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Lietuvas pārvadātāji uzzina,
ka Jelgavā ražo autobusus
Ar Jelgavā komplektētajiem «Amo
Plant» autobusiem iepazinās 36
Lietuvas pasažieru pārvadātāji. Viņi
līdz šim nav zinājuši, ka Jelgavā top
autobusi – tā ir vienīgā vieta Baltijā,
kur autobusi tiek ražoti. Viņi atzīst,
ka nākotnē labprāt sadarbotos ar
uzņēmumu, lai iegādātos vai iznomātu autobusus, jo liels pluss ir tas,
ka rūpnīca un arī serviss ir tik tuvu,
kā arī tādējādi tiks veicināta abu
kaimiņvalstu ekonomika.
Foto: Ivars Veiliņš

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsētā veiks ūdensvada
sistēmas dezinfekciju
 Sintija Čepanone

13., 14. un 15. maijā Jelgavā tiks veikta pilsētas
ūdensvada sistēmas profilaktiskā dezinfekcija.
Kā informē SIA «Jelgavas ūdens», ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija tajā nepārsniegs pieļaujamās normas.
Tomēr ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.

Jelgavā varētu tikt
atvērta diennakts
aptieka
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība,
ņemot vērā iedzīvotāju
vēlmes un SIA «Pain
Off» iesniegumu, domes sēdē nolēma izsludināt konkursu par
vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību
pilsētā.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Mēs tiešām nezinājām, ka tepat kaimiņos, Jelgavā,
ražo autobusus, bet nākotnē labprāt sadarbotos –
tuvums Lietuvai daudz ko atvieglotu. Arī jūsu ieviesto
e-karšu sistēmu vērtējam pozitīvi un aktīvi domājam
par analogas sistēmas ieviešanu savā valstī,» atzīst
Lietuvas nacionālās autotransporta asociācijas «Linava»
viceprezidents un Kauņas autobusu parka direktors
Mindaugs Grigelis. Šonedēļ Jelgavā ieradās 36 Lietuvas
sabiedriskā transporta uzņēmumu vadītāji, lai izzinātu
Jelgavas Autobusu parka (JAP) darbību un jaunieviesto
bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, izmantojot e-kartes, kā arī apmeklētu autobusu ražotni «Amo Plant».
«Jautājums par e-karšu ieviešanu ir aktuāls arī Lietuvā. Kauņā,
Viļņā un Klaipēdā gan darbojas
elektroniskā biļete, bet šīs sistēmas
trūkums ir tas, ka pārvadātājam
pašam jāoperē ar lieliem finanšu
līdzekļiem. Savukārt Jelgavā pārliecinājāmies, ka e-karte ir ērta
lietošanā kā pārvadātājiem, tā

pasažieriem: pārvadātājiem nav pašiem jāstrādā ar finanšu līdzekļiem,
jo to dara banka, bet pasažieriem
nav jādomā, kur nopirkt biļeti, vai
tā nav nejauši saņurcīta un kopā
ar konfekšu papīru izmesta,» tā
M.Grigelis. Viņš spriež, ka investīcijas, lai ieviestu tādu sistēmu, kāda ir
Jelgavā, nebūtu lielas, arī izmaksas

nav pārāk augstas – bankai jāmaksā pieci procenti no apgrozījuma
–, toties ieguvēji būtu visi. JAP
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
norāda: SEB banka, kas ir e-kartes
ieviesējs Jelgavā, paudusi gatavību
iesaistīties e-karšu ieviešanā arī
Lietuvā, ja pasažieru pārvadātāji
un pašvaldības izrādīs interesi.
Jāpiebilst, ka pašlaik Jelgavā ekartes norēķiniem autobusos var
izmantot skolēni un pensionāri,
bet laika gaitā tādas tiks ieviestas
arī pārējām pasažieru kategorijām.
P.Salkazanovs uzsver, ka, pārejot
uz bezskaidras naudas norēķiniem
autobusos, pārvietošanās tajos kļūs
lētāka – arī tas ir viens no šīs sistēmas plusiem.
Otra lieta, kas pārsteidza lietuviešus, bija rūpnīca «Amo Plant»,
kurā tiek komplektēti autobusi.
«Mums bija pārsteigums, ka Jelgavā ražo autobusus, bet tas, ka

rūpnīca un serviss ir tepat blakus,
ir svarīgs un pozitīvs moments
nākotnes sadarbībai,» tā lietuviešu
pārvadātāju asociācijas viceprezidents. P.Salkazanovs piebilst –
lietuviešiem bijis arī jaunums, ka
autobusus var nomāt, nevis pirkt,
un šādu iespēju piedāvā uzņēmums
«Amo Plant». Piemēram, JAP rīcībā ir 66 autobusi, no kuriem vairāk
nekā puse tiek nomāti – 31 no «Amo
Plant» un 16 no «Swedbank». Uzņēmuma «Amo Plant» komunikācijas vadītājs Igors Graurs norāda,
ka pašlaik Jelgavā saliktie autobusi
tiek ekspluatēti tikai Jelgavā un
Holandē – ne Lietuvā, ne Igaunijā
tos vēl nepazīst. Viņš cer, ka nākotnē šī situācija mainīsies.
Jāpiebilst, ka lietuviešus interesēja arī citi jautājumi: autobusu
remonts, naudas plūsma, pārvadātāju attiecības ar pašvaldību un
valsti, autoostas.

Lielajā talkā satalko 60 tonnas atkritumu
 Sintija Čepanone

Ķince stāsta, ka šogad zināmas
korekcijas Lielās talkas norisē
Šonedēļ noslēgusies
ieviesa laika apstākļi, līdz ar to
Lielajā talkā savākto
par nepilnām divām nedēļām
atkritumu nogādāšaievilkās gan pieteikto objektu
na atkritumu poligonā
sakārtošana, gan arī talkā savāk«Brakšķi». Mūsu pilsēta
to atkritumu izvešana. «Tā kā
kļuvusi par apmēram
Lielās talkas dienā lija, vairākas
60 tonnām tīrāka.
domubiedru grupas, kas bija
pieteikušās sakopt kādu objektu
Lielās talkas koordinatore pilsētā, talkai vienojās citā dienā.
mūsu pilsētā un SIA «Zemga- Pēdējie talcinieki čakli pastrādāja
les Eko» valdes locekle Zane vēl pagājušās nedēļas nogalē,

sakopjot Kalnciema ceļa, Meiju
ceļa apkārtni. Nu varam teikt,
ka Lielās talkas aktivitātes mūsu
pilsētā noslēgušās – šonedēļ poligonā nogādātas vēl pēdējās kravas
atkritumu,» stāsta Z.Ķince.
Kopumā Zemgales reģionā
Lielās talkas gaitā savāktas un
atkritumu poligonā «Brakšķi»
nogādātas gandrīz 190 tonnas
atkritumu, tostarp apmēram 60
tonnas no Jelgavas pilsētas. «Kaut
arī sakopšanai pieteikto objektu

skaits mūsu pilsētā šogad daudz
neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem, savākto atkritumu apjoms
ir mazāks, jo šo gadu laikā Jelgava
neapšaubāmi kļuvusi krietni tīrāka un sakoptāka. Tieši šī iemesla
dēļ Lielajā talkā lielāku akcentu
varējām likt uz labiekārtošanu
– krūmu izzāģēšanu, jaunu apstādījumu veidošanu, teritoriju
atbrīvošanu no pērnajām lapām,»
tā Z.Ķince, sakot paldies talciniekiem par labi padarīto darbu.
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Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta skaidro: lai
Jelgavas pilsētā visu diennakti
būtu pieejami aptiekas pakalpojumi, pašvaldība izsludinās
konkursu par vispārēja tipa
diennakts aptiekas darbību.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem «Aptieku un filiāļu
izvietojuma kritēriji» vispirms
konkurss tiks rīkots starp esošajām 25 pilsētas aptiekām. Tikai
tad, ja neviena no tām nevēlēsies
nodrošināt pakalpojumus visu
diennakti, ir iespējams izsludināt otru konkursu, kurā jau
varēs piedalīties citi pretendenti,
tostarp SIA «Pain Off».
Lai gan pašlaik nav zināms,
kas Jelgavā nodrošinās diennakts aptiekas pakalpojumus,
esošo aptieku īpašnieki atzīst:
diennakts aptieka Jelgavā tiešām ir nepieciešama, kaut gan,
raugoties no biznesa pozīcijām,
tā nekādu peļņu nedos. «No
iedzīvotāju pozīcijām raugoties,
diennakts aptieka Jelgavā ir
nepieciešama, jo pašlaik tuvākā
diennakts aptieka ir Rīgā. Tas
tomēr cilvēkam dod drošības
sajūtu, lai arī Latvijā ir vispārpieņemta prakse, ka par apkalpošanu nakts stundās aptiekas
piemēro paaugstinātu taksi,»
norāda «Pils aptieku» tīkla
īpašniece Dina Kurzemniece,
piebilstot, ka no uzņēmuma
viedokļa gan tas būtu ļoti nopietns papildu slogs: papildu
darbinieki ar papildu samaksu, elektrība. Savulaik «Pils
aptieka» uzturēja diennakts
aptieku, bet apmēram pirms
gadiem astoņiem no tās atteicās.
«Naktīs medikamentus cilvēki
pirka maz un līdz ar degvielas

uzpildes staciju atvēršanos arī
citas pirmās nepieciešamības
preces, ko līdz tam iegādājās
aptiekā, varēja nopirkt uzpildes
stacijās,» tā D.Kurzemniece.
Esošās aptiekas pat ir gatavas
samierināties ar jaunu tirgus
spēlētāju. «Jā, mums būs grūtāk,
jo būs vēl viens konkurents,
bet tas ir cilvēku interesēs. Un
acīmredzot neviena no esošajām
aptiekām nespēj vai nevēlas
nodrošināt diennakts aptiekas
pakalpojumus,» uzskata «Valdekas aptiekas» valdes locekle Līga
Dzirkale-Roziņa. Viņasprāt, ja
esošajām aptiekām tiek dota
iespēja startēt konkursā, tad nav
pamata kurnēt par jauna tirgus
spēlētāja parādīšanos, ja pašas
nav gatavas nodrošināt diennakts aptiekas darbību. «Mēs to
pavilkt nevaram – tas būtu ļoti
dārgi: naktī vajadzīga lielāka
drošība, kas nozīmē apsardzi,
papildu darbinieki un viņu
atalgojums, elektrība,» tā viņa.
Iespējams, diennakts aptiekas
darbības nodrošināšana varētu
interesēt vien lielos aptieku
tīklus. ««Mēness aptieka» kā
nozares līderis jūt savu atbildību, lai cilvēkiem ir iespējams arī
nakts stundās iegādāties zāles.
Lai arī diennakts aptiekas uzturēšana ir dārga un sarežģīta,
domājot par klientiem, esam
gatavi izvērtēt Jelgavas pašvaldības izsludināto konkursu par
diennakts aptiekas atvēršanu.
Jebkurš lēmums tiks pieņemts
pēc iepazīšanās ar konkursa
nolikumu un nosacījumiem,»
norāda «Mēness aptiekas» tīkla
pārstāve Zaiga Barvida.
SIA «Pain Off» valdes loceklis
Sandis Silinevičs, kurš pašvaldībā vērsies ar iesniegumu
ļaut atvērt diennakts aptieku,
atzīst, ka tā ir nepieciešamība,
nevis nolūks nopelnīt. «Mums
pieder diennakts zobārstniecība, un vidēji mēnesī naktīs mēs
apkalpojam ap 30 pacientu, kuri
pie mums brauc pat no Auces,
Tukuma, Talsiem. Nereti šie gadījumi ir akūti un nepieciešamas
zāles, bet nopirkt tās var tikai no
rīta, kad atveras pirmā aptieka,»
viņš stāsta.
Turpinājums 3.lpp.
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Vēlos vakara reisus vēl izmanto maz;
pasažieru pieplūdumu prognozē vasarā
No 1. maija piecos pilsētas autobusu maršrutos sākuši
kursēt vēlie vakara reisi, kas jelgavniekus mājup nogādā
līdz pat pulksten 23. Kā pirmajos vēlo reisu kursēšanas
vakaros novēroja «Jelgavas Vēstnesis», pagaidām jelgavnieki šo iespēju izmanto maz – katrā maršrutā brauc vien
daži pasažieri, bet vairāki reisi izbraukti «pa tukšo». Šoferi
un vēlajās vakara stundās sastaptie pasažieri vērtē, ka jelgavnieki par šo iespēju vēl nezina – ja arī par to izlasījuši,
tad nav piefiksējuši, kuros tieši maršrutos izveidotie vēlie
reisi viņiem varētu būt īpaši ērti un izmantojami. Taču
pasažieri, kas vēlo reisu autobusos brauca jau pirmajās
dienās, atzīst, ka šī ir ilgi gaidīta iespēja ērti nokļūt mājās
– līdz šim pēc darba vai kultūras pasākumiem iets kājām
vai izmantoti taksometra pakalpojumi. Tiesa, pirmajos
vakaros, kaut arī tās bija darba dienas, lielākā daļa mājup
brauca tieši no viesošanās.
Jāatgādina, ka jaunizveidotie reisi vakara stundās kursē 2.,
7., 8., 15. un 22. pilsētas autobusu maršrutā. Ar aktuālo
autobusu kustības sarakstu, tostarp jaunizveidotajiem
reisiem vakara stundās, var iepazīties JAP mājas lapā
www.jap.lv, sadaļā «Izdrukas». Aktuālie autobusu kustības
saraksti izvietoti arī autobusu pieturās.
Uz Satiksmes ielas mikrorajonu no ciemošanās pie draugiem ar 15. maršruta autobusu pēc pulksten
22 devās arī Pimenovu ģimene, kas pēc pusotras nedēļas viesošanās mājās, Jelgavā, atgriezīsies Lielbritānijā. «Mēs nemaz nezinājām, ka tagad autobusi kursē arī vēlās vakara stundās. Bijām plānojuši
braukt mājās ar «taksi», bet tieši trāpījām uz vienu no vēlajiem reisiem,» teic Vitālijs. Savukārt viņa
sieva Mārīte piebilst, ka vēlie autobusu reisi noteikti būs ērti jelgavniekiem, sevišķi vasarā, kad notiek
vairāk kultūras pasākumu, koncertu un mājās nepieciešams nokļūt vēlāk. «Gan jau līdz aizbraukšanai
mēs vēl kādu reizi izmantosim vēlos autobusu reisus,» tā Mārīte.
Jelgavnieku Aleksandru Potapenko «Jelgavas Vēstnesis»
sastapa rūpnīcas RAF pieturā,
blociņā pierakstot vēlo vakara
reisu kursēšanas grafiku. Līdz
šim viņš pēc darba vakara
maiņas Baltijas Gumijas fabrikā, kas beidzas pulksten 22,
gandrīz stundu ilgo ceļu uz
mājām Meiju ceļa mikrorajonā
mērojis kājām. «Citi kolēģi
piemērojušies, braucot ar velosipēdu, bet man tas nav ērti
– dzīvoju ceturtajā stāvā, velosipēdu nest augšā un lejā ir
apgrūtinoši. Vēl citiem ir personiskais auto,» viņš stāsta,
piebilstot, ka turpmāk mājup varēs doties ar 15. maršruta autobusa vēlo reisu pulksten 22.29.

Arī Pirvicu ģimenei pieejamā vēlā autobusa reisa dēļ vairs nav jāizmanto taksometra pakalpojumi. «Bijām ciemos. Jauki, ka tagad
varam arī ērti nokļūt mājās, autobuss mūs izlaiž pārsimts metru
no mājām,» teic Anita, piebilstot, ka iepriekš pēdējais autobuss,
ar ko ģimene varēja nokļūt mājās Peldu ielā, bija 4. maršruta reiss,
kas no Zvejnieku ielas pieturas izbrauc pulksten 19.12. «Tagad
varam braukt mājās gandrīz četras stundas vēlāk. Labprāt būtu
vēl paciemojušies, bet mājās taču jātiek,» smejas Anita.

«Ciemojos pie draudzenes un nu braukšu mājās,» stāsta jelgavniece
Ilze Grišačova. Viņa ar 22. maršruta autobusu devās uz Satiksmes
ielas mikrorajonu. «Esmu bezdarbniece, tāpēc pēc darba mājās
jātiek nav. Ikdienā bieži uz centru un atpakaļ eju kājām, jo nav jau
ļoti tālu. Bet vakaros iet negribas – tad nākas izmantot «takša»
pakalpojumus,» teic I.Grišačova. Viņa par iespēju no 1. maija braukt
ar autobusu vēlajās vakara stundās izlasījusi «Jelgavas Vēstnesī».

«Mēs, svētenieki, jau bijām
samierinājušies. Es četrus
gadus no darba gāju kājām
uz Svētes pagastu. Tiem, kam
beidzas darbs pulksten 19
vai vēlāk, iespēju normāli tikt
mājās nebija. Nu, redzēs, kā
tagad būs. Kaut kad agrāk jau
brauca viens vēlais autobuss
arī uz Svētes pusi, bet nezinu,
kāpēc to likvidēja, laikam maz
cilvēku izmantoja,» spriež
Svētes iedzīvotāja, kas, apciemojusi mazdēliņu Jelgavā,
devās mājup ar pēdējo 2.
maršruta autobusu uz Svēti.
Savukārt šī paša autobusa
šoferis Aivars Feodorovs teic, ka Stacijas ielas pieturā iekāpusī sieviete ir brauciena pirmais
pasažieris. «Vasarā jau noteikti brauks vairāk. Sāksies dārza sezona, cilvēki brauks mājup no
mazdārziņiem. Bet pagaidām vēl braukājam gandrīz «pa tukšo»,» vērtē šoferis.
Vairāk pasažieru vienā braucienā
pārvadāja 22. maršruta pēdējā
reisa šoferis Francis Tautkus. Viņš
vērtē, ka pieprasītākie varētu būt
tieši tie autobusi, kas no dzelzceļa
stacijas jelgavniekus nogādā mājās mikrorajonos. «Vienu pasažieri
7. maršrutā aizvedu arī uz Kārniņiem. Tad mēs te mainām tos
maršrutus – vispirms aizbraucu uz
Kārniņiem, tagad tālāk braukšu
uz Satiksmes un tad uz Asteru
ielu,» mainot maršruta zīmi no 7.
autobusa uz 22., stāsta šoferis.
Viņaprāt, jelgavnieki vēl nezina
par iespēju izmantot vēlos vakara
reisus, bet vasaras mēnešos prognozē lielāku pasažieru aktivitāti.
Sagatavoja Ligita Lapiņa, foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
Jelgavā vajag
diennakts aptieku?
Andris, re
klāmu iznēsātājs:
– Man jau
šķiet, ka lielas vajadzības
pēc aptiekas
naktī nav. Kāpēc? Tās jau tagad
strādā vismaz līdz pulksten 21,
un, manuprāt, tas ir pietiekami
ilgi. Turklāt, ja cilvēkam paliks slikti, visticamāk, tāpat viņš vērsīsies
slimnīcā pie mediķiem vai izsauks
ātro palīdzību. Daudz vajadzīgāki
naktī ir zobārsta pakalpojumi.
Mārtiņš, skolnieks:
– Domāju, ka
diennakts aptieka pilsētā
ir nepieciešam a . Pa š a m
vienu reizi naktī vajadzēja lielos
plāksterus sasistajam celim. Uz
slimnīcu nebraucu, jo tur uzreiz
dārgi jāmaksā, tad nu mocījos līdz
rītam. Galvenais, lai aptieka būtu
pilsētas centrā.
Māra Rūta,
pensionāre:
– Mums taču
bija pat vairākas diennakts aptiekas – centrā,
RAF dzīvojamā masīvā. Vairs
nav?! Diennakts aptieku vajag
– tā noteikti nakts laikā noderētu iebraucējiem un, iespējams,
arī tūristiem, kuri vēlu ierodas
mūsu pilsētā. Bet vasaras periodā
derētu, ja aptiekas pagarinātu
darbalaiku līdz pulksten 22 vai
pat 23. Pašai ir gadījies vēlu iet
gar aptieku – domāju, nopirkšu
zāles, bet pulksten 21 tā jau bija
slēgta.
Laila, auklē
mazuli:
– Noteikti vajadzētu. Lieldienu brīvdienās izjutām
tādu nepieciešamību. Bērnam vakarā steidzami
vajadzēja zāles, taču visas aptiekas jau pulksten 18 bija aizslēgtas.
Par laimi, šajā gadījumā zāles no
radiniekiem aizņēmāmies, taču
citādi tā būtu bezizejas situācija
tik lielā pilsētā.
Anita, novērotāja:
– Paldies Dievam, līdz šim
nekad pati
neesmu meklējusi zāles
nakts laikā, taču no radiem un
draugiem par šādām situācijām
ir dzirdēts. Līdz ar to uzskatu, ka
Jelgavā vajag diennakts aptieku.
Iesāpas zobs, vajag zāles – uz
slimnīcu taču nebrauksi, bet arī
mocīties negribas!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Jelgavā varētu tikt
atvērta diennakts aptieka
No 1.lpp.

Lai gan uzturēt diennakts aptieku savā ziņā ir risks, viņš gatavs to
uzņemties, jo pamatdarbības jomā
– zobārstniecībā – pats saskaras ar
to, ka nakts stundās nepieciešams
iegādāties medikamentus.
Jāpiebilst, ka savulaik Aptieku savienība vērsusies pie valsts
likumdevējiem ar priekšlikumu
mainīt noteikumus, kas regulē
aptieku darbību valstī. «Mūsuprāt,
vajadzētu ļaut šo servisu – diennakts aptiekas darbību – dalīt pa
daļām un noteikt, ka to nodrošina
visas konkrētajā administratīvajā
teritorijā esošās aptiekas. Jelgavas

gadījumā tiktu izveidots saraksts,
kurā laikā konkrēta aptieka dežūrē un nodrošina pieejamību visu
diennakti, un šis saraksts būtu
apskatāms uz ikvienas aptiekas
durvīm: tur jau tagad ir norādīta
informācija, kur atrodas tuvākā
diennakts aptieka,» stāsta savienības pārstāve D.Kurzemniece.
Viņasprāt, šāda sistēma aptiekām
ļautu samazināt nepieciešamos
resursus, bet iedzīvotājiem būtu
nodrošināts pakalpojums. «Uzņemoties diennakts aptiekas darbības
nodrošināšanu vienam, tā ir veiksme, ja gads noslēdzas ar nulli,»
uzskata D.Kurzemniece.

Čakstes bulvāri sakārtos
divu nedēļu laikā
Tilta margās
izbūvējot papildu stieni,
maija sākumā uzlabota
drošība uz
Mītavas tilta,
savukārt
tuvāko divu
nedēļu laikā
tiks novērsti
rekonstruētajā Čakstes
bulvārī fiksētie defekti,
tostarp tie,
ko radījuši
plūdi.

Apkopojot iesniegto skiču idejas,
veidos jaunu redzējumu par
Stacijas parka nākotni
 Ligita Lapiņa

Noslēdzies konkurss par
Jelgavas Stacijas parka
attīstību «Ieklausies vēstures soļos». Izvērtējot
iesniegtās projekta skices, līdz vasaras beigām
idejas tiks apkopotas
un savu redzējumu par
Stacijas parka labiekārtošanu sniegs arhitekte
Aija Ziemeļniece.
Kā pozitīvo aspektu, vērtējot konkursam iesniegtās skices, žūrijas
locekle A.Ziemeļniece atzīmē autoru
centienus savienot visas trīs Stacijas
parka funkcijas – zaļās zonas rekreācija, kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana un gājēju plūsma.
Tāpat žūrija uzteic skiču autoru
ieceri parkā izveidot ūdenstilpni un
saglabāt abas vēsturiskās bumbu
patvertnes. «Stacijas parks ir pilsētas iedzīvotāju atpūtas vieta, tāpēc
ūdens klātbūtne parka rekreācijas
funkciju tikai pastiprinātu. Parks
apvieno arī nozīmīgas kultūrvēsturiskas vērtības, ko nevar ignorēt.
Tāpat jāņem vērā, ka tur tiek
uzņemta ievērojama iedzīvotāju
plūsma – tas ir īsākais ceļš gājēju nokļūšanai no pilsētas centra dzelzceļa
stacijā un otrādi. Turklāt nākotnē
plānotās autoostas izveide iedzīvotāju plūsmu vēl vairāk palielinās,»
vērtē A.Ziemeļniece.
Žūrijas komisija uzskata, ka būtiskākais iesniegto skiču trūkums
ir autoru iecere vēsturiskā Lāčplēša

pieminekļa fragmenta – Lāčplēša
sirds –, ko līdz ar Stacijas parka
labiekārtošanu plānots pārvietot,
novietošana atstatus no parkā jau
esošā Lāčplēša pieminekļa. «Abi
Lāčplēša pieminekļi jāuzstāda
līdzās, vienotā ansamblī, turklāt
arī vēsturiskajam pieminekļa fragmentam jābūt vienlīdz labi pamanāmam un izgaismotam,» spriež
A.Ziemeļniece.
Arhitektei uzdots konkursa idejas apkopot un prezentēt savu
redzējumu par Stacijas parka labiekārtošanu. Viņa iecerējusi lielākajā
Stacijas parka bumbu patvertnē
ierīkot pazemes izstāžu zāli ar
stiklotu virszemes pamatni. Tāpat
triecienizturīgu stikla kubu vai šķeltu prizmas formu varētu izmantot
vēsturiskā Lāčplēša pieminekļa
fragmenta – Lāčplēša sirds – ieskaušanai. Abus tēlniecības darbus
plānots izvietot vienotā ansamblī
blakus.
Vēl viena iecere, ko arhitekte piedāvā īstenot, ir atsegt skatu uz Jāņa
baznīcu, ko varētu panākt, demontējot pašlaik «Latvijas dzelzceļam»
piederošās speciāli šim nolūkam
padomju laikā celtās ēkas Pasta ielā.
Jāatgādina, ka šogad martā pašvaldība izsludināja Stacijas parka
Pasta ielā 65 teritorijas attīstības
skiču konkursu «Ieklausies vēstures soļos». Konkursā tika iesniegtas
divas skices. Žūrijas komisija lēma
nevienai no tām pirmo vietu nepiešķirt, otrā vieta piešķirta Unai Īlei,
bet trešā – projekta skices autorēm
Intai Vaskai un Jolantai Laubertei.

Pirmajā Jelgavas nūjošanas
festivālā piedalīsies 128 seniori
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 9. maijā, pulksten 10, atzīmējot Eiropas dienu, Jelgavas
Pensionāru biedrība
rīko nūjošanas festivālu
«Kopā ar Eiropu». Nūjot
RAF mežā pieteikušies
128 nūjotāji, taču organizatori lēš, ka dalībnieku
skaits varētu augt.
Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja atzīst, ka nūjošana
arī Jelgavā iemanto arvien lielāku
popularitāti. «Biedrībā projekta
gaitā iepriekš esam ieguvuši 80 nūju
pāru, un tie visi izdalīti Pensionāru
biedrības biedriem, kuri mazāk
aktīvi vai aktīvi nūjo. Taču aizvien
biežāk pilsētā pamanu to darām arī
cilvēkus, kas nav mūsu biedri,» tā
M.Kolneja. Viņa stāsta, ka nūjošanas festivālu Jelgavā pamudinājis
rīkot kāds nūjošanas festivāls galvaspilsētā, kurā piedalījās arī Jel-

gavas Pensionāru biedrības biedri.
«Gribējām kopā sasaukt pašmāju nūjotājus. Pašlaik festivālam
pietikušies 128 nūjotāji no pilsētas,
Jelgavas novada un 32 pat no Talsiem, taču pieļaujam: ja būs labs
laiks, dalībnieku būs vairāk,» stāsta
M.Kolneja, piebilstot, ka daļa no
senioriem nūjos pirmo reizi.
Starts festivālam tiks dots pulksten 10, un seniori dosies nūjot pa
RAF mežu. M.Kolneja piebilst, ka
katrs varēs izvēlēties distanci, kas
pa spēkam – 1,5 kilometrus vai trīs
kilometrus. Jāpiebilst, ka pirms
starta Latvijas Tautas sporta asociācijas instruktori Jelgavas 6. vidusskolas sporta laukumā senioriem
sniegs instruktāžu, kā pareizi to
darīt, lai gūtu maksimālu rezultātu.
Pēc nūjošanas senioriem paredzēta lekcija par nūjošanas nozīmi
veselīgam dzīvesveidam, Jelgavas
«Europa direct» informācijas centra
speciālistes stāstījums par Eiropas
dienu un Jelgavas 4. vidusskolas
skolēnu koncerts.
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 Sintija Čepanone

Nupat noslēgusies rekonstruētā Čakstes
bulvāra izvērtēšana
pēc sezonas, apzinot
situāciju objektā pēc
plūdiem un defektus,
kas radušies citu faktoru ietekmē. Jau pašlaik uzlabota drošība
uz Mītavas tilta, izbūvējot papildu stieni
tilta margu konstrukcijā, savukārt līdz 22.
maijam tiks novērstas fiksētās nepilnības
visā objektā.
Kā stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done,
atbilstoši vides pieejamības
eksperta rekomendācijām un
reaģējot uz iedzīvotāju bažām
par gājēju drošību uz Mītavas
tilta, maija sākumā tilta klāja
abās pusēs uzliktas latas, kas
samazina spraugu starp klāju
un tilta margām. «Izskatīti

tika vairāki iespējamie varianti, kā samazināt šo atstatumu,
taču par vizuāli iederīgāko un
arī finansiāli izdevīgāko atzīts
papildu horizontāla stieņa izbūve tilta margu konstrukcijas
lejasdaļas abās pusēs,» stāsta
D.Done, piebilstot, ka šos darbus saskaņā ar līgumu veica Mītavas tilta būvnieks SIA «Tilts»
un tie izmaksāja nedaudz vairāk
kā 6000 latu.
Savukārt 2. maijā «Pilsētsaimniecības» speciālisti un
projekta «Čakstes bulvāra Jelgavā 1. kārtas rekonstrukcija»
īstenotāji apsekoja objektu pēc
sezonas. «Galvenokārt fiksēti
atsevišķi iesēdumi bruģī, zaļajās zonās, izkustējusies lauk
akmeņu klājuma josla, tāpat
vietām nav izdīdzis zāliens un
ieaugušies stādījumi, savukārt
apdobes jāpapildina ar mulču,»
nepilnības ieskicē D.Done, akcentējot, ka par objektā fiksēto
sastādīts apsekošanas akts un
darbu veicējiem trūkumi jānovērš līdz 22. maijam. Šie darbi
tiks veikti atbilstoši garantijai

par būvnieku līdzekļiem.
D.Done norāda, ka šomēnes
tiks novērsti arī defekti, kas
Čakstes bulvārī radušies plūdu ietekmē, un galvenie darbi
saistās ar nogāžu sakārtošanu
un atsevišķu metāla elementu
nomaiņu, kas deformējušies
ledus iešanas laikā. Tāpat nostiprināta tiks sarkanā drošības
virve promenādes zemākajā
līmenī – arī tā ledus iešanas
laikā vietām ir atvienojusies.
«No nogāzes vietām noskalota
melnzeme, un šāda situācija
plūdu laikā radās, jo objekts tika
nodots rudenī, līdz ar to zāliena
sakņu sistēma nogāzē nepaguva
nostiprināties,» piebilst vecākā
projektu vadītāja. Viņa skaidro,
ka objekta nodošanas termiņš
bija atkarīgs no iespējām uzsākt
projekta īstenošanu, iepirkumu
procedūras ilguma un noslēgtā
līguma ar būvnieku, kurā noteikts arī darbu termiņš. Tādēļ
likumsakarīgi, ka arī labiekārtošanas darbi, tostarp zāliena iesēšana, bija jāpaspēj rudenī, un
šie darbi tika veikti kā pēdējie.
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Īsi
 VUGD rīt, 10. maijā, pulksten 11 uz
trim minūtēm visā Latvijā iedarbinās
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu
civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās
darbību, kā arī lai konstatētu iespējamos
bojājumus vai traucējumus trauksmes
sirēnu un to centrālās vadības pults darbībā. VUGD pārstāve Inga Vetere atgādina,
ka parasti, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un
radioaparāti informācijas saņemšanai par
to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo
rīcību, bet piektdien iedzīvotājiem nav
pamata uztraukties. Jelgavā izvietotas
četras trauksmes sirēnas: Loka maģistrālē
19, Aviācijas ielā 18, Akadēmijas ielā 19
un «Ģintermuižā» Filozofu ielā 69.
 Zemgales veselības centrs ādas
vēža profilakses kampaņas «Euro
melanoma» gaitā 13. maijā ikvienam
interesentam, kurš ievērojis uz savas
ādas aizdomīgas dzimumzīmes vai
audzējiem līdzīgus veidojumus, piedāvā dermatologa bezmaksas apskati
un konsultāciju. Bezmaksas pārbaudes
tiks veiktas pēc pieraksta. Pieteikties var
pa tālruni 63084004. Pārbaudes veiks
dermatoloģe Laila Atslēdziņa. Tā kā
akcijas laikā ik gadu ir milzīga pacientu
interese, tiem, kuri nepaspēs pierakstīties
uz bezmaksas dzimumzīmju pārbaudi
13. maijā, laika posmā no 14. līdz 31.
maijam būs iespēja šo pārbaudi veikt par
puscenu – astoņiem latiem.
 Līdz 26. maijam Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB) aicina jelgavniekus
piedalīties fotokonkursā «Jelgava
toreiz un tagad», kura uzdevums
ir atpazīt vietas vai objektus piecos
senās Jelgavas attēlos, nofotografēt
tos un atsūtīt mūsdienu fotogrāfiju
elektroniskā formā. Veiksmīgākajiem
dalībniekiem tiks piešķirtas pārsteiguma
balvas, organizatora un atbalstītāju
simpātiju balvas, bet pirmo trīs vietu
ieguvēji saņems tūrisma firmas dāvanu
kartes. Katrs dalībnieks aicināts iesūtīt
pēc izvēles ne vairāk kā trīs dažādu objektu fotogrāfijas elektroniskā formā (jpg
formātā, izmērs – ne mazāks kā 1024 x
768 px). Ar senās Jelgavas attēliem un
konkursa nolikumu var iepazīties JZB
mājas lapā www.jzb.lv. Darbus var sūtīt
uz e-pasta adresi: fotojzb@gmail.com.
Lai iesūtītās fotogrāfijas būtu vieglāk
pārskatīt, lūgums norādīt senā attēla
kārtas numuru, savu telefona numuru,
e-pastu, fotogrāfijas datējumu un autora
vārdu, uzvārdu vai segvārdu.

Ritma Gaidamoviča

Amatu vidusskola izstrādā receptes
gatavošanai «Latvijas keramikas» traukos
 Ritma Gaidamoviča

«Latvijas keramika» sākusi sadarbību ar Jelgavas Amatu vidusskolu,
kurai lūgts piedāvāt
dažādas receptes, ko
var izmantot, ēdienu
gatavojot uzņēmuma
jaunajos liela karstuma
izturīgajos keramikas
fondī un terakotas traukos, kuros var gatavot bez taukvielām. Ar
pašu mājās ražotajiem
traukiem, uz kuriem
plānots izvietot pilsētas
simboliku, iepazīstināti
Jelgavas ēdinātāji, kas
saredz tos arī savā uzņēmumā.
«Neapšaubām, ka saimnieču
fantāzija virtuvē ir liela un viņas
vienmēr izdomās, ko katrā traukā
pagatavot, taču esam atskārtuši,
ka cilvēki mazliet baidās no jaunā.
Tāpēc kā Jelgavas uzņēmums
rosinājām mūsu pašu Amatu
vidusskolas pedagogus un audzēkņus uz sadarbību – lai viņi izdomā
receptes ēdieniem, ko var gatavot
mūsu jaunajos liela karstuma
izturīgajos fondī un terakotas
traukos. Tās mēs vēlāk varētu
pievienot traukiem, lai pircējiem

būtu gatavas receptes,» stāsta
«Latvijas keramikas» direktors
Raimonds Neilands.
Amatu vidusskola sadarbībai
piekritusi un jau praktiski izmēģinājusi vairākas receptes lielajos
fondī traukos, kuros var pagatavot
maltīti astoņiem cilvēkiem. Amatu
skolas pedagoģe Ligita Ziemele stāsta, ka pagatavoti karstie
dārzeņu salāti ar mīklas cepuri,
ko var piekost kā maizi. Tāpat
tajos izmēģinātas tradicionālās
kartupeļu klimpas ar mērci. «Līdz
šim esam gatavojuši lielajos fondī
traukos, kuru diametrs ir 24
centimetri, – tajos maltīte sanāk
astoņām personām. Taču izmēģinājumiem saņemti arī mazie vienas porcijas fondī trauciņi, kas ir
daudz praktiskāki un noteikti arī
ērtāki uzņēmējiem. Tāpat mums
ir vienporcijas terakotas trauciņi,
kuros varētu pagatavot dažādus
gaļas ēdienus,» stāsta L.Ziemele,
piebilstot, ka būtiskākā pozitīvā
trauka iezīme ir karstuma izturība
– trauks ilgi silst, taču tas arī ilgi
saglabā siltumu.
Jaunais piedāvājums prezentēts
arī pilsētas ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjiem, kuri to novērtē
atzinīgi un saredz šos traukus arī
savās ēdināšanas iestādēs. Tiesa,
simpātiskākie viņiem šķiet vienas
porcijas trauki, kas būšot praktis-

Foto: Ivars Veiliņš

«Latvijas keramikas» fondī traukus un Amatu vidusskolas pārstāvju
pagatavotos karstos salātus tajos atzinīgi novērtē arī pilsētas uzņēmēji. Krodziņa «Istaba» pavāres spriež, ka tie noteikti ir izmantojami
arī viņu darbā – krodziņš jau iegādājies vienas porcijas traukus.
Jāpiebilst, ka uz traukiem plānots izvietot Jelgavas un ražotāja logo,
kas maltītes baudītājam pavēstītu, ka arī trauks tapis tepat Jelgavā.
kāki. Krodziņa «Istaba» vadītāja
Kristīne Šmite stāsta, ka krodziņā
jau līdz šim piedāvāti dažādi ēdieni
māla podiņos. «Mūsu ēdienkartē
diezgan daudz ir ēdienu, ko gatavojam cepeškrāsnī, un to pasniegšanā
mums noderēs jaunie vienporcijas fondī trauki, kurus jau esam
iegādājušies,» stāsta «Istabas»
vadītāja. Jāpiebilst, ka reizē ar šo
prezentāciju «Istabas» saimnieces
un pavāru mērķis Amatu vidus-

skolā bija iepazīties arī ar Jelgavas īpašo ēdienu receptūru, lai
tuvākajā laikā «Hercoga buru» un
«Šarlotes skūpstu» varētu nobaudīt arī «Istabā». «Mēs taču esam
Jelgavas uzņēmums, tāpēc tikai
saprotami, ka arī mēs piedāvātu
saviem apmeklētājiem nobaudīt
šos ēdienus,» tā K.Šmite. Pašlaik
gan vēl pavāriem pašiem jāizmēģina receptes, bet jau pavisam drīz
šie ēdieni tiks iekļauti ēdienkartē.
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Ideja biznesam – tas, kā tev pietrūkst
 Ilze Knusle-Jankevica

«Viena lieta, ko cilvēki Latvijā un
visā Eiropā varētu pamācīties
no amerikāņiem, ir māka zaudēt. Pie mums vajadzētu iedzīvināt Amerikā tik populāro zaudēšanas mākslu, kas nozīmē: ja
bizness neiet, taisi jaunu – katrs
nākamais būs veiksmīgāks, jo
būs uzkrāta pieredze. Pirmajam
otrajam biznesam ir jānogrimst,
lai saprastu būtību un lietu
kārtību, bet Latvijā cilvēki izveido vienu biznesu un velk to,
pat ja neredz perspektīvu. Pie
mums cilvēki baidās zaudēt un
uztraucas, ko citi padomās,»
veiksmīgas uzņēmējdarbības
receptē dalās Jelgavas Biznesa
inkubatora uzņēmuma «E-tag»
valdes loceklis Rihards Gailums.
Lai cilvēkus mudinātu pievērsties uzņēmējdarbībai, Jelgavā otro gadu pēc kārtas
notika konference «Uzrāviens». Tajā jaunie
uzņēmēji ar stāžu līdz trīs gadiem stāstīja,
kā viņi sāka, norādīja uz grūtībām, ar ko
nākas saskarties, un dalījās gūtajās atziņās.
IT uzņēmums «E-tag», kas izstrādājis rīku,
ar kura palīdzību sociālo tīklu lietotājs apstiprina savu identitāti, tādējādi pasargājot
profilu no viltošanas, bija viens no tiem.

Kling, klang, esmu klāt!

Šīs atziņas R.Gailums guva laikā, kad uzturējās ASV, Silīcija ielejā, kur koncentrējas
liela daļa pasaules varenāko informācijas
un datortehnoloģiju uzņēmumu. Tieši tur
arī radās biznesa ideja. «Kad man prasa,
vai tāpēc bija jābrauc uz Ameriku, es saku:
esot šeit, tu koncentrējies uz lokālo tirgu
un nesaskati daudzas iespējas, ko paver
globālais tirgus,» tā viņš.
Biznesa ideja no «ārpuses» atnāca arī
ģimenes uzņēmumam SIA «Flisi», kas ražo
plīša kombinezonus. «Ideja radās ļoti spontāni – saņemot dāvanā no Norvēģijas vestus
kombinezonus. Tie mūsu ģimeni burtiski
pieradināja pie komforta un kustību brīvības, var teikt – aizrāva. Tā ļoti īsā laikā
radās doma par kombinezoniem, ražotiem
Latvijā un dizainiski piemērotiem Latvijas
pircējam,» stāsta uzņēmuma vadītāja Dace
Samuša. Dažus mēnešus viņi eksperimentējuši ar audumiem un izmēriem, bet četri
mēneši pagājuši, kamēr tika izstrādāta mājas lapa internetveikals.

Biznesā pārvērš hobiju

Jaunie uzņēmēji uzsver: tev jāmīl tas,
ko dari, tam ir jāpatīk, jo tikai tad var gūt
panākumus. «Strādājot bankā, sapratu, ka
tas darbs nav man, un nolēmu atgriezties
pie sākuma: pēc izglītības esmu ķīmiķe,
mana mamma ir ķīmiķe, visa mana bērnība pagāja laboratorijā. Tā radās ideja radīt
dabīgu kosmētiku, kas būtu romantiskāka,
ar labāku receptūru, iedarbīgu sastāvu un
foršu dizainu, nealerģisks produkts,» stāsta
inkubatora uzņēmuma SIA «Kivvi Organic
Cosmetics» vadītāja Agate Jursone-Kanča.
Viņa uzskata: ja ideja ir laba, apstākļi nokārtosies un vajadzīgie cilvēki pievilksies paši, jo
viens nav karotājs – ir vajadzīga komanda.
«Kad sākām, mums teica: kosmētikas
tirgū ir daudz, kam jums tas? Bet labam
produktam klients atradīsies vienmēr,
un mums jau nav vajadzīgi visi pasaules
klienti, pietiek ar mazu daļu,» pārliecināta
A.Jursone-Kanča, kuras ražotie produkti
uzņēmuma pusotra gada darbības laikā
tiek eksportēti uz 12 Eiropas valstīm (Poliju,
Zviedriju, Somiju, Igauniju, Lietuvu, Holandi, Čehiju, Vāciju, Slovākiju, Bulgāriju,
Portugāli, Spāniju) un Singapūru.
Līdzīgi uzskata arī dabīgā mušļa izgatavotājas SIA «Musli» vadītāja Alise Balgalve:
viņasprāt, bizness būs veiksmīgs tad, ja
cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, ja viņš
savā jomā ir profesionālis vai ja domā, ka
var izdarīt labāk. Un nav svarīgi, kādā jomā.
«Manā gadījumā tas ir uzturs. Esmu divu
bērnu mamma, un man tā ir aktuāla tēma.
Īpaši aktuāli tas kļuva pēc pirmā bērna
piedzimšanas, kad vajadzēja atgūt formu.
Noskaidroju, ka labi justies un izskatīties
palīdz šķiedrvielas, ko uzņemam ar uzturu,

un kustības. Veikalā varēja nopirkt dažādus graudiņus, sēkliņas. Varēja jau to visu
mēģināt sajaukt kaut kā kopā, bet es sāku
meklēt, ko ēst brokastīs,» par to, kā radās
uzņēmums, stāsta A.Balgalve. Viņai tā bija
pilnīgi jauna joma, tāpēc produkta izstrādē
konsultējusies gan ar zinātniekiem, gan ar
selekcionāriem, gan ar mediķiem un uztura
speciālistiem, jo ir jābūt pārliecībai par to,
ko dari. «Ja tavs produkts ir tik labs, ka tu
to gribētu kādam uzdāvināt, tad arī klienti
to novērtēs,» viņa piebilst.

Ideju nošpiko discovery

«Var attīstīt arī biznesu, kas nav sirdslieta, jo cilvēks ar uzņēmējdarbību galvenokārt
nodarbojas, lai gūtu peļņu,» ir pārliecināts
dekoratīvo stikla durvju un citu izstrādājumu ražotāja SIA «Glassstyle» valdes loceklis
Dainis Bērziņš, kuram laika gaitā stikls gan
kļuvis par sirdslietu. Līdzīgi bijis viņam pašam – biznesa ideju ar draugiem noskatījuši
TV kanālā «Discovery», bet līdz tam neviens
ar stiklu strādājis nebija. «Tad sākām pētīt,
kas tiek piedāvāts Latvijā, kādas šeit ir iespējas, kur var iegādāties izejvielas,» tā viņš,
piebilstot, ka viņus uzrāva vēlme pašiem
kaut ko uzsākt, gūt materiālu stabilitāti
krīzes laikā, būt neatkarīgiem gan darba
procesa un rezultāta, gan darbalaika ziņā
un izveidot kaut ko paliekošu. D.Bērziņš
norāda, ka svarīgi ir apzināt konkurentus
un saprast, ar ko tu atšķiries, lai tā arī
varētu pozicionēt sevi klientiem.
«Glassstyle» izvēlējās ražošanu pirkt
kā ārpakalpojumu: paši iepirka stiklu, tad
izstrādāja dizainu, apstrādāja stiklu, bet
rūdīts tas tiek citur. Uzņēmuma valdes
loceklis uzskata, ka jaunam uzņēmumam
ir svarīgi mācēt sadarboties ar citiem, nevis
censties visu izdarīt pašam, vismaz sākumā,
jo iekārtas ir dārgas un prasa lielus ieguldījumus. «Manuprāt, ir divi uzņēmuma
attīstības scenāriji. Pirmais: mēģināt tikt
pie pietiekamiem līdzekļiem, aizņemoties
no bankas, no privātiem resursiem, un sākt,
uzreiz sagādājot iekārtas, telpas, pieņemot
darbā attiecīgus speciālistus... Risks – ieguldījumi ir lieli, bet nav skaidrības, vai bizness
aizies, turklāt parādi būs jāatdod tāpat.
Otrs variants: veidot visu pakāpeniski,
atrast nelielas telpas, iztikt ar darbinieku
minimumu, sagādāt tikai pašu nepieciešamāko no iekārtām un instrumentiem
un tad nopelnīto naudiņu ieguldīt jaunās
darbam nepieciešamās lietās. Šo ceļu ejam
mēs. Lai gan es pats pēc dabas esmu tāds,
kam visu vajag tagad un uzreiz, mazliet
sevi ierobežoju un piebremzēju, jo sapratu,
ka šis būs uzņēmumam prātīgākais ceļš.
Pluss ir tas, ka ieguldījumi ir mazāki, līdz ar
to arī risks nav tik liels. Tāpat nākas vairāk
iedziļināties visos procesos – grāmatvedībā,
tirdzniecībā, ražošanā, loģistikā –, kas ļauj
visu kopumā labāk aptvert. Mīnusi – tas
prasa daudz laika,» stāsta D.Bērziņš. Tomēr
nu uzņēmums ir izaudzis tiktāl, ka lēnām
sāk pārņemt atsevišķus ražošanas posmus,
un nākotnē plāno darīt visu pats, izņemot
stikla rūdīšanu, jo tur nepieciešamas ļoti
dārgas un jaudīgas krāsnis.

Var apvienot ar pamatdarbu

Tieši laiks, ko prasa savs bizness, ir viens
no trūkumiem un varbūt arī bubuļiem, jo
liela daļa mūsu patērētāju sabiedrības vēlas
saņemt naudu par neko, negrib strādāt
nenormētu darba laiku un ieguldīt sevi, jo
nesaprot, ka nauda ir jānopelna. Tomēr ir
gadījumi, kad bizness cilvēkam ir kā papildu
ienākumi, strādājot algotu darbu. «Pašlaik
mans pamatdarbs ir saistīts ar plastmasas
pārstrādes rūpniecību. Algots darbs dod
stabilitāti, turklāt tas ir interesants un dinamisks, tāpēc neplānoju no tā atteikties,»
stāsta kombinezonu ražotāja D.Samuša,
piebilstot, ka «Flisi» viņai ļauj radoši izpausties ārpus darba un ikdienas steigas.
Lai gan tas tiešām prasa daudz laika
un nereti kļūst par dzīvesveidu, uzņēmēji
ir pārliecināti: ieguvumu ir vairāk nekā
zaudējumu. «Plusi ir neatkarība domāšanā,
nenormēts darba laiks, neierobežotas izaugsmes iespējas gan garīgi, gan profesionāli,
gan materiāli, brīva mērķa izvēle, ikviens
sasniegums sniedz simtprocentīgu tūlītēju
emocionālu un arī materiālu gandarījumu,
kas savukārt dod spēku virzīties tālāk.

Savukārt privāta biznesa trūkumi ir tas
pats nenormētais darba laiks, jo ir grūtāk
novilkt svītru starp darba un brīvo laiku, un
finansiālais risks,» ieskicē dekoratīvo stikla
izstrādājumu ražotājs D.Bērziņš.

Uzrunā personiski

Vairāki uzņēmēji atzīst, ka sasniegumu
pamatā ir mārketings, kas gan prasa finanšu līdzekļus, tomēr tikai tā var iekarot savu
vietu tirgū. Daļa izvēlas piedalīties dažādās
nozares izstādēs, un biokosmētikas ražotāja
A.Jursone-Kanča uzskata, ka tas ir ļoti
būtiski, vismaz skaistumkopšanas nozarē.
«Februārī bijām Eiropas biokosmētikas
izstādē Nirnbergā, Vācijā. Šī mums bija otrā
izstāde – pērn bijām izstādē Londonā, kur
atradāmies kopējā Latvijas stendā, bet mūs
nepamanīja. Šoreiz bija mazs, bet pašiem
savs stendiņš. Un tas nostrādāja – saņēmām
trīs pasūtījumus,» tā viņa, piebilstot, ka,
viņasprāt, jāpiedalās vidēji piecās sešās izstādēs, lai tiktu pamanīts. Uzņēmums tērē
naudu arī mazo paraudziņu izgatavošanai
un kārto starptautisku sertifikātu ECO
CERT. «Tas ir dārgs maksas pakalpojums,
bet mēs to darām mārketinga nolūkos. Lai
gan tā mūsu nozarē nav obligāta prasība un
nepieciešams papīrs papīra galā, uzskatu,
ka tas tikai nostiprinās klientu uzticību,»
turpina A.Jursone-Kanča.
Uz senseno un pārbaudīto metodi «no
mutes mutē» paļaujas kombinezonu ražotāji, tomēr atzīst, ka ar to vien nepietiek.
«Labākā reklāma mūsu gadījumā ir apmierināts pircējs, kurš nes mūsu vārdu ģimenē
un draugu, paziņu lokā. Tomēr ļoti vērtīgi
mums kā jaunam uzņēmumam ir dažādi
masu pasākumi, kuros cenšamies būt ar
savu reklāmas stendu un informatīviem
materiāliem. Esam gatavi stāstīt klientiem
par savu produktu,» tā D.Samuša.
Ļoti būtiski ir apzināties savas iespējas
un saprast savu vietu tirgū, lai būtu skaidra
mērķauditorija, izplatīšanas veidi, produkta
noņēmēji. Un jaunie uzņēmēji arī sapratuši,
ka par savu produktu un biznesa ideju
jāstāsta, tāpēc viens no pirmajiem soļiem
ir mājas lapas izstrādāšana.

Jāskrien divreiz ātrāk

Pēdējā laikā Latvijā arvien vairāk tiek
kultivēta doma, ka ikvienam uzņēmumam
ir nepieciešams eksportēt. Lai gan mušļa
ražotāja A.Balgalve uzskata, ka ar pārtiku
var nopelnīt arī Latvijā, viņa atzīst, ka
eksports ir katra uzņēmēja sapnis, tikai
jāsaprot, kā pie tā nonākt. «Man eksports ir
otrā gada plāns, jo tas prasa ļoti lielu darbu
un resursus. Vispirms ir jāizveido komanda,
kas zina, ko darīt arī tad, ja vadītāja nav
klāt, lai vadītājs varētu veltīt sevi eksporta
attīstīšanai. Tad jāsaprot, kādā veidā produkts tiks izplatīts un kas būs tie, kas otrā
galā to sagaidīs. Ir jābūt pārliecinātam, ka
otrā galā tavu produktu sapratīs. Piemēram, mūsu produkti ir nopērkami «Rimi»
veikalos – esam izlēmuši, ka iekļausim
tos «Rimi» bukletos, kas tiek izplatīti bez
maksas. Tomēr, ja tas strādā Latvijā, kā
lai mēs zinām, ka arī pircēji Somijā lasa
«Rimi» bukletus?» viņa spriež. Tāpēc viņa
piekrīt SIA «Pure Food» dibinātāja un vadītāja Aivara Žimanta viedoklim, ka Latvijas
tirgus ir izmēģinājuma platforma pirms
eksportēšanas: ja tavu produktu novērtē
vietējie cilvēki, novērtēs arī citi.
IT nozares pārstāvis R.Gailums piebilst,
ka ļoti svarīgi, kāds ir biznesa uzsākšanas
mērķis, jo tas būtībā nosaka gan jomas un
produkcijas izvēli, gan biznesa attīstības
plānu. «Ir trīs iespējamie mērķi. Pirmais ir
life style jeb doma nopelnīt iztiku ģimenei.
Te nav nepieciešama degviela, lai lidotu, bet
attālums, ko vari nolidot, ir ierobežots. Otrs
mērķis ir local jeb vietējais tirgus. Te jau
tu lido ar lidmašīnu, kurai ir nepieciešama
degviela jeb investors, tomēr attālums, ko
vari veikt, ir krietni lielāks. Trešais mērķis ir global jeb globālais tirgus, kurā tu
traucies kā satelīts, bet neiztikt bez riska
kapitāla,» tā viņš, piebilstot, ka ļoti labi
uz uzņēmējdarbību var attiecināt angļu
rakstnieka Lūisa Kerola radītās grāmatas
«Alise Brīnumzemē» teikto: «Lai noturētos
tanī vietā, kur esi, jāskrien, cik ātri vien vari.
Bet, ja vēlies nokļūt kaut kur citur, jāskrien
vismaz divreiz tik ātri.»

Kombinezonu ražotāja SIA «Flisi» vadītāja Dace Samuša uzsver: strādājot apģērbu ražošanas nozarē, jāspēj piedāvāt augstu kvalitāti un saistošu dizainu,
jo apģērbu ražošanas joma ir pārsātināta.

«No tā, ka, iespējams, pirmsākumos radītā ideja un produkts var pārtapt citā
produktā vai pakalpojumā, nav jābaidās, jo tas viss atkarīgs no pieprasījuma, no
lietām, kas jums labāk padodas un kuras ir vairāk peļņu nesošas,» norāda stikla
dizaina priekšmetu izgatavotājs Dainis Bērziņš no SIA «Galssstyle».

Dabīgās kosmētikas ražotāja «Kivvi Organic Cosmetics» vadītāja Agate Jursone-Kanča stāsta, ka ir būtiski saprast, kādas cenas piedāvāt veikalam, lai
būtu tam interesants. «Ja veikals varēs nopelnīt tikai 20 procentus, tu nebūsi
interesants,» tā viņa, piebilstot, ka nozīmīgs tirgus mums līdzās ir Krievija un
krievu valodas zināšanas ir liela bagātība.

Mušļa ražotāja Alise Balgalve iesaka: ja nav naudas, lai algotu speciālistus, sadarbību
veido uz intelektuālā īpašuma bartera principa – portfolio, kurā norādīti sasniegumi
(atvērts veikals, izstrādāts produkts, saņemta balva utt.), veido gan sev, gan partFoto: no uzņēmumu arhīva
neriem, kas tev palīdz.
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Sacentīsies spīdmintonā

12. maijā pulksten 10 Jelgavas Sporta
hallē notiks Sporta servisa centra kausa
izcīņa spīdmintonā. «Spīdmintons ir
alternatīva tenisam, badmintonam,
skvošam,» stāsta sacensību organizators Mārtiņš Žogots, piebilstot, ka
Latvijā šis sporta veids ir zināms apmēram trīs gadus. Sacensības notiks
vairākās vecuma grupās: open, vīrieši
virs 40, vīrieši virs 50, sievietes, sievietes virs 35, jaunieši zem 18, zēni zem
14, jaunietes zem 18, meitenes zem
14. Dalībniekiem nepieciešams savs
inventārs, bet to varēs arī iegādāties uz
vietas. Papildu informācija un pieteikšanās – pa e-pastu: martins_zogots@
inbox.lv vai tālruni 29822554. Dalības
maksa – Ls 5 (Ls 2 – U18 un U14).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmā mājas spēle

11. maijā pulksten 14 FK «Jelgava» futbolisti
aizvadīs pirmo šīs
sezonas virslīgas
mājas spēli, ZOC
stadionā uzņemot FS «Metta/LU». Pirms
spēles pulksten 13 tiks atvērta jaunā grāmata «Jelgavas futbola vēsture». To veidojis
jelgavnieks, futbola statistiķis, bijušās futbola komandas «Automobilists» spēlētājs
Arnis Ērmanis, bet izdevis – Sporta servisa
centrs. Tāpat pirms spēles futbola līdzjutējiem būs iespēja iegūt īpašās Jelgavas
futbola degvielas kartes, kas, iegādājoties
degvielu «Astartes» benzīntankos, ļaus
saņemt atlaidi un vienu santīmu par litru
novirzīs futbola kluba atbalstam.

Airētāji atklās sezonu

Šajā nedēļas nogalē Jelgavā ar sacensībām
tiks atklāta airēšanas sezona. Sestdien, 11.
maijā, Lielupē starp tiltiem notiks Pavasara
kausa sacensības airēšanā; Latvijas, Baltijas čempionāts airēšanā garajās distancēs
un A.Avdejeva balvas izcīņa smaiļošanā
un kanoe airēšanā. Starts tiks dots pulksten 12. Dalībnieki startēs piecās grupās:
1994. gadā dzimušie un vecāki vīrieši un
sievietes vieniniekos, 1995. – 1996. gadā
dzimušie juniori un juniores vieniniekos,
1997. – 1998. gadā dzimušie jaunieši un
jaunietes vieniniekos, 1999. – 2002. gadā
dzimušie zēni un meitenes vieniniekos,
veterāni vieniniekos. Sacensības organizē
airēšanas klubs «KC». Jāpiebilst, ka sacensības bija plānotas 1. maijā, bet laika
apstākļu dēļ tās tika pārceltas.

Iepazīstinās ar veikbordu

Jelgavas Pilsētas
svētku laikā – 25.
maijā – Jelgavā uz
Lielupes starp tiltiem notiks veikborda sacensības
«Jelgava Wake
Open 2013».
Veikbords ir ekstrēmais sporta veids, kurā
ar dēli brauc aiz kutera, turoties pie striķa,
un izpilda dažādus akrobātiskus trikus. Skatītāji sacensības varēs vērot no promenādes
puses. Sacensības sāksies pulksten 11, un
paredzēts, ka ilgs apmēram līdz pulksten
17. Tajās piedalīsies Latvijas labākie veikbordisti, aicināti ir arī viesi no ārzemēm.
Skatītājiem ieeja – bez maksas. Sacensības
organizē Latvijas Veikborda savienība.

BK «Jelgava» spēlētāji:
pietrūka veiksmes
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
9. maijā pulksten 14 – Jelgavas skolēnu
42. spartakiāde vieglatlētikā: Vidusskolu
kauss un Jauno vieglatlētu kauss (ZOC).
11. maijā pulksten 10 – atklātais Jelgavas karatē čempionāts 2013 (Sporta
hallē).
11. maijā pulksten 10 un 12. maijā
pulksten 18 – Latvijas universiāde volejbolā
(ZOC un LLU sporta zālē Tērvetes 91d).
12. maijā pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava 2» – SFK «Varavīksne» (ZOC).
14. maijā pulksten 12 – Jelgavas skolēnu sacensības «Mazo stafetes» (ZOC).
16. un 17. maijā pulksten 16.15 –
Jelgavas čempionāts; LR kausa izcīņas 6.
posms; A.Kresa kauss (baseinā).
18. maijā pulksten 13 – Jelgavas ringa
kauss boksā (Sporta namā Raiņa ielā 6).

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

Meklē darbu
Palīdzēšu vecam cilvēkam sakopt dzīvokli,
aiziet uz veikalu, pagatavot pusdienas.
Esmu atbildīga. Tālrunis 26022007.
Aprūpētājs. Ir pieredze. Tālrunis 20311033.
Celtnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29674324.

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

BK «Jelgava» sezonu noslēdzis 7. vietā LBL. Ja atņem
līdervienības «VEF Rīga» un
«Ventspils», kam Latvijā pretinieku īsti nav, un U-18 izlasi,
kas čempionātā aizvada tikai
20 spēles, pārējās komandas
spēkos ir diezgan līdzīgas un
izslēgšanas spēlēs, kurās tiekas pirmo sešu vietu ieguvēji,
varēja iekļūt jebkurš. Jelgavniekiem šoreiz nepaveicās.
BK «Jelgava» regulārajā čempionātā
LBL aizvadīja 34 spēles, 14 no tām
izcīnot uzvaru. Statistika liecina, ka
jelgavnieki šosezon bijuši labākie punktu
guvēji līgā, izņemot abas līdervienības.
«Sezona bija lielā mērā sarežģīta un kā
pa viļņiem. Jau pats turnīrs ir audzis
meistarībā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, savas izmaiņas ienesa trenera
maiņa, vadošā spēlētāja trauma, arī ar
viesspēlētāju izvēli šoreiz nepaveicās,
noskaņojumu pabojāja arī citas ne tik
pozitīvas lietas,» sezonu vērtē komandas
menedžeris Renārs Zavinskis, piebilstot,
ka diemžēl mērķi sasniegt neizdevās
– komanda LBL izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Jāatgādina, ka sezonas beigās
komandai mainījās treneris – līdzšinējo
galveno treneri Kasparu Vilcānu nomainīja Mareks Bajārs.
Sezonas laikā mūsu basketbolisti
guvuši 2888 punktus, vidēji spēlē pretinieku grozā salādējot 84,9 punktus.
Savā grozā gan ielaists vairāk – sezonā
3035, vidēji spēlē – 89,3 punkti. BK
«Jelgava» menedžeris skaidro, ka
komanda tā arī tika būvēta, lai būtu
ātra un dinamiska. «Mums pietrūka
pozicionāla centra spēlētāja, tāpēc nācās
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Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
105 Ls/t. T.29907466

Vēlas īrēt
Vienistabas dzīvokli. T.28146654
Dārzu ar mājiņu. T.27802515.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

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

Dažādi
Braucieni uz Poliju no Jelgavas. T.29588225
Pļauju zāli. T.25994203
Zemes uzfrēzēšana. Tel.20626223
Konsultācijas par privātpersonu maksātnespēju. T.27805582.

BK «Jelgava» punktu sezonai pielika ar skaistu spēli Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, ar 109:67 pārspējot
Foto: Ivars Veiliņš
Latvijas Universitātes basketbolistus.
izvēlēties citu spēles taktiku, kas dau- noteikumiem,» komentē menedžeris.
sastāva tiks saglabāts un pēc vasaras tredzām komandām izrādījās neparocīga,
Un ir jau arī labas lietas notikušas. niņsesijas tiks lemts arī par fārmkluba
jo tās nevarēja spēlē pret mums pilnībā Piemēram, komandai pirmo reizi Baltijas spēlētāju iespējamo pievienošanos lielajai
izmantot savus spēkus zem groziem,» Basketbola līgā izdevās pārvarēt pirmo komandai. Otrajai komandai izšķirošā
tā R.Zavinskis. Tiesa, aizsardzība gan kārtu un iekļūt otrajā. «Tas ir turnīrs, cīņa par LBL 2 bronzas medaļām vēl
«pieklibo», arī ielaisto punktu skaits ir kur spēlētājiem ir pavisam cita motivā- priekšā – 13. maijā notiks pēdējā spēle
liels. «Negribētos teikt, ka tas ir «skrien cija sevi parādīt,» piebilst R.Zavinskis. sērijā līdz divām uzvarām starp BK
un met» basketbols. Ar katru sezonu Vēl klubam ir izveidota karsējmeiteņu «Jelgava 2» un «Ventspils augstskolu».
kontaktspēle kļūst arvien minimālāka, atbalsta komanda.
Savukārt lielās komandas basketbolisti
lai skatītājiem basketbols būtu baudāRunājot par nākamo sezonu, menedže- jau devušies atpūtā un intensīvus trenimāks, bet spēlētājiem ir jāpielāgojas ris norāda, ka apmēram 60 – 70 procenti ņus atsāks jūlija otrajā pusē.

Sezonu vērtē BK «Jelgava» spēlētāji
Andris Justovičs: «Sezonu kopumā laikam vērtēju pozitīvi, lai gan, protams, ir ļoti liela rūgtuma sajūta, jo neizdevās
tikt izslēgšanas spēlēs. Vēl rūgtāk ir tāpēc, ka tas bija mūsu
mērķis un tas bija izdarāms. Pietrūka tikai mazliet veiksmes.
Bet sezonu kā tādu vērtēju pozitīvi, tās laikā izcīnījām daudz
skaistu uzvaru. Gribētu arī pateikt paldies skatītājiem, kuri
mums ticēja un visas sezonas garumā atbalstīja.»
Edgars Krūmiņš: «Kopumā sezonu vērtēju pozitīvi – tā
bija gan ar pacēlumiem, gan kritumiem. Šī sezona no visām,
ko spēlēju augstākajā līgā, bija visinteresantākā, jo prognozēt pirms spēles nevarēja pilnīgi neko, izņemot pret «VEF
Rīgu» un «Ventspili». Pārējās spēlēs, kurās tikās komandas,
kas kopvērtējuma tabulā ir no trešās vietas uz leju, jebkuru
spēli varēja vinnēt jebkurš. Protams, žēl, ka komandai mazliet pietrūka līdz
plejofiem, bet vislielākā nožēla ir par to, ka pēdējos divus svarīgākos mēnešus
traumas dēļ spēles man bija jānoraugās no soliņa, kas nebija viegli.»
Artūrs Dušelis: «Sezonu vērtēju pozitīvi, jo mums bija
lielisks komandas mikroklimats! Varbūt nesanāca sasniegt
izvirzītos mērķus, bet kopumā tikai mazliet pietrūka!
Gribētos atgriezties tādā komandā arī nākamgad!»

Sandis Silavs: «Sezonu vērtēju divējādi: uzskatu,
ka mums vajadzēja tikt izslēgšanas spēlēs, jo mēs to
bijām pelnījuši, bet diemžēl pietrūka mazliet veiksmes. No otras puses, sezona bija diezgan raiba ārpus
basketbola laukuma, sākot ar treneru maiņu, leģionāru rotāciju un nelielajiem skandāliem ap klubu,
bet tā visa ir pieredze, kas gan spēlētājiem, gan kluba
vadībai noderēs nākotnē. Uzskatu, ka ar tiem spēlētāju resursiem, kas
sezonas izšķirošajā pusē bija pieejami trenerim, spējām parādīt labu
komandas spēli.»
Lauris Mizis: «Kopumā sezonu aizvadījām kā pa viļņiem: ar pacēlumiem un kritumiem, bija labi posmi, arī,
protams, ne tik labi. Bet tāds ir sports – kāds iedzīvojas
savainojumos, treneru maiņa, un viss, protams, atstāj
iespaidu uz komandas sniegumu, bet mums kolektīvs bija
ļoti saliedēts un mēs kopā ar tām lietām tikām galā! Pozitīvi noteikti ir tas, ka iekļuvām Baltijas Basketbola līgas labāko komandu
divpadsmitniekā (tāds sasniegums Jelgavai līdz šim nav bijis), bet Latvijas
Basketbola līgā beigās tomēr nedaudz pietrūka resursu un sportiskās veiksmes, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs.»

Bez maksas piedāvāju mazdārziņu un
siltumnīcu pensionārei vai pārim, kuri vēlas
to kopt. T.25654400
Piedāvā dzīvošanu bez maksas lauku pusmājā pie Jelgavas kārtīgiem ļaudīm.
Par darbiem samaksa. Tel.28860109
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli, kas prātam nepieejami...
/Z. Mauriņa/
Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei Initai
Dzalbei, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome un pašvaldības
administrācija
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Initai Dzalbei, tēti aizsaulē aizvadot.
Kolēģi Būvvaldē

Aizsaulē aizgājuši
VITĀLIJS ĻEMEŠEVSKIS (dz. 1950. g.)
MARIJA HOMOVSKA (dz. 1929. g.)
LAIMONIS JUHŅĒVIČS (dz. 1943. g.)
ĒRIKS BERMANIS (dz. 1991. g.)
DMITRIJS KOTOVS (dz. 1932. g.)
IGORS REDŅIKOVS (dz. 1967. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

13. maijs, pirmdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 1.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1613.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Romant. drāma. 2.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.).
Dok. daudzsēr. f. 6.(noslēguma) sērija.
13.15 «Ielas garumā».
Ziemeļblāzmas un Meldru ielas Vecmīlgrāvī.*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00  «Lučāno Pavaroti». Dokumentāla filma.
15.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 14.sērija.
15.30  «Negantais Henrijs».
Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1613.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kaut kur uz Zemes».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu
diskusija. Visu 12 Rīgas domes vēlēšanām pieteikto
sarakstu līderu priekšvēlēšanu debates, piedaloties
skatītājiem. Raidījuma vadītāji – Inga Spriņģe un
Gundars Rēders.
22.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
23.40 Nakts ziņas.
23.55 «De facto».*
0.35 «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».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 4.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». 79.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Bilbao
Basket. 15.01.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 80.sērija.
16.35 «Nemiera gars».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 JAUNUMS! «Ghetto games 2013».
19.45 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.*
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
21.00 «Dziesmusvetki.tv»
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.15 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu
diskusijas (krievu. val. ar surdotulkojumu).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Ceļojumi uz pasaules malu».
Dokumentāla filma. 11.sērija.
24.00  «Dogtauna un Z-Zēni». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Aģents Čaks 4». 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mamma Mia!» ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
12.00 «No 57.paralēles».*
12.30 «Laimīgs un vesels».*
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis! 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 63.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 44.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 64.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.15 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 44.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 64.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 19.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 4.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 32.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 6.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 25.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 82. un 83.sērija.
9.00 «Kobra 15». 12.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 15.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Seriāls. 26. un 27.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 161.sērija.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Latvija – Francija.
18.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 635.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA! «Kobra 17».
Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Kobra 15». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 19.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 161.sērija.
3.35 «Izlaušanās karaļi». Seriāls. 4.sērija.
4.20 «Bez tabu».

14. maijs, otrdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 2.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1614.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 135.sērija.
11.10 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Kaut kur uz Zemes».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
15.30  «Negantais Henrijs».
Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1614.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils».
Situāciju komēdijseriāls. 2.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 117.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 1.pusfināls.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Kopā» (ar subt.).*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 5.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 80.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
VEF Rīga – Nymburk. 30.01.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 81.sērija.
16.35 «Nemiera gars».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 20.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.13 «Dziesmusvetki.tv»
20.20 «Tavs auto».
20.50 «Autosporta programma nr.1».
21.20 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
Diskusiju raidījums.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»*
23.00 «Bīstamā robeža 3».
Spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
23.50  «Mafijas klans 4». Seriāls. 2012.g. 7. un 8.
(noslēguma) sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 63.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».

tv programma
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Otra mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 64.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 64.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 45.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 65.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Manas lielās Balkānu kāzas».
Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 12.sērija.
1.55 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 4.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki».
Venecuēlas un ASV seriāls. 45.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 65.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 20.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 5.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 33.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 7.sērija.
7.30 «Monsuno». Anim. ser. 26.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 84. un 85.sērija.
9.00 «Kobra 15». 13. un 14.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 1.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Seriāls. 28. un 29.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 162. un 163.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».
Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Latvija – Somija.
22.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 2.sērija.
23.50 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 9.sērija.
0.45 «Kobra 15». Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 163.sērija.
3.15 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Seriāls. 28. un 29.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

15. maijs, trešdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 3.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1615.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 117.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 136.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu
diskusija.*
13.55 «Aculiecinieks».*
14.10 «Vertikāle».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Kas te? Es te!»*
15.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 9.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1615.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils».
Situāciju komēdijseriāls. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 118.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu
diskusija.
23.00 Nakts ziņas.
23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 6.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
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10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 81.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Jeņisej.
4.02.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 82.sērija.
16.35 «Nemiera gars».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 21.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 «Noķert kadrā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.45 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.20 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu
diskusijas (krievu. val. ar surdotulkojumu).
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 79.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 64.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Manas lielās Balkānu kāzas». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 15.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 65.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 65.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 46.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 66.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 18.sērija.
22.10 «Sniegāju gūstekņi». ASV spriedzes filma. 2011.g.
0.25 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 4.sērija.
1.25 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 13.sērija.
2.15 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 5.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 46.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 66.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 21.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 6.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 34.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 8.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 86. un 87.sērija.
9.00 «Kobra 16». 1. un 2.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 2.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 164.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 635. un 636.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 636.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 4».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 20.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 9.sērija.
1.30 «Kobra 16». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 164.sērija.
4.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
4.25 «Bez tabu».

16. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 55.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1616.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 118.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 137.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «De facto» (ar subt.).*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laiks vīriem?»*
13.50 «Zebra».*
14.05 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.50 «Kas te? Es te!»*
15.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 68.sērija.
15.27 «Tillija un draugi». Anim. f. 37. un 38.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1616.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*

18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 119.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «Latvija, turam īkšķus!»
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 2.pusfināls.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
0.50 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 7.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 82.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 21.sērija.
12.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
13.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas play-off spēle.
Astana – VEF Rīga. 1.05.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 83.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 22.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Suņa darbs» (ar subt.). Detektīvseriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 20.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Viesnīca Sarkanais mežs» Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Ghetto games 2013».*
23.55  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 20.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 65.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kāzas renesanses stilā». Romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 18.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 66.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 47.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 67.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.45 «Mentālists 4». ASV seriāls. 4.sērija.
22.45 «Supernatural 5». ASV seriāls. 7.sērija.
23.45 «Izpirkuma maksa». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
2.05 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 6.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 47.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 67.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 22.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 7.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 88. un 89.sērija.
9.00 «Kobra 16». 3.sērija.
10.05 «Radu būšana 6». 2.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 3.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 2.sērija.
12.45 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Ceturtdaļfināla 1.spēle.
15.35 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 636. un 637.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 637.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Apvārsnis». ASV fantastikas trilleris. 2010.g.
23.55 «Overtime TV».
Latvijas raidījums par sportu.
1.00 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 9.sērija.
1.55 «Kobra 16». Seriāls. 3.sērija.
2.50 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 22.sērija.
3.30 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 3.sērija.
4.25 «Bez tabu».

17. maijs, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 56.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 119.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 138.sērija.
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11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu
diskusija.*
14.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.10 «Kaimiņu būšana». Animācijas filma.
15.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 69.sērija.
15.27 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 39. un 40.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35 «Atgriešanās». Seriāls. 11.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 7.sērija
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 12» (ar subt.). Detektīvseriāls. 1.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Suņa darbs» (ar subt.). 8.(noslēguma) sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 83.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: „Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē”.*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Astana.
3.05.2013.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 84.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēriju filma. 23.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 8.daļa.
20.28 «Dziesmusvetki.tv»
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 4.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00  «Izmisušie mājsaimnieki». Drāma. 2.sērija.
0.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 40.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 66.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Seksa noslēpums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 7.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 67.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls.
67.sērija. Atraitnis Aleksandrs Kuzņecovs iemīlas
sava dēla līgavā.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 48.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 68.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dodiet sūdzību grāmatu!» (ar subt.). Komēdija. 1965.g.
23.00 «Neviena lieka vārda». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
2.05 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 48.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 68.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 6». 23.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 8.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 37.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 9.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 90. un 91.sērija.
9.00 «Kobra 16». 4.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 4.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 165. un 166.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Doktors Dūlitls 3».
ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
22.20 «Rokeris». ASV komēdija. 2008.g.
0.20 «Četri vientuļie tēvi». Komēdija. 2009.g.
2.15 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 165. un 166.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

TV programma

18. maijs, sestdiena
LTV1

19. maijs, svētdiena
LTV1

8.00 «Tillija un draugi». Anim. seriāls. 41. un 42.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. seriāls. 74.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. seriāls. 17.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 5. un 6.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*
13.20 «Latvija, turam īkšķus!»*
14.05 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 2.pusfināls.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.50 «Kā darbojas Visums» (ar subt.). Dok. filma. 7.sērija.
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 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas
komiska īsfilma. 1979.g.
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. Fināls.
1.10 Nakts ziņas.

8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 43. un 44.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 75.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 15.sērija.
10.25 «Dabas grāmata».*
10.55  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
12.00 Vasarsvētku dievkalpojums, kuru vada Vatikāna
Kristiešu Vienotības veicināšanas padomes
prezidents kardināls K.Kohs. Tiešraide no Sv.Jēkaba
katedrāles.
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».*
16.55 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 Rozamundes Pilčeres filmu kolekcija.
«Mīlas krāsas» (ar subt.). ASV romantiska drāma.
3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.
24.00 Nakts ziņas.
0.10  «Midsomeras slepkavības 12» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Kambodžā».*
13.00 «Dziesmusvetki.tv»
13.05  «Kartušs, burvīgais laupītājs».
Francijas piedzīvojumu filma. 2009.g. 1.sērija.
14.55 TIEŠRAIDE! Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Holande.
16.45 TIEŠRAIDE! Latvijas kausa izcīņas futbolā finālspēle.
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.28 «Dziesmusvetki.tv»
19.30 «Parandžas un augsti papēži».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 JAUNUMS! «Spots».
20.45  «Viesnīca Sarkanais mežs» Dokumentāla filma.
21.50 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.
22.20  «Izmisušie mājsaimnieki».
Austrālijas daudzsēriju drāma. 3.sērija.
23.25 «Dziesmusvetki.tv»
23.30 «Klinšu kāpējs».
ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 1993.g.
1.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 4.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 67.sērija.
5.50 «Vilfreds». 12.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 85.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis! 3».
10.00 «No 57. paralēles».
10.30 «Laimīgs un vesels».
11.00 «Māju sajūta 2».*
12.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 2.sērija.
13.10 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 5.sērija.
14.10 «Vienkārši neatvairāma».
Romantiska komēdija. 1999.g.
16.05 «Dodiet sūdzību grāmatu!» (ar subt.).
Komēdija. 1965.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.20 «Sliktais leitnants». ASV krimināldrāma. 1992.g.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 85.sērija.
4.20 «Trakie Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 16.sērija.
4.40 «Vilfreds». ASV seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 6». 127.
sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 9.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 38.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 25.sērija.
7.20 «Naskais Andželo». Anim. ser. 70. – 72.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 12.sērija.
8.20 «Bakugani 3». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
16.50 «Laužot ledu». ASV komēdija. 2002.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
3.sērija.
19.45 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
Pusfināla 2.spēle.
22.35 «Sargi». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
2.20 «Kobra 16». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 6».
Seriāls. 127.sērija.
3.55 «Izlaušanās karaļi». Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 12.sērija.
13.43 «Dziesmusvetki.tv»
13.45 «Izdzīvo sapni!» ASV muzikāla drāma. 2004.g.
15.33 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
16.05 Sporta balva Laureus 2103 (ar subt.).
18.00 «Lielais cirks 9». 8.daļa.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Baltā brāzma». Piedzīvojumu drāma. 1996.g.
21.50 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
22.40  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.33 «Dziesmusvetki.tv»
23.35  «Kartušs, burvīgais laupītājs».
Piedzīvojumu filma. 2009.g. 1.sērija.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 2.sērija.
6.05 «Bernards». Anim. f.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 86.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». 3. un 4.sērija.
12.20 TIEŠRAIDE! Nordea Rīgas maratons.
12.35 «Galileo».
13.15 TIEŠRAIDE! Nordea Rīgas maratons.
13.45 «Detektīve Veronika Marsa 3». 62.sērija.
14.40 «Galileo».
15.10 «Citplanētieši bēniņos». ASV un Kanādas
piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2009.g.
17.00 «Pasaules neparastākās būtnes 2».
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 Nordea Rīgas maratons 2013. Sporta pārraide.
19.00 «Ginesa rekordisti». 2.daļa.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Kaut kas līdzīgs dzīvei» Rom. komēdija. 2002.g.
23.00 «Vaska figūru muzejs». Šausmu filma. 2005.g.
1.15 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 14.sērija.
2.05 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
3.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 62.sērija.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 86.sērija.
4.40 «Trakie Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 6». 128.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 10.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 39.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 26.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 73. – 76.sērija.
7.55 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 13.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.10 «Vinksu klubs 3D: brīnumainais piedzīvojums».
Itālijas animācijas filma. 2010.g.
15.00 «Rokeris». ASV komēdija. 2008.g.
17.00 «Mana bijusī superdraudzene».
Komēdija. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
21.15 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2013.
FINĀLSPĒLE.
0.15 «Nāves ordenis». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
1.55 «Mana bijusī superdraudzene». Komēdija. 2006.g.
3.35 «Izlaušanās karaļi». Seriāls. 10.sērija.
4.20 «Nakts joki».
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Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu saimniecības vadītājai(-am) uz slodzi.

Jelgavas 4. vidusskola 13. un 14. maijā plkst.17
aicina bērnus uz konsultācijām uzņemšanai 1.
klasē ar mūzikas novirzienu.

Prasības: augstākā izglītība, apgūta profesionālā
pilnveides programma «Ugunsdrošība un aizsardzība»
(160 stundas) un ir pieredze iepirkumu veikšanā.

Muzikālo spēju pārbaude norisināsies 16. maijā
plkst.16 (pēc saraksta).

Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63026313.

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju ielā 8, t.63021897

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla»
sagatavošanas programmā.
Uzņemam astoņus un deviņus gadus vecus
bērnus.
Mācību ilgums – 2 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 20V.
Uzņemam desmitgadīgus bērnus.
Mācību ilgums – 5 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 30V.
Uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.
Līdz š.g. 4. jūnijam iesniegums uz Jelgavas
Mākslas skolas veidlapas (pieejama mājas lapā
www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā Mazajā ceļā
2, līdzi ņemot pretendenta personu apliecinošu
dokumentu (dzimšanas apliecību vai pasi).

uzņem skolēnus bez vecuma ierobežojuma
2013./2014. m.g.
šādās programmās:
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
(1. – 7. klasei);
• Pamatizglītības programma (1. – 9. klasei);
• Pamatizglītības profesionāli orientētā pedagoģiskās
korekcijas programma (8. – 9. klasei) sadarbībā ar
Jelgavas tehnikumu;
• Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma (10. – 12. klasei).
Iespējams mācīties no plkst.9 līdz 20.40 sev izdevīgā
laikā klātienē vai neklātienē, arī sestdienās. Skolēniem,
kuri nevar regulāri apmeklēt stundas, piedāvājam iegūt
pamatskolas vai vidējo izglītību tālmācībā vai eksternātā. Piedāvājam mācīties arī pēc individuāla plāna.
Skolā darbojas māmiņu istaba, kur stundu laikā var
atstāt mazuli auklītes uzraudzībā, strādā psihologs un
sociālais pedagogs. Skolā darbojas interešu izglītības
pulciņi.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst.9 līdz 17
skolas kancelejā.
Uzņemšana skolā: 17. – 20. jūnijā no plkst.10 līdz
14 un no plkst.16 līdz 18.
Iegūt sīkāku informāciju par skolu un pieteikties mācībām skolā var Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
mājas lapā: www.jvmv.lv.
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Muzeju naktī – viss par
un ap koku un mežiem
 Ritma Gaidamoviča

18. maijā Latvijā notiks Muzeju
nakts. Šajā vakarā no pulksten
19 līdz 1 ciemos uz bezmaksas
pasākumiem aicina arī mūsu
pilsētas muzeji un Jelgavas
pils, piedāvājot izstādes, stāstu par 50 gadiem mežā, filmas
par Jelgavu, spēles «Tas nav
cirks, tas ir dzelzceļš» turnīru,
tikties ar pils hercogu, radošās
darbnīcas un koncertus. Ieeja
pasākumos – bez maksas.
Zīmīgi, ka Muzeju nakts šogad iekrīt tieši starptautiskajā Muzeju dienā. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere
stāsta, ka šī gada Muzeju nakts moto ir
«Zaļā krāsa – mežs». Tieši tāpēc lielajā
muzejā ikviens no pulksten 19 aicināts
uz sarīkojumu «Zaļais dzīvē, mežā un
mākslā». Šajā vakarā ikvienam līdztekus
muzeja apskatei būs iespēja aplūkot īpašu
akvareļu un pasteļu izstādi, kuras autors
ir mūsu universitātes Meža fakultātes
absolvents gleznotājs Mārtiņš Dāboliņš.
Viņš arī uzstāsies ar priekšlasījumu
«50 gadi mežā», stāstot par savu darbu.
Tāpat vakara gaitā tiks rādīts kino – filmas par Jelgavu, ko muzejam atvēlējuši
jelgavnieki. Jāpiebilst, ka kino skatīšanai
muzejs būs gādājis par īpašu atmosfēru.
M.Kaupere piebilst, ka gaidāmi arī vairāki
pārsteigumi par mežu tēmu.
Bet Ādolfa Alunāna mājā interesenti
varēs aplūkot īpašu leļļu izstādi «Pirmais solis leļļu pasaulē», kurā būs arī
koka lelles. Tās autore ir Jeļena Dašūņina-Naidjonoka, kuras leļļu veidošanas
meistarklasēs piedalījušies arī jelgavnieki.
Izstāde būs atvērta no 10. maija līdz 25.
jūnijam. «Muzeju naktī pie mums atdzīvosies koks, taču – kā, tas tiek turēts
noslēpumā. Atnāksiet, redzēsiet!» nosaka
Alunāna muzeja vadītāja Maija Matisa.
Tiesa, jārēķinās, ka Ā.Alunāns Muzeju
naktī gulēs un viņa mājas 2. stāvā apmeklētāji netiks uzņemti.
No pulksten 19 līdz 1 šajā vakarā būs
atvērts arī Svētās Trīsvienības baznīcas
Latvijas
Dzelzceļa
vēstures muzeja Jelgavas
ekspozīcijā
Muzeju
naktī no
pulksten 19
līdz 1 varēs
piedalīties
spēles «Tas
nav cirks, tas
ir dzelzceļš»
turnīrā.
Foto: Ivars
Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

Taps eža kažociņš, pūķa
auto un nenovīdīgie lācēni

tornis, kur Muzeju naktī uz torņa sienas
tiks rādītas tēmai «Zaļā krāsa – mežs»
atbilstošas video projekcijas, kā arī projekcijas par tūrisma, atpūtas iespējām
Tautvila Povilioņa skulptūra «Saule, zeme, mēness»
Jelgavā un apkārtnē un sadarbībā ar
būs bērnudārzā «Ķipari».
Zemgales plānošanas reģionu – par senajām svētvietām Zemgalē.
Interesantas un radošas aktivitātes
18. maijā no pulksten 19 līdz 1 piedāvās
arī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcija Stacijas ielā 3. Muzejs ziņo, ka šajā vakarā skatītājiem būs
iespēja aplūkot atjaunoto āra ekspozīciju, pagalmā darbosies kino telts. Tajā
pirmo reizi plašākai publikai tiks rādīti
amatierkino kadri no 20. gadsimta 70.
gadiem, kuros būs redzami šaursliežu Māra Gaiļa skulptūra «Eža kažociņš» atradīsies «Gaismiņā».
dzelzceļi no Valmieras uz Ainažiem un
Kuldīgas dzelzceļa pēdējās dienas 1974.
Gundara Kozlovska skulptūra «Nenovīdīgie lācēni»
gadā. Tāpat varēs novērtēt kinostāstu par
taps Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā.
2012. gadā atjaunoto III klases pasažieru
vagonu «Fenikss K3041». Bērniem muzeja pagalmā darbosies radošā darbnīca
«Zaļā piemiņas vilciena veidošana», kurā
viņi varēs zīmēt meža stacijas, iedvesmu
meklējot staciju nosaukumos, kas saistīti
ar mežiem, pļavām, kokiem. Tāpat būs iespēja piedalīties spēles «Tas nav cirks, tas
ir dzelzceļš» turnīrā, kas lielu popularitāti
iemantoja jau pērn.
Savukārt Jelgavas pilī notiks pasākums
«Zaļā universitāte baroka pilī». Meža fakultātes studentu biedrība «Šalkone» pils Vitauta Tallata-Kelpša skulptūra «Pūķis» dzīvos «Pasaciņā».
vītņu kāpņu vestibilā stāstīs meža stāstus,
arī šogad viņi varēs darbam sekot līdzi par iespēju saņemt jaunu rotaļu biedDienvidu kolonādē varēs klausīties studiju  Ritma Gaidamoviča
ik dienu, jo skulptūras tiks grieztas, ru,» tā Dz.Bumbiere.
stāstus, bet Sudraba zālē pulksten 19.30
Turpinot pērn iedibināto
grebtas un veidotas izglītības iestāLietuvas mākslinieks Vitauts Talun 20.30 – bērnu un jauniešu centra «Juntradīciju, 13. maijā Jelgavā
žu teritorijā. Būtiski piebilst, ka šīs lats-Kelpša kokā atdzīvinās lietuviešu
da» ģitāristu ansambļa koncertu, pulksten
sāksies 2. Starptautiskais
atšķirībā no smilšu, ledus un metāla pasaku tēlu pūķi, kura mājas būs
22 – koru koncertu «Dziedam kopā zaļai
Koka skulptūru simpozijs par
skulptūrām būs domātas ne tikai «Pasaciņā». Par šī mākslinieka «Šūpuļpasaulei». Savukārt pils aulā ikviens aicitēmu «Baltu tautu pasakas».
skaistumam – tās būs arī funkcionālas: zirdziņu», uz kura var sasēsties četri
nāts uz koncertu «Baltija sadejo Jelgavā
Jau svētdien Jelgavā ieradīuz tām varēs apsēsties, pakāpties un šūpoties gribētāji, pašlaik jau priecājas
2013», kurā uzstāsies Latvijas, Lietuvas
sies latviešu un lietuviešu
citādi izmantot rotaļās. Jāpiebilst, ka bērnudārza «Lācītis» audzēkņi. Latun arī Igaunijas dejotāji. Pagalmā ikviens
tēlnieki, kuri pirmdien piecās
izglītības iestādes pašas izvēlējušās, viešu tautas pasaku «Ezis un zaķis»,
no pulksten 19 līdz 23 tiks cienāts ar
pilsētas izglītības iestādēs
kuru skulptūru vēlas redzēt savā te- kurā brāļi eži nolēma piemuļķot zaķi,
karalisko dzērienu – karsto šokolādi, bet,
sāks būvēt koka skulptūras –
ritorijā, un strīdi par kādu skulptūru atainos Zigmunds Bielis «Vārpiņā».
sagaidot Jelgavas pils 275. jubileju, no
rotaļu elementus. Tām gataneesot bijuši.
Savukārt pasakas «Zeme, saule un
pulksten 21.30 līdz 24.30 Jelgavas pils
vām jābūt Pilsētas svētku neG.Caune stāsta, ka pasakas «Neno- mēness» motīvus savā skulptūrā izmuzejā būs iespēja satikt arī pils hercogu.
dēļā – 22. maijā. Mākslinieki
vīdīgie lācēni» tēmu koka skulptūrā mantos lietuviešu mākslinieks Tautvils
LLU Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī
zāģēs, grebs, slīpēs ežus un
iedzīvinās Gundars Kozlovskis Jelga- Povilionis bērnudārzā «Ķipari». «Šo
5a pulksten 21 atklās Mākslas telpu. Jāzaķi, nenovīdīgos lācēnus,
vas 1. speciālās internātpamatskolas skulptūru izvēlējāmies, jo tā labi iedepiebilst, ka ieeja pilī Muzeju naktī būs no
šūpoles ar sauli un mēnesi
pagalmā un tā tiks veidota kā šūpoles. ras mūsu filozofijā – visu mūsu bērnuLielupes puses.
un pūķa auto. Simpozijā otro
Jāpiebilst, ka viņa pagājušajā gadā dārza grupiņu nosaukumi ir saistīti ar
«dzīvi» iegūst koki, kas tika
veidotie «Pieci kaķi» jau veiksmīgi ie- dabas parādībām, un uz šīm šūpolēm
nozāģēti Raiņa ielā, Lielupes
jutušies pirmsskolas izglītības iestādes šūposies saule un mēness. Mūsuprāt,
promenādē un Pasta salā to
«Rotaļa» teritorijā.
skulptūra labi iederēsies ne tikai kā
rekonstrukcijas gaitā.
Māris Gailis bērnudārzā «Gaismiņa» rotaļu elements, bet arī kā mūsu iestāveidos skulptūru «Eža kažociņš». «Ezis des vizītkarte,» tā iestādes vadītāja Tija
Pašvaldības iestādes «Kultūra» simbolizē gudrību un labestību, tāpēc Milgrāve, uzsverot, ka visvērtīgākais
producents Gundars Caune stāsta, ka būs lielisks rotaļu biedrs mazajiem ir tas, ka audzēkņi varēs sekot līdzi
otrajam simpozijam 11 mākslinieki jelgavniekiem,» uzskata M.Gailis. mākslinieka darbam, ik dienu redzot,
iesnieguši 18 skices, taču izvēlētas «Gaismiņas» vadītāja Dzidra Bumbiere kā top skulptūra.
tikai piecas labākās, kuras dzīvē īste- atzīst, ka ezis patiešām ir jauks tēls
Jāpiebilst, ka pērn rudenī skulptūras
nos bērnudārzos «Vārpiņa», «Ķipari», un labi iederēsies pie iestādes, kā arī tika veidotas Jelgavas pirmsskolas
«Pasaciņa», «Gaismiņa» un Jelgavas 1. noderēs mācību procesā. «Organiza- izglītības iestādēs «Zemenīte» («Auns
speciālajā internātpamatskolā.
toriem jau teicām, taču pačukstēsim un vilks»), «Rotaļa» («Pieci kaķi»),
Ņemot vērā pērnā gada pieredzi, lai arī māksliniekam, ka zem mūsu trim «Kamolītis» («Zelta ābolītis»), «Lācīdotu iespēju mazajiem jelgavniekiem lielajām eglēm iederētos arī trīs sēnes. tis» («Šūpuļzirdziņš») un «Sprīdītis»
izzināt, kā notiek skulptūru veidošana, Ezim taču patīk sēnes! Esam priecīgi («Brīnumputns»).

Amatnieki un tirgotāji
vēl var pieteikties Pilsētas
svētku tirgum Raiņa parkā
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

top Latvijā. Tirgum var pieteikties arī
lauku sētu, zemnieku saimniecību un
Jelgavas Pilsētas svētku laikā,
mazdārziņu īpašnieki, stādu audzētāji.
25. maijā, Raiņa parkā notiks
Priekšroka tiks dota dalībniekiem no
gadskārtējā Amatu diena.
Jelgavas pilsētas un novada, kā arī
Jelgavas pilsētas pašvaldīamatniekiem, kuri savu amata prasmi
bas iestāde «Kultūra» līdz
demonstrēs svētku norises laikā. Tirdz18. maijam aicina pieteikties
niecība notiks 25. maijā no pulksten 9
amatniekus, tirgotājus, kā arī
līdz 15, šoreiz – Raiņa parkā.
ražotājus, kuru izstrādājumi
Pieteikties var līdz 18. maijam, sūtot
tapuši Latvijā un kuri labprāt
pieteikumu uz e-pasta adresi: sangribētu tos piedāvāt jelgavta.sile@kultura.jelgava.lv, pa faksu
niekiem.
63084676 vai pa pastu: «Kultūra»,
K.Barona iela 6, Jelgava, LV-3001. Ar
Gadatirgum aicināti pieteikties amat- Amatu dienas nolikumu var iepazīties
nieki, tirgotāji, individuālie un arī un pieteikuma anketu atrast mājas lapā:
rūpnieciskie ražotāji, kuru izstrādājumi www.kultura.jelgava.lv.

Pasākumi pilsētā
 10. maijā pulksten 18.30 – koncerts
«Muzikālais pavasaris». Piedalās iestādes
«Kultūra» koris «Mītava» un bērnu vokālais
ansamblis «Rotiņa». Biļešu cena – Ls 0,50
(kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 11. maijā no pulksten 9 līdz 17, 12.
maijā no pulksten 9 līdz 15 – Stādu dienas Jelgavā. Sestdien no pulksten 10.30
līdz 17, svētdien no pulksten 10 līdz 14
– kultūras programma, radošās darbnīcas
bērniem (pils parkā).
 11. maijā – Stādu dienu bezmaksas lekcijas. No pulksten 10 līdz 11.30 – «Ieraudzīt
savu paradīzes dārzu caur smaržu, skaņu un
krāsām, izmantojot ziemciešu palīdzību»
(vada Sanita Reinberga, «Puķu lauku» saimniece). No pulksten 12 līdz 12.30 – «Viegli
kopjams dārzs savam priekam» (vada SIA
«Alejas projekti» speciālisti). No pulksten
12.30 līdz 13 – individuālās konsultācijas.
No pulksten 13 līdz 14 – «Augļu koki
dārzā» (vada Valsts augļkopības institūta
speciālists Edgars Rubauskis) (Studentu
klubā pils parkā).
 11. maijā pulksten 12 – leļļu teātra
izrāde «Zaķa namiņš». Biļešu cena – Ls 2

bērniem, Ls 1 pieaugušajiem. Biļetes iepriekš
jārezervē pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra
studijā Pētera ielā 11).
 11. maijā pulksten 14 – konkurss «Jelgavas jauniešu talanti». Piedalās vairāk nekā
70 jauniešu ar 35 priekšnesumiem, kurus
vērtēs arī šova «O!Kartes skatuve» dalībnieks
Kašers. Ieeja pasākumā – bez maksas (deju
centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
 11. maijā pulksten 16 – bērnu un
jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 21.
dzimšanas dienas koncerts «Sajust pasauli
krāsās». Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50; 1;
0,50 (kultūras namā).
 12. maijā – Stādu dienu bezmaksas
lekcijas. No pulksten 10 līdz 10.30 – «Mikroorganismus saturoši līdzekļi – mēslojumi,
to pielietojums un efektivitāte» (vada SIA
«Bioefekts» speciālisti). No pulksten 11
līdz 11.30 – «Mēslojums jūsu dārzam»
(vada SIA «Silja» speciālisti) (Studentu klubā
pils parkā).
 12. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā
teātra izrāde: spiegu komēdija «Kraukļu
ligzda». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras

namā «Rota» Garozas ielā 15).
 18. maijā pulksten 17 – TDA «Diždancis» – 35. Koncerts «Diždancī dancot gāju».
Mākslinieciskā vadītāja I.Karele. Biļešu cena
– Ls 2,50; 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 18. maijā pulksten 17 – Muzeju nakts
laikā orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4. – 6. klašu skolēniem «Mana, tava
Mītava». Sīkāka informācija par sacensībām un pieteikšanos – www.sib.jelgava.
lv (sākums – pie Sabiedrības integrācijas
pārvaldes Sarmas ielā 4).

Izstādes
 Līdz 19. maijam – pašmāju mākslinieku
izstāde «Mākslas dienas 2013» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Maijā – Mākslas dienas Jelgavā: Tautas
gleznošanas studijas dalībnieku darbu
izstāde (kultūras namā).
 Līdz 26. maijam – izstāde «Latvijas
keramikai 50» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. maijam – mākslinieču Annas
Kaltiginas, Aivas Bulmeres, Nellijas Skujenieces un Initas Vilks darbu izstāde «Sviestmaizes» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).

