pareizu sēklu izvēli, akcentē
M.Buškevics, un Stādu dienās tās savām
vēlmēm varēs atrast ikviens. «Jāpiebilst,
ka šajā reizē ļoti izvērtējām tirgotāju pieteikumus. Dalību akceptējām tikai tiem, kuru
piedāvājumā ir kas dārzam noderīgs. Rotas
šeit nevarēs atrast. No pārtikas būs siers,
maize, smiltsērkšķu produkcija, «Dūmiņu»

kūpinātā gaļa un zivis,» stāsta S.Sīle. Savukārt paēst varēs «Raganas ķēķa» brīvdabas
kafejnīcā un Jelgavas pils kafejnīcā.
Domājot par pircēju ērtībām, arī šogad
tiks saglabāta kārtība, ka tie klienti, kuri būs
iegādājušies ko lielāku, no pārdevēja saņems
īpašu caurlaidi, kas ļaus piekļūt tuvāk pilij,
lai iekrautu savu pirkumu auto. Šā gada jaunums – Stādu dienām piesaistīti brīvprātīgie,
kuri palīdzēs pircējiem. «Aģentūra «Pilsētsaimniecība» mums ir sagādājusi ķerras, un
brīvprātīgie jaunieši palīdzēs nogādāt lielākus pirkumus līdz pils stūrim, kur tos varēs
ielikt auto,» stāsta M.Buškevics. Stādu dienu
apmeklētāji auto varēs novietot stāvvietā
aiz pils, tiesa, vietu skaits ir ierobežots un
satiksme tiks kontrolēta. Tāpat tiks iekārtots
speciāls stāvlaukums pļavā pretī pilij.
Jau tradicionāli organizatori – aģentūra
«Kultūra» un LLU – gādājuši, lai Stādu
dienās būtu arī kultūras programma. Mazākajiem – «Annels» atrakcijas Pils saliņā,
pārējiem – koncerts. Katru dienu kultūras
programma sāksies pulksten 11. Sestdien,
12. maijā, Stādu dienu atklāšanā uzrunu
teiks arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Uzstāsies deju kolektīvi
«Ieviņa», «Laipa», «Ozolnieki», «Lielupe»,
folkloras kopa «Dimzēns», popgrupa «Lai
skan». No pulksten 11.30 sanākušos izklaidēs dziedošie aktieri Intars Rešetins, Lauris
Subatnieks un Aldis Siliņš. No pulksten
15 līdz 17 pie pils notiks LLU deju kopas
«Skalbe» rīkotais sadancis «Man liekas, ka
lidot protu», kurā satiksies deju kolektīvi
no dažādām Latvijas vietām. Svētdien, 13.
maijā, uzstāsies deju kolektīvi «Lielupe»,
«Diždancis», «Ritums», popgrupa «Odziņa»,
bet dziedāt līdzi aicinās grupa «Tirkizband».
Tirgošanās sektors sestdien, 12. maijā,
atvērts no pulksten 9 līdz 17, bet svētdien,
13. maijā, no pulksten 9 līdz 15.
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Būs podi!
Jau divpadsmit gadus
Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes
vadītāja Jura Vidža
aizraušanās ir podu
kolekcionēšana.
Šobrīd viņa kolekcijā
ir 100 lielāki, mazāki, māla, porcelāna,
metāla un plastmasas
podiņi, kas iegādāti
gan tepat Latvijā, gan
ārzemēs. Pats J.Vidžis
atzīst: «Tas ir kaut kas
tāds, ko citi nekolekcionē. Podus nav
viegli atrast, bet tas
nav neiespējami.»
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šķiltavas, krājkasītes, sienas dekori un trauciņi poda
formā – šāda interesanta
kolekcija ir Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) vadītājam Jurim
Vidžim, un viņš to nolēmis
parādīt arī citiem. Rīt, 11.
maijā, pulksten 13 Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā būs izstādes «Varu
sēdēt, varu domāt...» atklāšana un tikšanās ar kolekcijas īpašnieku. Izstāde
būs aplūkojama līdz 17.
jūnijam.
J.Vidža kolekcijā šobrīd ir 100
dažādu izmēru, krāsu un materiālu
podi – suvenīri, kurus viņš sācis krāt
2000. gadā. «No sākuma tas bija tā
nenopietni – ja nu gadījās kaut kur
ieraudzīt, tad paņēmu. Bet, kad jau
bija desmit, divdesmit podi, radās
azarts, un sapratu: jāsāk meklēt!
Turklāt tas ir kaut kas tāds, ko citi
nekolekcionē, un mazliet saistīts arī
ar manu ikdienas darbu. Vienkārši
interesanti,» atzīst J.Vidžis.
Viens no pirmajiem podiem viņa
kolekcijā ir suvenīrs poda formā ar
JNĪP logo jeb antistresa mīkstā rotaļlieta, ko gadsimtu mijā uzņēmums
dāvināja saviem darbiniekiem. «Ilgi
domājām, kādu savdabīgu suvenīru
izveidot, līdz nonācām pie anti
stresa rotaļlietas un izveidojām to
poda formā,» stāsta J.Vidžis. Bet
senākais pods viņa kolekcijā ir dēla
gumijas rotaļlieta – uz poda sēdošs
vilks. Šim podam ir kādi 26 gadi, ja
ne vairāk.

No Kanādas – lūpu pomāde podā

Katram podam ir savs stāsts – kā
tas papildinājis kolekciju, no kurienes nācis, kur pirkts. Piemēram,
viens no kolekcijas jaunākajiem un
reizē tālākajiem podiem nesen atvests no Šrilankas. Tas ir termometrs

poda formā ar trauciņu, kuru viņam
dāvanā atveduši kolēģi. Unikālākais šajā kolekcijā ir stikla pods, ko
Maskavā J.Vidžim kāds stiklinieks
izpūtis. Bet par oriģinālāko un reizē
mīļāko noteikti varot saukt mammas
tamborēto podu rozā krāsā. Kāds
keramikas pods iegādāts tepat no
Jelgavas keramiķa, divi podi – kanniņas – kolekcijā ir no Šerloka Holmsa
muzeja Londonā, kāds metāla pods
atvests no Prāgas, kokgriezums poda
formā – no Ukrainas, cits keramikas
pods – no Īrijas, uz kura ir šai valstij
raksturīgā simbolika, vēl cits no
Nīderlandes. Liela daļa podu ir kā
suvenīrfigūriņas, uz kurām sēž dažādi tēli, bet ir arī praktiskāki – pelnu
trauki, krājkasītes, šķiltavas, kuras
pat izdveš skaņas. Piemēram, ieliec
monētiņu, norauj ūdeni, un monētiņa
ar skaņu pazūd. Dažkārt arī draugi
piegājuši dāvanām radoši, proti, nav
dāvinājuši vienkārši dzērienu, bet
gan dāvanu izrotājuši ar papīra podu.
Ir arī reklāma poda formā un kāds
tīrīšanas līdzeklis, kas ieliets traukā
poda formā. Savukārt no Kanādas
viņa kolekciju papildinājusi lūpu pomāde maza poda formas trauciņā.
Kolekcijā ir ne tikai podi, bet arī
vairākas sirsniņmājiņas. Arī 55 gadu
jubilejā J.Vidžis saņēmis dāvanā suvenīru – podu, uz kura ir gravējums
ar visu gada skaitli.

Atrast šādus suvenīrus nav viegli

Galvenokārt podi J.Vidža kolekcijā
ir paša meklēti un pirkti, tikai kādi
15 draugu, kolēģu un paziņu dāvināti. Viņš atzīst, ka ikreiz, aizbraucot
ceļojumā, ir vēl papildu uzdevums
– sameklēt podu, taču atrast šādu
suvenīru neesot viegli. «Parasti
lūkojos pēc tādiem dažādos joku
veikalos, antikvariātos, bet trešā
vieta – intīmpreču veikali. Protams,
cilvēkiem šajā brīdī domas raisās, ko
gan es tur daru, kāpēc tādus veikalus apmeklēju. Taču es tikai podus
meklēju! Galvenais ir ieraudzīt, un
tas patiešām nav viegli. Nevari ieiet

suvenīru veikalā un tā vienkārši
nopirkt. Berlīnē man izdevās vienu
podu, uz kura sēž ķiņķēziņš, atrast
avīžu kioskā. Bet konfekšu trauciņus
poda formā pirms vairākiem gadiem
tepat «Maximā» varēja nopirkt. Tad
man arī draugi nesa, tikai teicu, ka
nevajag pilnus,» stāsta J.Vidžis, piebilstot, ka Madridē gan nav izdevies
neko atrast. Bet nesen podu puķupoda formā viņš uzgājis kādā Rīgas
antikvariātā, tur iegādājies arī citu
podu. «Tiesa, ar to bija tā dīvaini – ieraudzīju un nopirku. Tikai atbraucot
mājās, skatos, ka uz tā sēž nerātna
dāma,» tā J.Vidžis. Tiesa, daļa kolekcijas gājusi secen. «Vairāki podi,
tos vedot no ārzemēm, ir saplīsuši.
Tie gan bija iepakoti, taču tik un tā
saplīsa. Mēģināju līmēt, bet nekas
nesanāca. Tā arī no Horvātijas vestais tumši zilais pelnu trauks saplīsa.
Bēdīgi...» atzīst J.Vidžis.

«Miljonus neatdošu,
bet ko dārgāku atļaujos»

Viņš atzīst, ka, iegādājoties katru
jaunu podu, šķiet: «O, šis pārspēj
visus!» Taču, tiklīdz ieraudzīts nākamais, atkal šāda doma, un tā kolekcija
krājas. «Tas ir tāpat kā medniekam.
Ja esi medījumu ieguvis, ir patīkami,
tāds satraukums un gandarījums. Ja
var iegūt patīkamu pārdzīvojumu, tas
ir feini. Kur tad var būt vēl labāk?!
Aizbrauc darba komandējumā, sakārto darba lietas un brīvajā laikā vēl
nopērc podu kolekcijai. Tas ir dubults
gandarījums,» tā J.Vidžis. Cenas, par
kādām podi iegādāti, J.Vidžis gan
nenosauc, vien nosaka: «Miljonus jau
neatdotu, taču tagad, kad kolekcija
jau sasniedz 100 podus, azarts ir liels.
Tas ir tāds kolekcionāra sindroms
– zobus sakodis, bet ko dārgāku tomēr
atļaujos, jo zinu, ka par to būs prieks
un tas tiešām sagādā patīkamas emocijas, ļauj atiet no ikdienas stresa.»
J.Vidžis atzīst – kamēr bijuši 50 podi,
rūpīgi tos skaitījis, taču vēlāk vairs
ne. Vienīgi, gatavojoties izstādei, tie
precīzi saskaitīti.

«Spīgo» laiž klajā dubultdisku un aicina uz solokoncertu
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 11. maijā, pulksten
18 Jelgavas 4. vidusskolas
zālē uz solokoncertu ielūdz panākumiem bagātais
meiteņu koris «Spīgo».
Šajā vakarā beidzot tiks
prezentēts un varēs iegādāties arī ilgi loloto kora
dubultdisku.
Kora mākslinieciskā vadītāja Līga
Celma-Kursiete stāsta, ka šis solokoncerts notiks par godu beidzot
sasniegtajam mērķim – dubultdiska
izdošanai. Koncertā skatītājiem būs

iespēja dzirdēt pilnīgi jaunu pavasarīgu un mīlestībai veltītu programmu –
Erika Vitekera skaņdarbus, piecas
ebreju mīlas dziesmas, Raimonda
Paula dziesmu izlasi, kā arī dažas
dziesmas no jaunajiem CD. Koncertā
piedalās «Spīgo» un mūziķu pavadošais sastāvs – Marta Jagmane, Alvils
Cedriņš, Gatis Priekulis, Krists
Krūzkops un draugi. Koncerta ieejas
maksa ir par ziedojumiem, kas tiks
novirzīti jaunam mērķim – braukšanai uz konkursu Francijā, kas notiks
no 25. līdz 28. maijam.
Ideju par disku «Spīgo» loloja jau
kopš 2008. gada, un nu tas beidzot
ir gatavs. Turklāt tapis dubultdisks

– vienā diskā iekļautas dziesmas a
capella izpildījumā jeb dziesmas bez
pavadījuma, tostarp tik pazīstamā
«Ķekatu dziesma», kora vadītājas
L.Celmas-Kursietes rakstītās «Līdz
pošami miužeņami», «Vedību riti»,
dziesma ar Agra Celma apdari «Viens
gans nomira», Aldoņa Kalniņa «Pūti,
pūti, ziemelīti», Jonasa Tamuļoņa
dziesma «Jūra». Bet otrajā albumā
koris ierakstījis dziesmas no sava
pūra, kuras izpilda ar pavadījumu,
piemēram, Boba Čilkota «Mazā
džeza mesa», dziesmas no Pētera
Butāna cikla. L.Celma-Kursiete
pieblst, ka šajā vakarā disku varēs
arī iegādāties.

