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Piedāvās vienotu biļeti
vilcienam un autobusam
 Ilze Knusle-Jankevica

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

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

SVĒTKU GĀJIENS – piektdienā,
28. maijā, pulksten 17.
Svētku gājiena moto: «Es veidoju Jelgavas vēsturi».
Jums, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, jau ir pieredze un
radoša izdoma, veidojot svētku gājiena vizuālo tēlu. Ceru,
ka arī šogad gājiens pulcinās gan atraktīvus dalībniekus,
gan atsaucīgus skatītājus.
Pulcēšanās gājienam – pulksten 16.30 Pulkveža O.Kalpaka
ielā, sākot no Lielās ielas virzienā uz Raiņa ielu, kā arī
Svētes ielā un skvērā.

Svinēsim svētkus kopā!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Pilsētas svētki un kultūras pasākumi
Jelgavā
Pirmdien, 24. maijā, plkst.21
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33. kanālā, Baltkom kabeļtelevīzijas
TV 24 programmā) TIEŠRAIDE.
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas pašvaldības aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts Buškevics un direktora vietniece Inta
Englande. Tālrunis TV studijā – 63094204.

Aprīļa populārākais
sportists – Valērijs Redjko
 Ilze Knusle-Jankevica

Portāla www.jelgavasvestnesis.lv interneta balsojumā par aprīļa
populārāko sportistu
Jelgavā atzīts futbola
kluba «Jelgava» kapteinis Valērijs Redjko. «Ir
ļoti patīkami saņemt
šādu atzinību, tomēr gribu uzsvērt – tas ir visas
komandas nopelns,» tā
titula ieguvējs.

Foto: Ivars Veiliņš

Jau jūnija pirmajā pusē
jelgavniekiem tiks piedāvāts jauns pakalpojums – abonementa
biļete piecām kalendārajām dienām kombinētajam pārvietošanās
veidam vilciens un autobuss. «Īpaši izdevīga
tā būs tiem, kuri pa
Jelgavu pārvietojas
autobusā, bet vairākas
dienas nedēļā dodas
ar vilcienu uz Rīgu,»
norāda SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs.
Piecu dienu biļetes cena jāapstiprina Jelgavas domes deputātiem, kuri jau šodien lems par
šo jautājumu. Lēmumprojektā
norādīts, ka biļetes cena būs
3,33 lati. «Šī cena aprēķināta, pamatojoties uz domē apstiprināto mēnešbiļetes cenu,
kas šobrīd ir 20 lati,» skaidro
P.Salkazanovs.
Pašlaik šāds biļešu tirdzniecības modelis darbojas tikai
Rīgā, savstarpēji vienojoties
«Pasažieru vilcienam» un «Rīgas satiksmei». Jelgava būs otrā
vieta, kur pieejams šāds pakalpojums. «Izvērtējot Rīgas pieredzi, nākas secināt, ka cilvēki šo
modeli ir pieņēmuši un atzinuši
par labu, tāpēc arī sadarbībā ar
«Pasažieru vilcienu» plānojam
to ieviest mūsu pilsētā,» stāsta
P.Salkazanovs.
Ieviešot jauno pakalpojumu,
ieguvēji būs gan iedzīvotāji, gan
uzņēmums. Iedzīvotāji varēs
pārvietoties ar pilsētas sabiedrisko transportu, maksājot
mazāk, savukārt JAP piesaistīs
regulāros pasažierus kombinētajam pārvietošanās veidam,

Apmēram jūnija vidū pasažieri varēs iegādāties vienoto vilciena un autobusa biļeti, kas ļaus
Fotokolāža: Ivars Veiliņš
pārvietoties šajos transporta līdzekļos lētāk.
tostarp pilsētas autobusiem.
JAP aprēķini liecina, ka, izmantojot piecu dienu biļeti, viens
brauciens pilsētas autobusā
izmaksās 33 santīmus līdzšinējo 50 vietā. «Biļete būs derīga
piecas kalendārās dienas, un
to laikā biļetes īpašnieks varēs
pārvietoties ar jebkuru pilsētas
autobusu pa jebkuru maršrutu
neierobežotā daudzumā,» norāda P.Salkazanovs.
JAP vadītājs neslēpj, ka domāt par jauniem pakalpojumiem
uzņēmumu piespiedusi valsts
politika pasažieru pārvadājumu

jomā, kas vērsta uz pasažieru
piesaisti vilcienam, slēdzot 16
mikroautobusu Jelgava – Rīga
reisus, bet vēl vairākus lielas
ietilpības autobusus aizvietojot
ar mikriņiem.
Lai gan vēl jāparaksta sadarbības līgums ar «Pasažieru vilcienu», JAP valdes loceklis prognozē, ka jaunā veida biļetes būs
pieejamas jau jūnijā. Iedzīvotāji
aicināti interesēties dzelzceļa
biļešu kasēs, jo tieši tur jaunās
biļetes varēs iegādāties.
Izvērtējot jaunā modeļa efektivitāti, iespējams, tiks lemts arī

par citiem biļešu veidiem. Viņš
norāda, ka šā gada laikā ievērojami audzis pārdoto mēnešbiļešu
skaits – ja janvārī tika pārdota
181 biļete, tad maijā jau 611.
Tas liecina, ka cilvēki pilsētas
sabiedrisko transportu izmanto
un būtu ieinteresēti izvēlēties
sev piemērotāko pakalpojuma
veidu. «Situācija mainās ļoti
strauji, bet mēs tai cenšamies
pielāgoties,» tā P.Salkazanovs,
piebilstot, ka, iespējams, nākotnē jelgavnieki varēs iegādāties
arī piecu dienu biļeti braukšanai
tikai pilsētas autobusos.

Muzejs atguvis vēsturisko Homēra bisti
 Sintija Čepanone

Otrdien, Starptautiskajā Muzeju dienā,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs jeb
«Academia Petrina»
atguvis vienu no četrām bistēm – no ģipša
izlietu sengrieķu dzejnieka Homēra portretu. Tas ielikts vietā,
kur biste atradusies
vēsturiski.

Homēra portretu marta vidū
muzejam uzdāvināja ģipša resV.Redjko norāda, ka šo titulu taurators vācietis Bernhards
uztver kā balvu visai komandai, bet Gūtmanis, un sākotnēji tas
pašu aptauju – kā lielisku veidu, lai ēkas fasādes nišā tikai «pielaikots», lai, uzlabojoties laika
popularizētu savu sporta veidu.
apstākļiem, biste tiktu nostip(Turpinājums 3.lpp.)

rināta pastāvīgi. Kā stāsta muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere, tieši Homēra biste
no visām četrām vēsturiskajās
fotogrāfijās bija visskaidrāk
redzamā, un tā, izlieta ģipsī,
nu atrodas savā vēsturiskajā
vietā. «Taču to, kad muzeja
fasāde varētu atgūt arī pārējās trīs bistes, pateikt ir grūti
– pirmkārt, nav precīzi zināms,
kādi portreti nišās atradušies,
otrkārt, tas ir ļoti dārgi. Arī
Homēru esam atguvuši, pateicoties dāvinājumam,» tā
M.Kaupere, gan piebilstot, ka
pašlaik cerības liktas uz kādu
profesoru no Sanktpēterburgas, kurš sev līdzi aizvedis arī
vēsturiskās bildes, lai pēc tām
censtos «sazīmēt» bistes.
Taču, kā norāda M.Kaupere,
arī lai Homēra portretu ievie-

totu un nostiprinātu fasādes
nišā, ko saviem spēkiem izdarīt
nebūtu iespējams, muzejs pieņēma dāvanu – SIA «Rimts»
uzdāvināja pacēlāja pakalpojumu, savukārt Juris Pavlovs,
kurš ir šādu darbu speciālists,
muzejam uzdāvināja savu artavu – bisti nostiprināja nišā.

Turpmāk tā muzeja fasādē būs
redzama pastāvīgi.
Jāatgādina, ka savulaik (līdz
ēkas sagraušanai 1944. gada
vasarā) muzeja ēkas fasādes
nišās bijušas četru senatnes
gudro bistes. Ēku 1952. gadā
atjaunojot, fasādes nišas savus
«patronus» neatguva.
Turpmāk
muzeja ēkas
fasādes nišā
Homēra
portrets
būs pastāvīgi – biste
apstrādāta
ar īpašu
materiālu un
nišā ievietota
tā, lai tai nekaitētu laika
Foto: Ivars Veiliņš apstākļi.
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Gandarījums un vilšanās – tā ir sajūtu kombinācija, ko šodien
izjūt ne viens vien LLU pēdējā kursa students. Gandarījums
par to, ka vairs tikai pāris nedēļu, un diploms būs kabatā, bet
vilšanās par neskaidrību, vai šobrīd iegūtajam diplomam būs
arī jēga. Taču, lai arī kāda būtu četru gadu darba pēcgarša,
studenti tomēr ir pārliecināti – ja ne tūlīt, tad pēc gada vai
diviem viņu izglītībai būs nozīme.

1. kursā – darbs
Valsts Kontrolē, ar
diplomu – bez darba
Vita Skrodere, SZF Iestāžu un uzņēmumu ārējo
sakaru 4. kursa studente:
«Protams, augstskola vēl
jāpabeidz, bet es jau šobrīd
ļoti intensīvi esmu sākusi
sūtīt CV. Augstskolā finišs,
bet nākotnes perspektīvas
ļoti neskaidras. Tu, cilvēks,
vienkārši nesaproti, ko darīt.
Ja 1. un 2. kursā darbu atrast
nebija nekādu problēmu, tad
tagad sūti savus CV, bet rezultāta nekāda. Iedomājieties,
es 1. kursā strādāju Valsts
Ko n t r o l ē p a r s a b i e d r i s k o
attiecību speciālisti. Aizgāju
vasarā, mani pieņēma, tā arī
visu vasaru nostrādāju. Tāds
paradokss jau sanāk – tobrīd
nevienam nebija svarīga mana
izglītība, esmu apķērīga, ātri
iejutos, ar darbu tiku galā, un
tas arī bija galvenais. Tagad
taču mana apķērība nav zudusi, klāt nākušas zināšanas,
tikai tās vairs nevienam nav
vajadzīgas. Ja tā padomā,
tiešām dīvaini: cilvēks bez izglītības – Valsts Kontrolē, bet
ar izglītību vari sēdēt mājās.
Protams, rodas jautājums,
kāpēc tērēt laiku un finanses,
kas arī nav mazas – gadā par
mācībām vien jāmaksā 900
latu. Un tagad diploms būs
iegūts, jāsāk atmaksāt mācību kredīts, bet darbu atrast
nevar.
Par pārdevēju ar augstāko
izglītību strādāt negribētos,
taču, ja nebūs cita varianta,
būšu spiesta meklēt varbūt
zemākas kvalifikācijas un mazāk atalgotu darbu, jo kredīts
vienkārši piespiedīs. Šī ir laba
mācība, ko jau tagad cenšos
nodot savai māsai. Viņa patlaban mācās 6. klasē, un es jau
tagad mudinu viņu vispirms
izvēlēties arodskolu – iegūt
profesiju, tikai tad domāt par
bakalaura grādu. Tad vismaz

neesi pazudis – tev ir kaut
kādas iemaņas, bet ko var
darīt cilvēks tikai ar «pliku»
vidusskolu vai teorētiskām
zināšanām, kas iegūtas augstskolā? Jāatzīst, ka pati šādu
ceļu pirms gadiem noteikti
nebūtu izvēlējusies, jo, šķiet,
manā laikā vēl valdīja tas
stereotips, ka tehnikumi ir
zemākas šķiras un tajos mācās tie, kas vidusskolā netiek.
Taču tagad situācija ir būtiski
mainījusies. Pašai ir gadījies
pabūt arodskolās – dažreiz
pat pārņēmusi skaudība,
redzot, kā šīs skolas aprīkotas, kādas viņiem ir prakses
iespējas. Tāpēc es noteikti
jauniešiem ieteiktu nopietni
padomāt, pirms izvēlēties
savu izglītošanās ceļu. Augstākā izglītība nekur nepazudīs, arodskolā tāpat iegūst
vidējo izglītību, durvis uz
augstskolu ir vaļā. Vienkārši
tad ir papildu nodrošinājums,
kāda man šobrīd nav... Es
tagad lieliski apzinos, ka nu
Latvijā to sociālzinātņu bakalauru ir par daudz. Kur lai
viņi visi liekas? Sūtu savus
CV, un, izrādās, konkursā ir
100 kandidāti uz vietu. Izeju
vienu atlases kārtu, tad vēl
vienu, tieku līdz pārrunām ar
personālatlases speciālistiem,
viņi slavē un saka: «Jūs patiesi esat tālu tikusi, tik jauns
speciālists, bet jau iekļuvis
desmitniekā!» Bet ko man tas
līdz, ka es iekļūstu desmitniekā?! Kaut pieciniekā vai
trijniekā – darbu es tik un tā
nedabonu.
Tomēr es ļoti ceru, ka mans
optimisms nenoplaks – intensīvi turpināšu meklēt, un gan
jau atradīsies vieta arī man.
Es vienmēr esmu uzskatījusi,
ka izglītībai ir nozīme, šobrīd
vienkārši laiks nav no tiem
labvēlīgākajiem.»

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

«Augstākā izglītība
ir domāšanas veids»

Šobrīd pēdējo kursu studentus sastapt augstskolā ir visai
pagrūti – viņiem palikuši vien
pēdējie metri pirms darbu aizstāvēšanas, tāpēc katrs savās
mājās vēl steidz pabeigt iesākto.
Tiem, kam mājas tālāk, darbus
raksta dienesta viesnīcās. Arī
Uģis Upners no Talsiem un
Inese Pētersone no Skrundas
kopējā istabiņā raksta katrs
savu bakalaura darbu. Uģis
beigs autotransporta inženierus
Tehniskajā fakultātē, bet Inese
būs mājturības un informātikas
skolotāja. «Šobrīd abi intensīvi
strādājam pie bakalaura darba,
tad jau manīs, kā dzīvot tālāk,»
atzīst abi jaunieši, kas par pāri
kļuvuši studējot.
Uģis ir pragmatiski domājošs
un uzreiz uzsver, ka viņš nav no
tiem čīkstētājiem, kam tagad vi-

sur pie vainas ekonomiskā krīze.
«Es jau nenācu uz augstskolu,
lai pēc tās absolvēšanas kāds
uzreiz man lielo peļņas darbu
piedāvātu. Manā uztverē augstākā izglītība pirmām kārtām
ir domāšanas veids. Studējot
cilvēks mainās, un tas ir tas, ko
vēlējos iegūt. Jā, piekrītu – tiem,
kas stājās tobrīd pieprasītajās
programmās, piemēram, celtniekiem, IT speciālistiem, tagad
varbūt rokas nolaižas, jo krīzē
tādu darbu kā pirms pāris gadiem vairs neatrast. Bet mums,
autotransporta inženieriem,
ir mazliet citādāk – mums tā
joma tāda stabilāka, nav tādu
lēcienu augšā, lejā. Arī darbalauks daudz plašāks – tās ir ne
tikai ražotnes, servisi, bet arī
loģistika, praktiski jebkurš ar
transportu saistīts uzņēmums.

Tāpēc pagaidām es neuztraucos,» atzīst Uģis.
Arī Inese ir pārliecināta, ka
skolotājas būs vajadzīgas vienmēr. «Jā, šobrīd jau sāku meklēt
darbu un redzu, ka vairāk pieprasītas ir bērnudārzu audzinātājas un sākumskolas skolotājas,
bet tas jau nav nekas traks – ja
būs nepieciešamība, pārkvalificēšos,» uzskata Inese.
Neviens no jauniešiem pat
necer, ka, tiklīdz diploms būs
kabatā, tā viņiem uz paplātes
kāds pasniegs labi atalgotu
darbu. «Es jebkurā brīdī esmu
gatavs sākt no pašas apakšas
– tas ir tikai normāli, ja cilvēks
sevi apliecina, pierāda savas
spējas. Es neceru, ka tikai ar
augstskolas izglītību tūlīt varētu
kļūt par vadošo darbinieku kādā
uzņēmumā – vispirms taču jāuzkrāj pieredze,» tā Uģis.
Inese savukārt piebilst, ka
studiju laikā būs iegūta ne tikai
augstākā izglītība, bet arī sertifikāts floristikā, kā arī Eiropas
līmeņa datorprasmes sertifikāts
ECDL. «Tās ir prasmes, kas
dzīvē lieti noder.»
Jāpiebilst, ka abi jaunieši
studijas ar darbu nav apvienojuši un praktiski visu šo laiku
viņus uzturējuši vecāki. Tomēr
ne viens, ne otrs nenožēlo savu
izvēli. «Iegūtās zināšanas un
domāšanas veids ir tas, ko man
nevarēs atņemt neviena krīze,»
tā Uģis.

«Kamēr es ieguvu
izglītību, citi pelnīja»

Juris Brūveris, topošais
būvinženieris:
«Es teikšu godīgi – pagājušajā
gadā, redzot, kas notiek valstī
un vēl jo vairāk manā profesijā
– būvniecībā –, rokas nolaidās.
Es te mācos, mācos, bet rezultātā nevienam nebūšu vajadzīgs...
Skumji... Ja vēl paskatos pāris
gadu atpakaļ, tad vispār – iedomājieties, kamēr es te sēdēju
un mācījos, tikmēr katrs, kuram
nebija slinkums, bez jebkādas
izglītības būvniecībā pelnīja tūkstošus. Bet es tādu darbu apvienot ar mācībām tobrīd nevarēju.
Tagad būšu ieguvis diplomu, bet
ko tas dos – būvnieki tagad kam
vajadzīgi?
Vai būtu bijis prāta darbs pamest mācības, pārkvalificēties?
Es domāju, ka ne. Pagājušajā
gadā gan par to aizdomājos, bet
aprēķināju, ka liela jēga no tā
nebūs – noteikti būtu jāzaudē
budžeta vieta. Rezultātā – kāds
tur ieguvums? Man ir paveicies
ar to, ka jau kopš 1. kursa vasarās strādāju par mērnieka palīgu. Tā sanāca – tovasar aizgāju
strādāt, darba devējs bija apmierināts un piedāvāja grafiku,
kas ļāva darbu visus šos gadus
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš savienot ar mācībām. Tāpēc

arī bija doma
pāriet uz mērniekiem, bet
to ātri atmetu.
Protams, mērnieka palīgam
droši vien nevajag augstāko
būvinženiera
izglītību, tāpēc katrā ziņā,
tiklīdz iegūšu
diplomu, centīšos meklēt darbu savā profesijā. Zinu, viegli nebūs, bet
jāmēģina ir.
Tā ir tā problēma – ne tikai
valsts krīze, bet arī pieredzes
trūkums, kas liedz jaunajiem
speciālistiem uzreiz atrast darbu. Lai arī kāda būtu ekonomiskā situācija un cik ļoti nolaidušās
rokas, es esmu pārliecināts, ka
izglītībai tomēr ir nozīme. Labi,
šodien mums valstī klājas grūti,
bet pēc pāris gadiem situācija
mainīsies, tad diploms noteikti
būs vajadzīgs. Bet, kā jau teicu,
darba devējam ar diplomu vien
nepietiek – viņš prasa pieredzi.
Kur man radīsies tā pieredze,
klātienē studējot?! Jā, mums ir
prakses, bet kas šodien notiek
– ej, kur gribi, meklē, kur gribi,

bet darba devējam viena atbilde:
«Varu tev praksīti uzrakstīt, bet
tikai fiktīvi, darbā tu man te neesi vajadzīgs.» Agrāk varbūt bija
citādi, bet šodien praktiski visur
atbilde ir viena. Tāpēc es domāju
– vai tiešām augstskola nevarētu
piedāvāt ne tikai teorētiskas
zināšanas, bet arī praktiskas?
Universitātei tāpat ir objekti,
kas jāceļ, jārekonstruē, kāpēc
šajos darbos nevarētu iesaistīt
studentus? Piemēram, katram
kursam būtu uzdevums uzcelt
vienu objektu. Tad arī praksi
iegūtu un teorētiskās zināšanas
pārvērstos praktiskās. Manā
kursā no 100 beidzējiem labi ja
15 šobrīd strādā ar savu jomu
saistītā darbā. Ko darīt pārējiem?»

Pašvaldības policijas iekasētā soda nauda pārkāpuma vietā*

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
*Avots: Jelgavas Pašvaldības policija

Ls 8033,50
Ls 3962
Ls 1349
Ls 3710
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Vai iesaistīsieties
Pilsētas svētku
pasākumos?
Raimonds,
strādā ārzemēs:
– Svētkos nepiedalīšos, jo
došos prom
no Latvijas
darba darīšanās. Pēdējos
gados nav sanācis piedalīties
darba dēļ, taču, kad biju students, gan darīju to regulāri.
Svetlana,
vecākā kasiere:
– Pilsētas
svētkus apmeklēšu pēc
darba kopā
ar bērniem.
Citus gadus
Pilsētas svētki bija izdevušies
– tie bija labi organizēti un katram sniedza iespēju apmeklēt
sev interesējošu aktivitāti. Es
uzskatu, ka cilvēkiem svētki
vajadzīgi pēc iespējas biežāk.
Agris, strādā
veselības nozarē:
– Pilsētas svētkus apmeklēšu noteikti.
Gājienā gan
nepiedalīšos,
bet pieļauju,
ka katru dienu varētu doties uz
kādu no pasākumiem. Noteikti
iešu uz kādu teātra viesizrādi
un, ja būs, labprāt pavērošu
arī uguņošanu. Galvenais, lai ir
labs laiks!
Zoja, apkopēja:
– Pagājušajā
gadā uz Pilsētas svētkiem netiku
darba dēļ,
bet citus
gadus patika koncerti, kurus apmeklēju
brīvajā laikā. Šogad pasākumos piedalīšos – svētkos
satikšu arī dēlu ar sievu, tur
varēsim beidzot parunāt un
kopīgi atpūsties.
Elīna, skolniece:
– Katru gadu
izdodas apmeklēt Pilsētas svētku
pasākumus
– tiesa, ne
visus un ne
katru dienu, taču atsevišķus
pasākumus gan. Parasti dodos tad, kad notiek svinīgais
gājiens, kuru vēroju, stāvot
uz ielas pie kultūras nama.
Šogad, kā vienmēr, iešu kopā
ar draugiem. Ir interesanti
apskatīt dažādos gājiena dalībniekus interesantos tērpos
vai formās un ar atbilstošu
ekipējumu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»

Skaitļi runā

Pēc Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem

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

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

Apgaismojums
«pāries» uz vasaras laiku
 Sintija Čepanone

No 1. jūnija pilsētas ielu
apgaismojums tiks ieslēgts un izslēgts pēc
vasaras grafika. Proti, no rītiem tas tiks izslēgts mazliet agrāk, bet
vakaros iedegts vēlāk.
Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
akcentē, ka tādējādi ne
tikai ielu apgaismojums
tiks pielāgots atbilstoši
vasaras laikam, bet arī
ļaus ieekonomēt pašvaldības līdzekļus.
Pēc «Pilsētsaimniecības» aplēsēm, vasaras periodā izmainot
ielu apgaismojuma grafiku un
atsevišķās ielās apgaismojuma
intensitāti, šogad būs iespējams
ietaupīt 35 000 – 40 000 latus.
Ņemot vērā, ka naktis kļūst
īsākas, divus mēnešus – no 1. jūnija
līdz 31. jūlijam – ielu apgaismojums
pilsētā tiks izslēgts pulksten 2, taču,
kā norāda A.Baļčūns, šīs izmaiņas

kluba «Mītava» šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs Edgars Tauteris
(681 balss).
«To, ka esmu nominēts šim
titulam, uzzināju pavisam nesen,
bet tas ir ļoti patīkami. Īpaši tāpēc,
ka šādā veidā ir iespējams Jelgavā
popularizēt savu sporta veidu
– karatē,» saka K.Kalniņš. Viņš
norāda, ka karatē kā sporta veids
Jelgavā pēdējā laikā popularitāti
ir zaudējis, jo viens no labākajiem
un talantīgākajiem treneriem
Andris Vasiļjevs devies strādāt uz
Ungāriju.
Jāatgādina, ka gada beigās tie
pieci mēneša populārākie sportisti, kuri būs ieguvuši visvairāk
balsu, cīnīsies par gada populārākā
sportista nosaukumu. Janvārī par
populārāko sportistu atzīts ziemas
peldētājs Ņikita Gorbatko, februārī – peldētājs Viktors Vovruško,
bet martā – pauerliftingiste Jana
Jansone.

Var pieteikt
sakoptākos pilsētvides objektus
 Kristīne Langenfelde

No šodienas, 20. maija,
Jelgavas pašvaldība izsludina konkursu, kurā
ikviens iedzīvotājs var
pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, līdz 15.
jūnijam ikviens aicināts pieteikt,
viņuprāt, sakoptākos objektus
pilsētā.
Objektus var pieteikt šādās
nominācijās: Zaļākais lodžijas vai
balkona noformējums; Sakoptākā
privātmājas teritorija; Sakoptākais
daudzdzīvokļu nama pagalms (tiks
vērtēts pilsētas sētnieku darbs); Sakoptākā iela; Sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts;
Interesantākais žoga risinājums.
Vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, komisija ņems vērā, kā
tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmību no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem; objekta labiekārtojumu, piemēram,
ierīkotos apstādījumus, celiņus,
laukumus, ūdens krātuves, mazās
arhitektūras formas, un izvēles pamatotību, žoga caurskatāmību, kā

arī objekta uzturēšanas stāvokli.
Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1. vietu
ieguvēji.
Objektus konkursam var pieteikt
personīgi Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11,
pa tālruni 63005522 vai elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi: prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas notiks pie pilsētas kultūras nama Zāļu tirgū – 23. jūnijā
pulksten 12.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī kāds
no objektu pieteicējiem – par
aktivitāti.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks, komisijas sastāvā
iekļauts pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins un galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistes Daina Done un
Ilze Gamorja, kā arī pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta Šurma.
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Izsolē iegūst ap
2000 latu

neattiecas uz tām ielām, kurās
apgaismojuma nodrošināšanai uzstādīta fotoreleju vadība. Savukārt
jau no augusta, naktīm pamazām
kļūstot garākām, apgaismojums
No 51 darba,
tiks izslēgts pulksten 4.
kas tika piedā«Rekonstruētajos ielu posmos,
vāts labdarības
lai taupītu līdzekļus, bet neciestu
akcijā – izsolē,
satiksmes dalībnieku drošība, ieizsolīta vairāk
spējams samazināt apgaismojuma
nekā puse.
intensitāti, un tas arī tiks darīts,
«Prieks, ka
nodrošinot pietiekamu apgaismojelgavnieki,
juma līmeni,» tā A.Baļčūns, norāiegādājoties
dot, ka jau šonedēļ apgaismojuma
darbus, atbalsintensitāte tiks samazināta Rīgas
tījuši mūsu
ielā, Brīvības bulvārī, Akmeņu ielā,
māksliniekus,»
Kronvalda, Lāčplēša, Institūta ielā,
tā Jelgavas
kā arī Vecajā ceļā. Plānots, ka maMākslinieku
zāks apgaismojuma līmenis būs no
biedrības
pulksten 23 līdz 6, taču šis laiks var
vadītājs Māris
tikt koriģēts atbilstoši situācijai.
Brancis.
A.Baļčūns atgādina, ka pašlaik
atsevišķās ielās un ielu posmos,  Sintija Čepanone
piemēram, Pulkveža O.Kalpaka,
«Ja man jāizvēlas naudu
Rūpniecības, Tērvetes, Lapskalna,
iztērēt, vienu dienu paTraktoristu un Lidotāju ielā, apvadot Parīzē vai iegūstot
gaismojuma intensitāte samazināmākslas darbu, es izvēta, daļu no gaismekļiem atslēdzot.
los darbu. Turklāt jau
Un jau pašlaik izdevies ieekonomēt
akcijas misija – atbalstīt
vairāk nekā 11 600 latus.

Aprīļa populārākais
sportists – Valērijs Redjko
(No 1.lpp.)
Par FK «Jelgava» kapteini tika
nodotas 1000 balsis, un šobrīd tas ir
lielākais balsu skaits, kas saņemts
par kādu no sportistiem. «Uzvarēt
balsojumā par mēneša populārākā
sportista titulu, turklāt tik spraigā
cīņā, ir jauki, jo tas apliecina, ka
futbols Jelgavā ir spēks,» teic futbolists, piebilstot, ka patīkamāk
gan esot saņemt balvas par spor
tiskajiem sasniegumiem. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka V.Redjko balsojumam
tika nominēts, jo futbola komanda
iekļuvusi Latvijas kausā finālā.
Aprīļa populārākā sportista
titulam tika izvirzīti pieci sportisti:
futbola kluba «Jelgava» kapteinis
V.Redjko, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas audzēkne Ilona
Badune (114 balsis), CK «Milons»
karatists Kalvis Kalniņš (41 balss),
Jelgavas BJSS džudists Vladimirs
Abramovs (27 balsis) un lakrosa

ZIŅAS

Jelgavas māksliniekus
– mani uzrunāja, un nu
mūsu īpašumā ir vērtīgs
mākslinieka Landaus
pastelis,» teic galerijas
«Suņa taka» saimnieks
Ilmārs Drīliņš.

Šonedēļ kultūras namā pirmo
reizi rīkota labdarības akcija – izsole «Jelgavas mākslinieki savai
pilsētai». Lai realizētu Jelgavas
Mākslinieku biedrības ieceri par
godu 40. jubilejai izdot albumu,
kurā pirmo reizi tiktu apkopots
paveiktais un ar darbu reprodukcijām parādīti tie mākslinieki, kas
veido Jelgavas mākslas seju, mūsu
mākslinieki nolēma rīkot izstādi un
pēc tās eksponētos darbus izsolīt.
«Uzskatu, ka pirmajai reizei izsoles rezultāti ir labi. Jelgavnieki bija
atsaucīgi, un nu albuma izdošanai
iegūti pirmie līdzekļi – 1938 lati,» tā
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis. Galvenokārt
izsoles dalībnieki bija jelgavnieki,

Foto: Ivars Veiliņš
un M.Brancis vērtē, ka liela daļa
no viņiem to darījuši, cēla mērķa
vadīti. Viņi atklāj – ir priecīgi,
ka šādā veidā var atbalstīt savus
– Jelgavas – māksliniekus.
«Izsolē piedalījos, jo tajā iegūtā
nauda paredzēta ļoti labam mērķim – mūsu pilsētas mākslinieku
albuma izdošanai, un tas noteikti
būs lielisks veids, kā reprezentēt
Jelgavu. Es augstu vērtēju mūsu
mākslinieku veikumu, viņu ilgos
gados uzkrāto potenciālu, tādēļ ir
prieks gan par to, ka esmu ieguvusi brīnišķīgu darbu, gan reizē
atbalstījusi mākslinieku ieceres
realizēšanu,» teic Baiba Rivža. Tam
piekrīt arī I.Drīliņš, piebilstot, ka
tā ir laba iespēja atbalstīt vietējos
māksliniekus, kaut arī šajā gadījumā viņi par to saņem nevis naudu,
bet gandarījumu. «Protams, katrs,
kas piedalās izsolē, savā īpašumā
vēlas iegūt darbu par zemāku cenu,
turklāt sākumcenas bija noteiktas
tuvu pašizmaksai. Landaus pastelis arī tika vairākas reizes pārsolīts,
taču darbs ir patiesi vērtīgs,» atzīst
galerijas saimnieks.
Kopumā izsolē tika piedāvāts
51 darbs – gan gleznas, gan foto
grāfijas, gan keramikas un stikla
mākslas darbi. Izsolīt izdevās ap
30 darbu. «Gleznas pirka mazāk, un tas ir likumsakarīgi, jo

arī to sākumcena bija augstāka
– ap 100 – 200 latiem, turpretim
keramikas un citiem mākslas
darbiem sākumcena bija vidēji 15
lati. Protams, izsolē šīs summas
auga,» tā M.Brancis. Viņš pieļauj,
ka nākotnē šādas izsoles varētu
kļūt par tradīciju. «Tā būtu iespēja
ne tikai iegūt līdzekļus, bet arī popularizēt Jelgavas māksliniekus.
Pagaidām gan tā ir tikai doma,
bet, vai tā būs, rādīs laiks,» tā
biedrības vadītājs.
Jāatgādina, ka gada beigās
mūsu pilsētas mākslinieku organizācija atzīmēs 40 gadu jubileju
un to iecerēts sagaidīt ar nopietnu
izdevumu, kurā pirmo reizi grāmatā tiks apkopots paveiktais un
ar darbu reprodukcijām parādīti
tie mākslinieki, kas veido Jelgavas
mākslas seju. «Mūsu pilsētā īsāku
vai garāku laiku darbojušies vai
joprojām strādā ap 60 mākslinieku. Viņi visi ir jāatceras un jāpiemin,» tā Mākslinieku biedrības
vadītājs, atklājot, ka albumā plānots atspoguļojot 60 mākslinieku
veikumu, tajā iekļaujot pa diviem
darbiem no katra, tātad 120 krāsu
attēlus. Kopumā šīs ieceres realizēšanai nepieciešami apmēram
8000 lati, un M.Brancis cer, ka
trūkstošos līdzekļus izdosies iegūt,
uzrunājot atbalstītājus.

Svētkos piedalīsies 17 deju kolektīvi
 Ilze Knusle-Jankevica

Nosaukti tie Jelgavas
tautas deju kolektīvi un
mūsdienu deju grupas,
kas jūlijā piedalīsies 10.
Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Jelgavu pārstāvēs
17 kolektīvi – 12 tautas
deju ansambļi un piecas
mūsdienu deju grupas,
informē svētku koordinatore Jelgavā Inese
Bandeniece.
Svētkos piedalīsies visi tie astoņi
pilsētas skolu tautas deju kolektīvi,
kuri reģiona skatē saņēma augstāko – laureāta – vērtējumu, tas ir, 45
– 50 punktus. «Šie kolektīvi skatē
parādīja vislabāko sniegumu un
piedalīsies svētku atklāšanas koncertā,» norāda I.Bandeniece.
Līdztekus šiem kolektīviem
lielajā notikumā piedalīsies vēl
pieci tautas deju kolektīvi, pavisam
tātad 12, bet vēl divi no 4. pamatskolas iekļauti rezervistu sarakstā.
«Tas ļauj cerēt, ka uz Rīgu varētu
doties vēl kāds mūsu kolektīvs,»
piebilst I.Bandeniece.
Jāatgādina, ka skatē piedalījās
22 Jelgavas tautas deju kolektīvi
un Jelgavas skolēnu deju kolektīvu
virsvadītāja Alda Skrastiņa viņu
sniegumu novērtēja kā ļoti labu.
Visaugstāko punktu skaitu – 49,5
– ieguva «Vēja zirdziņa» vidussko-

las kolektīvs. Svētkos piedalīsies
arī piecas mūsdienu deju grupas
un Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju
orķestris «Rota».
Jāpiebilst, ka svētku laikā Kongresu namā būs apskatāma arī vizuālās un lietišķās mākslas izstāde
«Ritmu spēles». Tajā tiks eksponēti arī četri darbi no Jelgavas. To
autori ir Anastasija Plotņikova (6.
vidusskola), Eliāna Sanda Veinberga (3. pamatskola), Jekaterina
Avdotina (5. vidusskola), kā arī
Elīna Gaile un Elīna Mengote
(4. vidusskola). Par koriem, kuri
piedalīsies svētkos, informēsim
nākamajā numurā.
Biļetes uz Skolēnu dziesmu un
deju svētkiem Jelgavā var iegādāties kultūras nama kasē.

10. Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos piedalīsies
• Tautas deju kolektīvi
Pieci «Vēja zirdziņa» kolektīvi: 1. – 2.,
3. – 4., 5. – 6., 7. – 9., 10. – 12. klašu
grupā.
Seši «Jundas» kolektīvi: visās grupās,
3. – 4. klašu grupā divi.
Jelgavas 4. pamatskolas deju kolektīvs:
3. – 4. klašu grupā.
Laureāti: «Vēja zirdziņa» 1. – 2. klase,
3. – 4. klases A grupa, 5. – 6. klase, 7.
– 9. klase un 10. – 12. klase; «Jundaliņi» (1. – 2. klase), «Jundēna» 3. – 4.
klases A grupa un 5. – 6. klase.
• Mūsdienu deju grupas
Trīs «Benefices» grupas, divas «Intrigas» grupas.

Jelgavas pašvaldība aicina juridiskās personas, kuru
nekustamais īpašums atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, deklarēt inženierbūves.
Ar 2010. gada 1. janvāri ir stājušies spēkā grozījumi likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli», kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošas inženierbūves. Likuma
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta 2. daļā ir uzskaitītas inženierbūvju kategorijas, kuras neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
Saskaņā ar likuma «Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums» 14.
pantu juridiskām personām, kuru nekustamais īpašums atrodas Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā, ir pienākums iesniegt inženierbūves
datu deklarāciju LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā
par inženierbūvēm, kas saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli. Inženierbūves datu
deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2007. gada 20.
marta noteikumiem Nr.182 «Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta
noteikšanu» 39. pielikumu, un šo noteikumu 40. pielikums nosaka inženierbūves datu deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Īsi
 Otrdien, 25. maijā, no pulksten 9
līdz 14 Jelgavas poliklīnikas Plaušu
slimību nodaļa rīko bezmaksas akciju. Uz to īpaši aicināti iedzīvotāji,
kuriem ir sūdzības par ilgstošu klepu
un elpas trūkumu. «Šobrīd arī Latvijā
astmas slimniekiem dota iespēja dzīvot
kvalitatīvu dzīvi – bez mokoša klepus,
elpas trūkuma lēkmēm, nekavējot skolu
un darbu un neatsakoties no fiziskām
aktivitātēm, tieši tādēļ jo īpaši svarīgi ir
būt vērīgiem pret savu veselību un, ja rodas kaut mazākās aizdomas par astmu,
vērties pie ārsta,» tā pneimonoloģe Lilita
Dinka, piebilstot, ka tieši pavasarī visbiežāk novērojami šīs slimības saasinājumi.
Lai pievērstu jelgavnieku uzmanību astmai, 25. maijā interesentiem poliklīnikas
Plaušu slimību nodaļā Stacijas ielā 13
būs iespēja vairāk uzzināt par astmu, ar
īpašu aparatūru noteikt plaušu vecumu,
kā arī veikt spirogrāfiju jeb noteikt elpošanas funkcijas rādītājus.
 Atklāts jauns mērinstruments
autovadītājiem – egometrs. Tas ļauj
katram individuāli noteikt savu autovadītāja portretu un sniedz precīzus
ieteikumus, kam jāpievērš uzmanība,
lai tuvotos ideāla autovadītāja statusam. Projekta pārstāvis Ģirts Avotiņš
informē, ka jaunais rīks izveidots SEB
bankas akcijas «Braucam tuvāk ideālam!» gaitā. Jaunais tests nomēra pašu
galveno – autovadītāju un viņa psiholoģisko portretu. Tas autobraucējiem
pavisam ātri ļauj noskaidrot, cik agresīvi,
uzticami, tramīgi vai emocionāli tie ir
un cik liels ir vieglprātības līmenis. To
egometrs mēra atsevišķi, jo vieglprātība
spēj novest postā pat prasmīgu autovadītāju. Tests pieejams mājas lapā www.
egometrs.lv.
 Sākusi darboties otra Valsts darba
inspekcijas klientu apkalpošanas
telefona līnija. «Tagad iedzīvotāju
zvani tiek pieņemti darba dienās no
pulksten 9 līdz 17 bez pusdienas pārtraukuma,» informē Zemgales reģiona
Valsts darba inspekcijas vadītājs Valdis
Dūms, piebilstot, ka nu vienlaikus varēs
apkalpot divreiz vairāk klientu. Šobrīd
darbojas divas klientu apkalpošanas
telefona līnijas, kuras tiek apkalpotas
centralizēti. Ikviens, kuram ir kādas
sūdzības, neskaidrības vai informācija,
var zvanīt pa tālruņa numuru 67186522
vai 67186523. «Apkopotie dati rāda,
ka šā gada pirmajos divos mēnešos
Valsts darba inspekcija sniegusi 3500
konsultāciju, tāpēc domāju, ka bija
nepieciešams ieviest vēl vienu līniju,»
situāciju raksturo V.Dūms. Viņš piebilst,
ka šogad Jelgavā lieli nelaimes gadījumi
darbā nav notikuši, tomēr iedzīvotāju
zvani tiek saņemti.
 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
un tās filiāļu darba laikā ieviestas
izmaiņas – 23. maijā, Vasaras svētkos, visas bibliotēkas būs slēgtas. Kā
informē Jelgavas Zinātniskā bibliotēka,
22. maijā, kas ir pirmssvētku diena, Zinātniskā bibliotēka būs slēgta, savukārt
tās filiāles – bērnu bibliotēka «Zinītis»,
bibliotēka «Pārlielupe» un Miezītes
bibliotēka – strādās no pulksten 10 līdz
16. Vasaras svētkos, 23. maijā, slēgtas
būs visas bibliotēkas, savukārt 27. maijā
nestrādās Pārlielupes bibliotēka, kur
notiks inventarizācija. «Zinītis» un Miezītes bibliotēka šajā dienā būs atvērta
no pulksten 10 līdz 18, bet Zinātniskā
bibliotēka – no pulksten 10 līdz 19.
28. maijā, kas ir mēneša pēdējā piektdiena, tradicionāli notiks Spodrības diena,
tādēļ gan Zinātniskā bibliotēka, gan tās
filiāles būs slēgtas.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā –
skolēnu uzņemšana!
2010./2011. mācību gadam uzņemsim skolēnus 7. un 10. klasēs visās
izglītības programmās.
Uzņemšana 7. – 9. klasēs
pirmajā nedēļā pēc liecību saņemšanas no 31. maija līdz 11. jūnijam
no pulksten 10 līdz 15 (pirmd., otrd.,
trešd., piektd.); no pulksten 14 līdz
19 (ceturtd.).
Uzņemšana 10. – 12. klasēs
no 14. jūnija līdz 22. jūnijam
no pulksten 10 līdz 15 (pirmd., otrd.,
trešd., piektd.); no pulksten 14 līdz
19 (ceturtd.).
Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.
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«Dzīvoju tā – vidēji»

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

«Mierina – uz ielas nepalikšu»

«Divatā bija vieglāk»

Foto: Ivars Veiliņš
Jānis Stabiņš, pensionārs:
«Pensionāriem Jelgavā klājas
labi, bet valstī kopumā – ne
visai, un es uzskatu, ka tuvāko
divu trīs gadu laikā situācija
nekļūs labāka, jo, lai pārvarētu
krīzi, mocīsimies kādus gadus
divdesmit vismaz. Patiesībā jau
par savu dzīvi sūdzēties nevaru,
jo, paskatoties uz apkārtnotiekošo un salīdzinot savu situāciju ar citu pensionāru ikdienu,
varu teikt, ka dzīvoju tā – vidēji.
Pat neraugoties uz to, ka kopā
ar kundzi nākas atbalstīt arī
bērnu ģimenes. 48 gadus esmu
nostrādājis Latvijas Dzelzceļā
par depo vadītāju, un mana
pensija ir 250 lati «uz papīra»,
sievai, kura strādāja bērnu poliklīnikā, – 190 lati. Nav daudz,
bet iztikšanai pietiek, lai gan
mūsu dzīvoklī mīt arī vecākā
meita ar vīru un mazmeita ar
vīru, kuriem būs bērns. Abi znoti ir bez darba, tāpēc jāatbalsta,

jāpalīdz ar iztikšanu. Mums
ir četristabu dzīvoklis – 103
kvadrātmetri plašs –, un no
savas pensijas es samaksāju par
dzīvokli, siltumu, kabeļtelevīziju, telefonu un pasūtu avīzes,
bet sieva ar bērniem nopērk
pārtiku. Pāri man paliek tikai
trīsdesmit lati, par ko mašīnai
benzīnu nopirkt, lai aizbrauktu
uz dārzu. Esmu arī Jelgavas
Pensionāru biedrībā, taču tajā
iesaistījos nevis tāpēc, lai kaut
ko dotu vai saņemtu pretī, bet
tāpēc, ka esmu pensionārs un
citai biedrībai piederīgs nejūtos.
Vienīgie pasākumi, kuros piedalos, ir sapulces – uz tām gan
eju un uzdodu jautājumus. Citu
vaļasprieku man nav – neceļoju,
kultūras pasākumus neapmeklēju, bet par dzīvi nesūdzos.
Turklāt priekšā Jāņi – tos mēs
vienmēr svinam, jo es taču esmu
Jānis, un šogad būsim Platonē,
kur znotam – vecākās meitas
vīram – ir māja.»

Gaļina Poļakova, pensionāre:
«Man ir 80 gadi, taču es vēl gribu dzīvot, tāpēc, cik vien veselība
ļauj, uzturos cilvēkos – kultūras
pasākumi, kurus var apmeklēt
bez maksas, tirgošanās man ļauj
neieslīgt vēl dziļākā bezcerībā. Es
gribētu arī atrast darbu – varētu
strādāt, piemēram, par dežuranti,
taču tagad ar darbu ir grūti pat jaunajiem, kur nu vēl manā vecumā.
Dzīve nav viegla – vēl nesen pat
biju pie ārsta un lūdzu izrakstīt
nomierinošas zāles, lai es vismaz
varētu neraudāt, vakaros aizmigt
un man būtu apetīte. Pašlaik dzīvoju trīsistabu dzīvoklī, taču pirms
pāris gadiem mazmeita un mazdēls
nolēma uzsākt biznesu un dzīvokli
ieķīlāja bankā. Bizness izputēja, un
tagad mans dzīvoklis pieder bankai. Mazdēls gan mierina, ka gluži
uz ielas nepalikšu. Es arī iespēju robežās maksāju visus rēķinus, taču
man jau uzkrājies 500 latu parāds
– jūtos tik slikti. Es taču vienmēr

esmu centusies visu nomaksāt, bet
no parāda ārā netieku. Pie manis
dzīvo arī mazmeita ar savu meitu.
Mazmeita ilgi bija bez darba, bet,
par laimi, nesen kaut kādu dabūja,
tāpēc ceru, ka kaut kā iztiksim. Ja
salīdzina ar citiem, man ir laba
pensija – saņemu 185 latus, taču
150 lati «aiziet» par dzīvokli, zāles
pērku tikai nepieciešamākās – tā,
lai no pensijas pāri paliktu vismaz
desmit lati. Bet pārējo piepelnu,
tirgojoties Satiksmes ielas tirdziņā. Neko daudz jau nesanāk, bet
dienā latu cenšos ietirgot. Citreiz
sanāk vairāk, citreiz – mazāk. Man
ir ābeļdārzs, un rudenī nopērku
dzērvenes un savāru zapti – to arī
tirgoju. Man apkārt ir ļoti labi tirgotāji – ja kādam dienas beigās paliek
pāri kāda puķīte, atdod man, es
pārdodu un nopelnu naudiņu. Kaut
divdesmit santīmu, tomēr naudiņa,
un beigās mēs visas esam paēdušas.
Es tomēr cenšos būt optimiste – eju
cilvēkos, lai galvā nenāk muļķīgas
domas.»

Romāns Leja, pensionārs:
«Patiesībā es jūtos diezgan
jocīgi – pagājušajā rudenī nomira
sieviņa, un tagad esmu palicis
viens. Agrāk vienu pensiju varēja
atvēlēt uzturam, otru – komunālajiem maksājumiem. Divatā
bija vieglāk, bet tagad jāmācās
izdzīvot ar vienu pensiju. Man
jau saka, lai to divistabu dzīvokli
pārdodu un nopērku mazāku,
bet negribas – visu laiku te esmu
dzīvojis, pieradis pie visa, tāpēc,
kamēr vēl varēšu samaksāt, dzīvošu te. Jā, protams, šogad, viens
dzīvojot, vairs nevaru pasūtīt
avīzes, nopirkt kādu grāmatu,
tāpēc eju uz bibliotēku, vairāk
jādomā, ko varu un ko nevaru
atļauties. Esmu 2. grupas invalīds, un pensija mazliet pārsniedz
to summu, lai varētu pretendēt
uz pašvaldības palīdzību. Vienu
gan esmu izdarījis – uzrakstīju
iesniegumu, lai man samazina
nekustamā īpašuma nodokli.
Pašlaik tā dzīvošana man sanāk

Kāds ir Jelgavas pensionārs?
 Sintija Čepanone

«Mēdz teikt, ka tikai bagātais
var atļauties būt pesimists, un
to noteikti var attiecināt arī uz
pensionāriem. Mūsu paaudze
nav pieradusi pie miljoniem,
jo tādu mums nekad nav bijis,
arī tagad mums nav dārgu
mašīnu, greznu villu, par ko
raizēties, – iztiekam ar to, kas
ir. Esam pašpietiekami,» teic
Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija
Kolneja.
Pēdējā laikā tieši pensionāri bijuši
viena no tām iedzīvotāju grupām, ko
ekonomiskās krīzes sekas valstī skārušas
visvairāk, un vairumam nelielās pensijas apjoms pašlaik «ļāvis atgriezties»
2008. gadā. Pensionāri nelolo ilūzijas,
ka kaut kas šajā jomā varētu mainīties,
piemēram, tiktu indeksētas pensijas,
tāpēc katrs iztiek, kā māk. «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidro, kā pašlaik klājas
pensionāriem mūsu pilsētā.

«Pavisam ātri
tikām atsviesti atpakaļ»

Lai noskaidrotu vispārējo situāciju
pensionāru vidū Jelgavā, tostarp, kā
pensionāri tiek galā ar ekonomiskajām
un sociālajām problēmām, Jelgavas
Pensionāru biedrība 2008. gadā veica
aptauju «Kā jūtas pensionārs Jelgavā».
Kopumā tika aptaujāti 233 pensionāri,
un rezultāti apliecināja – kaut arī gan
palīdzības apjoms no valsts un pašvaldības, gan pensiju lielums, salīdzinot ar
situāciju 2000. gadā, audzis, tas joprojām
ir nepietiekams. Gadu vēlāk tika veikta
ekspresaptauja Pensionāru biedrības
biedru vidū, un situācija rādījās labāka.
«Tad pensijas tika indeksētas, valdība
solīja, ka indeksācija turpināsies un ka
2010. gadā nebūs neviena pensionāra,
kam pensija mazāka par minimālo algu.
Taču pavisam ātri mēs tikām atsviesti
atpakaļ,» tā M.Kolneja.

Kā norāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas vadītāja Dace Olte, pašlaik Jelgavā
kopumā ir ap 13 600 pensionāru. Skaitliski visvairāk cilvēku saņem pensijas 160
– 180 latu robežās, otrs biežākais pensijas
apjoms Jelgavā ir 140 – 160 lati.

Apzinīgākā sabiedrības daļa

Taču, neraugoties uz salīdzinoši nelielajiem ienākumiem, pensionāri vēl
aizvien ir apzinīgākā sabiedrības daļa.
Namu apsaimniekotāji apgalvo, ka tikai
retais no viņiem ir parādā par sniegtajiem pakalpojumiem, un to apliecina arī
paši pensionāri, norādot, ka, saņemot
pensiju, vispirms sedz visus maksājumus
un tikai pēc tam kalkulē, kā izdzīvot
līdz nākamajai pensijai. Arī Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne norāda,
ka pašlaik aizvien spilgtāk iezīmējas
tendence, ka pensionāri pabalstu, ja
tas pienākas, pieprasa, lai nevienam
nepaliktu parādā, un izmanto iespēju
atsevišķus maksājumus segt ar pašvaldības atbalstu.
Skaidrs ir viens – grūtāk klājas vientuļajiem pensionāriem, jo viss maksājumu
slogs gulstas uz viena cilvēka pleciem.
«Ar divām pensijām, neskatoties uz to,
cik tās lielas, vēl var iztikt, jo vidēji 60
procenti pensijas «aiziet» komunālajiem
maksājumiem, un vientuļajam pensionāram, kurš saņem 100 – 120 latus, nedēļā
nākas iztikt ar desmit latiem,» stāsta
M.Kolneja. Lai «savilktu galus», viņi
ekonomē uz pārtiku, medikamentiem,
apģērbu, to iegādājoties lietoto preču
veikalā, izmanto iespējas iegūt humāno
palīdzību, un atļauties atlicināt naudu
no pensijas koncerta vai teātra izrādei
var tikai retais.
Tiesa gan – no vienas puses, dzīvot
vienam ir grūti, jo šādā gadījumā pensionārs var rēķināties tikai ar savu pensiju,
labākajā gadījumā – vēl arī ar bērnu
atbalstu, taču, no otras puses, arī dzīvošana ģimenē negarantē pārticīgu dzīvi.
«Nereti ģimenēs dzīvojošie pensionāri
nevar pretendēt uz pašvaldības atbalstu.

Ja pensionārs dzīvo ģimenē, uzreiz ir cita
mēraukla, jo konkrētus pabalstus piešķir
nevis pensionāram kā sociālai grupai,
bet gan izvērtējot ienākumu līmeni uz
vienu ģimenes locekli,» norāda Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja. Jā, protams,
agrāk situācija bija citāda un bieži vien
pensionāru par ģimenes «barotāju»
neuzskatīja, taču daudzās ģimenēs tieši
pensija pašlaik ir vienīgais oficiālais
ienākumu avots, tādēļ arī mūsu pilsētā
netrūkst tādu pensionāru, kas ar savu
pensiju atbalsta citus ģimenes locekļus
– bērnus, mazbērnus.

Uzņemas
rūpes par mazbērniem

Jo spilgti pēdējā laikā iezīmējas jauna
pensionāru grupa – tie, kuri ne tikai
materiāli atbalsta citus ģimenes locekļus,
bet arī spiesti uzņemties rūpes par mazbērniem. R.Stūrāne spriež, ka pašlaik
tieši šiem pensionāriem klājas visgrūtāk, jo līdztekus papildu izdevumiem
uz pensionāra pleciem gulstas milzīga
atbildības nasta, un tieši tā nospiež visvairāk. «Tās ir trīs paaudzes – vecvecāki,
vecāki un bērni, un šajā gadījumā vidējās
paaudzes iztrūkst, jo nereti tā devusies
peļņā uz ārzemēm, rūpes par bērniem
savs prombūtnes laikā uzticot saviem vecākiem. Mēdz teikt, ka vecāku uzdevums
ir bērnus audzināt, bet vecvecāku – viņus
lutināt, un, kad tā nenotiek, vecvecāki
jūtas slikti,» tā R.Stūrāne.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Bāriņtiesas
datiem pagājušajā gadā vecvecāku aprūpē bija 22 bērni, taču reāli viņu skaits ir
krietni lielāks. «Mūsu rīcībā ir dati tikai
par tām ģimenēm, kas šo jautājumu risinājušas likumiskā kārtībā, taču daudzi
šo jautājumu nav nokārtojuši oficiāli,»
skaidro Bāriņtiesas priekšsēdētāja Īrisa
Guntra Turčinska.

Biedrība
palīdz neiegrimt pesimismā

Kaut arī Sociālo lietu pārvaldei nav
atsevišķu datu par to, cik kopumā pensionāru pēc palīdzības vērsušies pašval-

dībā, R.Stūrāne stāsta, ka viņi kļuvuši
zinošāki, uz kādiem palīdzības veidiem
var pretendēt, un šo iespēju arī izmanto.
Ja kādam agrāk vērsties pēc palīdzības
liedza lepnums – sak, es jau neiešu lūgt
–, tad pašreizējā ekonomiskajā situācijā
aizspriedumiem vairs nav vietas, un, pēc
Sociālo lietu pārvaldes aplēsēm, palīdzība
pabalsta veidā šī gada laikā vien sniegta
apmēram 1950 atsevišķi dzīvojošiem
pensionāriem. «Katram sava sirdssāpe, un arī pensionāri cenšas izmantot
ikvienu iespēju saņemt palīdzību,» tā
R.Stūrāne.
Kaut pēc pašvaldības palīdzības bieži
vien vēršas ne tie optimistiskāk noskaņotie pensionāri, vecāka gadagājuma
cilvēki neslēpj, ka neiegrimt vēl dziļākā
bezcerībā palīdz aktivitātes, kas bagātina
miesu un garu. «Mums nav materiālu
bagātību, tāpēc atliek vien tikšanās, kopīgi izbraukumi, joki. Tiekoties mēs arī
pārspriežam problēmas, taču reizē cits no
cita uzlādējamies un līdz ar to kļūstam
dzīvespriecīgāki,» teic M.Kolneja, kuras
vadītajā biedrībā pašlaik apvienojušies
vairāk nekā 200 pensionāru, un lielākā
daļa no viņiem cenšas negausties par
ikdienas nebūšanām. «Iztiekam ar to, kas
ir. Kā būs vēlāk, tā būs, bet tikmēr mēs
cenšamies priecāties par to, kā ir,» nosaka
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja.
To, ka daļa pensionāru mūsu pilsētā
kļuvuši aktīvāki, pamanījuši arī citi, tomēr R.Stūrāne pārliecināta, ka šajā jomā
vēl jāiegulda milzīgs darbs un pirmām
kārtām jāsāk pašam ar sava dzīvesveida
izvērtēšanu. Proti, ne mazums cilvēku
pieraduši paļauties uz medikamentiem,
un viņi pat domu nepieļauj, ka būtu jācīnās nevis ar sekām, bet cēloni. «Vispirms
jāmaina attieksme pret dzīvesveidu
– dažkārt labāk par kārtējo tableti taču
palīdz, piemēram, zāļu tēja, paša lasīta,»
tā R.Stūrāne, piebilstot, ka diemžēl ne
mazums ir tādu pensionāru, kuri mēdz
lietot alkoholu un daļu līdzekļu tērē šim
mērķim. «Tieši tāpēc sava dzīvesveida
izvērtēšana jāsāk arī ar atteikšanos no
atkarībām,» tā pārvaldes vadītāja.

no rokas mutē. Arī bērnu mums
ar sieviņu nebija, un tagad esmu
pateicīgs radiniekiem laukos, kas
atbalsta, šo to izaudzēju savā dārziņā – tā varu ietaupīt uz pārtiku.
Kopš dzīvoju Jelgavā, kartupeļus
neesmu pircis. Jā, sieviņa arī bija
šo to iekrājusi nebaltām dienām,
un šis maciņš pamazām dilst,
taču vismaz nevienam neesmu
parādā. Mūsu mājā ir 27 dzīvokļi,
un apsaimniekotājam parāds jau
sasniedzis 1400 latus, par siltumu – 5500 latus. Es nesaprotu,
kā cilvēki var būt parādā šādas
summas! Es, saņemot pensiju,
vispirms samaksāju par dzīvokli
un tikai pēc tam skatos, ko varu
atļauties. Savos 77 gados pavisam
bez zālēm nevaru iztikt, tāpēc ārstam palūdzu, lai izraksta lētākās,
ūdeni, elektrību esmu radis taupīt
jau kopš jaunības. Par laimi, vēl
nav bijis tā, ka kaut ko ļoti, ļoti
vajag, bet naudiņas vairs nav.
Taču, cik ilgi tā vēl būs, ņemot
vērā valsts politiku, nezinu...»

Sociālo pabalstu veidi, uz kuriem var
pretendēt pensionāri Jelgavā
Dzīvokļa pabalstu piešķir īres maksas (apsaimniekošanas maksas) un maksas par
pakalpojumiem izdevumu segšanai. Atsevišķi
dzīvojošam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180 – Ls 90 apmērā; atsevišķi
dzīvojošam pensionāram, 1. un 2. grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kurš
vecāks par 70 gadiem, kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ls 180 un kuram nav likumīgo
apgādnieku – Ls 105 apmērā. Dzīvokļa pabalstu
atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar trūcīgā statusu
var saņemt kā trūcīga persona.
Pabalstu individuālajai apkurei 115 latus
vienu reizi gadā piešķir personām (ģimenēm),
kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts
pilsētas siltumapgādes sistēmai. To piešķir atsevišķi dzīvojošam pensionāram, 1. un 2. grupas
invalīdam, politiski represētam pensionāram,
kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.
Pabalstu ārstēšanas izdevumiem piešķir
personām, kuras nav IIN maksātāji. Pabalstu
piešķir līdz Ls 110 personai gadā, lai pēc šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi mēnesī uz katru
personu ģimenē paliktu ne mazāki kā Ls 100.
Pabalstu medikamentu iegādei līdz Ls 80
gadā cilvēkam akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav
iekļautas valsts kompensējamo medikamentu
sarakstā vai kuras tiek kompensētas līdz 75% no
to pilnas vērtības, piešķir atsevišķi dzīvojošam
pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi
mēnesī nepārsniedz Ls 160; pensionāriem
un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo
personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.
Pabalstu zobu protezēšanas izdevumu segšanai piešķir 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 70
cilvēkam kalendārajā gadā – pensionāriem un
invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 160; zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz
Ls 40 gadā pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.
Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei
līdz Ls 120 gadā piešķir gulošiem pensionāriem
un invalīdiem, kuriem ir ģimenes ārsta atzinums
un kuru ienākumi uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140 mēnesī.
Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40 gadā piešķir
pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav
darbspējīgo personu un kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.
Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta
mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā
no mēnešbiļetes cenas piešķir pensionāriem,
kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 90; 50%
apmērā no mēnešbiļetes cenas piešķir politiski
represētajiem pensionāriem, kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz Ls 180.
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Iekļūst «zvaigžņu» komandā Cīnīsies ZZ finālā

Mārim 10. vieta

Pirms pārtraukuma – trešie

Latvijas valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs
Starkovs nosaucis sastāvu
A.Starkova talantu fabrikas komandai
21. maijā paredzētajai pārbaudes spēlei ar Latvijas nacionālo izlasi. Talantu
komandā iekļauti arī divi FK «Jelgava»
spēlētāji – pussargs Boriss Bogdaškins un uzbrucējs Vladislavs Kozlovs.
Latvijas izlases tikšanās ar «Nordea»
bankas organizētās A.Starkova talantu
fabrikas divdesmitgadīgajiem jauniešiem, kuri spēlē LMT virslīgas klubos,
notiks 21. maijā pulksten 12 Skonto
stadionā, Rīgā.

Pirmās šīs sezonas
spēkavīru sacensības aizvadījis Jelgavas atlēts Māris
Blumfelds. Viņš
savāca 28 punktus un ierindojās
10. vietā. Vienā
no vingrinājumiem – vairoga nešanā – tika uzstādīts Latvijas rekords.
M.Blumfelds, startējot pat ar nelielu
kājas traumu, aiznesa vairogu 79 m,
bet Latvijas rekordu uzstādīja Artis
Plivda – viņš 175 kg smago vairogu
aiznesa 90,95 m. Nākamā posma sacensības notiks 29. maijā Kandavā. Savukārt no 26. jūnija Latvijas spēkavīru
čempionāta posmus sāks rādīt LNT.

Noslēdzies Latvijas lakrosa čempionāta
1. posms. Pirms lielā pārtraukuma, kurā
Latvijas lakrosa izlase un tās sastāvā arī daži
jelgavnieki piedalīsies pasaules čempionātā, mūsu lakrosa klubs «Mītava» atrodas
kopvērtējuma trešajā vietā. Pirmā posma
pēdējā spēlē mūsējie ar 3:17 atzina līderu
«Druvas Dynamite» pārsvaru. «Mītavas»
rindās ar diviem gūtiem vārtiem skatītāju
atzinību izpelnījās Edgars Tauteris, kurš
ir arī šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs
Jelgavas komandā. Tiesa, plānotā pirmā
sieviešu lakrosa spēle gan laika apstākļu
dēļ tika pārcelta uz 30. maiju. Jāpiebilst, ka
otrais čempionāta posms sāksies septembrī
– jelgavniekiem nākamā spēle būs 5. septembrī Jelgavas novada «Zemgaļos» pret
Rīgas Lakrosa klubu.

Jūnija sākumā notiks skolēnu sporta un
prāta spēļu «ZZ čempionāta» fināls, kurā,
uzvarot pusfinālā, iekļuvušas arī divas
Jelgavas komandas. 6. – 8. klašu grupā finālam kvalificējās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.kom, bet 10. – 11. klašu grupā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10.m klase. «Šajās
sacensībās ar klasesbiedriem pa īstam
apvienojāmies uzvarai. Būt par kapteini ir
grūti, taču centīšos aizvest klasi līdz uzvarai
lielajā finālā,»
par uzvaru pusfinālā gandarīts
ir Spīdolas ģimnāzijas 7.kom
klases kapteinis
Romāns Galaiko.

Sieviešu basketbols jāpaceļ
jaunā līmenī
 Ilze Knusle-Jankevica

Iespējams, tieši starptautiskais
basketbola turnīrs «JSBL Nike
Cup 2010», kas 28. un 29. maijā
notiks Jelgavā, būs pagrieziena
punkts sieviešu basketbolā.
Līdz šim jelgavnieces spēlēja
Latvijas Sieviešu basketbola
līgas (LSBL) amatieru grupā,
bet sevišķus panākumus nav
guvušas, tāpēc komandas
trenere Gundega Vaščenko uzskata – lai uzlabotos rezultāti,
kaut kas ir jāmaina.
Pēc tam, kad jelgavnieces turnīra ietvaros būs uzspēlējušas ar tik augsta līmeņa
komandām kā Valmieras Sporta klubs,
«Avantis/Viesnīca Radi un draugi», «RTU/
Merks» un «Liepājas metalurgs», nāksies
izlemt – nākamajā sezonā palikt tur, kur
esam, vai tomēr spēlēt citā līgā. «Lai uzlabotu komandas rezultātus un piesaistītu
meitenes, kaut kas ir jāpamaina. Kāpēc
lai nenomainītu līgu, kurā spēlēt?» teic
G.Vaščenko. Svarīgais lēmums jāpieņem
līdz augustam, tāpēc laiks pārdomām
vēl būs.

Ir varianti

Iespēja izvēlēties radusies, jo pērn Latvijā izveidota vēl viena sieviešu basketbola
līga līdztekus jau esošajai LSBL – Jaunā
sieviešu basketbola līga (JSBL). Jaunās

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

līgas līdzdibinātāja, basketboliste un Latvijas izlases spēlētāja Ilze Ose-Hlebovicka
norāda, ka ideja radusies tāpēc, lai dotu iespēju meitenēm spēlēt arī amatieru līmenī.
«Sieviešu basketbols nav tikai valsts izlase
un sacensības augstākajā līgā. Nepieciešamas arī mūsdienīgas amatieru sacensības,
kurās jaunās meitenes var izmēģināt
spēkus spēlēs ar pieredzējušām basketbolistēm. Spēļu prakse un treniņu iespējas
labākajām jaunajām basketbolistēm ļaus
pāriet augstākā līmenī,» viņa stāsta.
Jelgavas komandas trenere piebilst, ka
jau pirms aizvadītās sezonas komandai
piedāvāts spēlēt JSBL, bet tolaik pieņemts
lēmums neko nemainīt. Tagad gan viņa
domā, ka ir vērts izvērtēt abus piedāvājumus. «Jaunajā līgā spēlē vairāk Rīgas
komandu, kas nozīmē, ka liela daļa spēļu
notiek Rīgā. Mums savukārt tas nozīmē
mazākus ceļa izdevumus. Otra lieta – jaunizveidotajā līgā ir augstāks līmenis, arī organizatoriskais. Piemēram, līgā, kurā mēs
spēlējam šobrīd, praktiski netiek apkopota
spēlētāju statistika – tiek skaitīti tikai gūtie
punkti. Tomēr meitenēm tieši statistika
un iespēja ar kaut ko izcelties, piemēram,
kļūšana par mēneša labāko spēlētāju, var
būt motīvs iesaistīties komandā, spēlēt
basketbolu,» tā G.Vaščenko.

Foto:Ivars Veiliņš
Jelgavas meitenes gatavojas starptautiskajam basketbola turnīram «JSBL Nike Cup
2010», kas 28. un 29. maijā notiks Jelgavā. Kā norāda komandas trenere Gundega
Vaščenko – tas ļaus pārbaudīt spēkus un izlemt, ko mainīt nākamsezon.
un Igaunijas. Visas komandas sacentīsies pirmsākumi meklējami jau 1927. gadā,
par galveno balvu – «Nike» sponsorēša- kad savstarpējā spēlē tikās ģimnāzistes un
nas līgumu. Tā kā Jelgavas meitenēm komercskolnieces, šobrīd pilsētas sieviešu
šī būs pirmā pieredze pret tik spēcīgām basketbola komandas kodolu veido Bērnu
komandām, cerības uzvarēt viņas nelolo. un jaunatnes sporta skolas audzēknes.
«Domāju, ka mums ies ļoti grūti, jo šī būs Šāds modelis ir daudzām sieviešu komanpirmā šāda līmeņa pieredze. Tāpēc šoreiz dām Latvijā – sporta skolas audzēknes
galvenais uzdevums ir iepazīties ar cita plus absolventes. «Pie šāda modeļa gribam
līmeņa basketbolu un parādīt, arī sev, pieturēties arī turpmāk, bet dalība kādā
ko spējam,» atklāta ir trenere. Pēc tam, no basketbola līgām jaunajām meitenēm
izvērtējot līgas plusus un mīnusus un sa- dos papildu spēļu praksi un pieredzi, kādu
vas iespējas, nāksies izlemt, vai nākamajā sporta skolā nav iespējams iegūt,» norāda
Turnīrs – atspēriena punkts
sezonā spēlēt LSBL vai tomēr JSBL.
G.Vaščenko. Viņasprāt, tikai prakse ļaus
Starptautiskajā turnīrā «JSBL Nike
pieslīpēt tās lietas, kas ir komandas vāCup 2010» piedalīsies astoņas komandas Papildu treniņi BJSS meitenēm
jais punkts – taktikas izpratni un spēles
– sešas no Latvijas un pa vienai no Lietuvas
Lai gan Jelgavā sieviešu basketbola stratēģiju.

Jelgavas Mākslas skolas
Radošā mākslas studija
aicina pieteikties bērnu no 5 līdz 7 gadu
vecumam vasaras nodarbībām.
Interesēties pa tālruni 28857845,
skolotāja Agija.
Pirmā nodarbība notiks 3. jūnijā
pulksten 17.

A/s «Jelgavas dzirnavas»
piedāvā darbu
laboratorijas vadītājam/-ai.
Uzņēmuma darbība saistīta ar graudu
pieņemšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu,
miltu ražošanu.
Prasības kandidātiem: augstākā izglītība
un darba pieredze šajā amatā. Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz adresi: Bauskas
iela 2, Jelgava, vai e-pastu:
jelgdzirn@apollo.lv. Kontaktinformācija
pa tālruni 63023328.

Skaistumkopšanas salons
«Monte Kristo»

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

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

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

Sestdien –
Bumbošanas
maratons
 Ilze Knusle-Jankevica
Sestdien, 22. maijā, pie Jelgavas Sporta
halles notiks Bumbošanas maratons
– ikviens varēs piedalīties minifutbola zibensturnīrā 7:7 vai Jelgavas pilsētas čempionātā strītbolā. Komandas varēs pieteikt
vēl pusstundu pirms sacensību sākuma.
Sporta servisa centra pārstāve Elita
Trukšāne informē, ka minifutbola
zibensturnīrs notiks divās vecuma grupās: līdz 15 gadiem un no 16 gadiem.
Komandu var pieteikt elektroniski, sūtot
pieteikumu uz e-pastu: info@zfl.lv, kā arī
sacensību dienā no pulksten 9 līdz 10.15.
Spēles sāksies pulksten 10.30.
Savukārt strītbola komandā jābūt trim
spēlētājiem un vienam rezervistam. Komandas tiks dalītas četrās grupās: zēni,
dzimuši 1994. gadā un jaunāki; zēni,
dzimuši 1993. gadā un vecāki; meitenes,
dzimušas 1994. gadā un vecākas; meitenes, dzimušas 1995. gadā un jaunākas.
Sacensībām var pieteikties sacensību
dienā 30 minūtes pirms sacensību sākuma. Uzvarētājs tiks noteikts trīs posmu
summā. Pirmais posms – šosestdien
pulksten 10. Otrais posms notiks 3. jūnijā pulksten 17, bet trešais – 17. jūnijā
pulksten 17.

Sporta pasākumi
 20. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 6. kārta;
Jelgavas novada atklātais čempionāts
(Kalnciemā, Dišupos).
 22. maijā pulksten 10.30 – minifutbola zibensturnīrs 7:7. Pieteikšanās
līdz pulksten 10.15 (stadionā pie
Sporta halles).
 22. maijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāta strītbolā 1.
posms. Pieteikšanās 30 minūtes pirms
spēļu sākuma (pie Sporta halles).
 22. maijā pulksten 12 – Ziemas
peldētāju 4 km stafetes peldējums
(Jahtkluba bāzē Pils salā).
 23. maijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba sezonas atklāšanas regate
«Jelgavas pilsētas svētki» ķīļjahtām
un mikrokreiserjahtām (pie Jahtkluba
bāzes Pils salā).
 27. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 7. kārta
(«Ķiršos»).
 28. un 29. maijā – starptautisks
sieviešu basketbola turnīrs «JSBL Nike
Cup 2010» (Sporta hallē).
 30. maijā pulksten 12 – Jelgavas
kauss, Baltijas čempionāts ūdens motocikliem, 1. posms (Lielupē).
 30. maijā pulksten 18 – LMT virslīgas spēle: FK «Jelgava» – SK «Blāzma»
(Ozolnieku stadionā).
 31. maijā pulksten 18 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – BFC «Daugava 2» (Daugavas
stadionā).

Meklē darbu
Urbjam spices, tīrām akas.
Tālrunis 25905024.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29768436.
Kvalificēts santehniķis. Apkure, ūdensapgāde, kanalizācija. Tālrunis 29681585.
Pensionāre (65) meklē darbu.
Tālrunis 25967466.
Meklēju elektriķa darbu. Ir pieredze
elektromontāžā līdz 0,4 kv spriegumam.
Tālrunis 29143335.
Masiere, var arī individuāli.
Veicu ārstniecisko masāžu.
Tālrunis 28786129, 26971054.
Vīrietis (34) meklē darbu. Ir pieredze
celtniecībā, lauksaimniecībā, ražošanā, bet
izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 26251542.
Fasāžu siltināšanā un dekoratīvajā
apmešanā. Tālrunis 28382931.
Friziere. Individuāli, pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Divi kārtīgi, strādīgi jaunieši steidzami
meklē darbu. Vēlams pastāvīgu. Izskatīsim
jebkuru piedāvājumu. Tālrunis 29761811
(Gints).
Remontējam dzīvokļus. Iekšdarbi,
kosmētiskais remonts. Kvalitatīvi un lēti.
Tālrunis 28820811, 29925480.
Palīgs celtniecībā. Tālrunis 27197549.

Aizsaulē aizgājuši
TATJANA MANOILO (dz. 1921. g.)
ANNA ŠEIBELE (dz. 1927. g.)
ANNA OZOLIŅA (dz. 1943. g.)
KRISTAPS GRĪNŠPONS (dz. 1990. g.)
LEONIDS SIMONOVS (dz. 1965. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
VOLDEMĀRS BERGFELDS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.15 Baložu kapsētā.
GENĀDIJS PARŠUTO (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 22.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
OLGA RODE (dz. 1967. g.).
Izvadīšana 21.05. plkst.15 Zanderu kapsētā.
GUNĀRS ŠVEICERS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 22.05. plkst.14 Meža kapsētā.
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24. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1001.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 160. un 161.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5320.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Austrālijas ziemeļu teritorija».
11.55 «De facto».*
12.35 «Varas skola». Francijas drāma. 2009.g. 2.daļa.
15.10 «Zaļā pasaka». Animācijas filma.
15.25 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1001.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5321.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 162. un 163.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «De facto».*

LTV7
7.00 LBL 4.finālspēle.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 49. un 50.sērija.
11.05 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 8.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Grand Prix posms spīdvejā. 2006.gada 12.augusts.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 49. un 50.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 6.finālspēle. VEF Rīga – BK Barons. Tiešraide.
21.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Basketbola spēļu apskats».
23.00 «Pelnrušķīte» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2007.g.
0.45 «Krējums… saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 73.sērija.
10.05 «Mīlas paisums un bēgums». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
13.40 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 6.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 3.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 187.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 14.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 11. un 12.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Narkotikas uzbrūk». Degpunktā dokumentāla filma. 2010.g.
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 9.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Nikita». ASV seriāls. 50.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Atvadu skūpsts». Romantiska komēdija. 2006.g.
3.40 «Gaidīšana». ASV komēdija. 2005.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 244.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
21. un 22.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 126.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 13.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 22.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 4.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 68.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 66.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 130.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 199.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 10.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 13.sērija.
23.05 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 2008.g.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 29.sērija.
1.25 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 9.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).

tv programma
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «1941.gada jūnijs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

25. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1002.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 162. un 163.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5321.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.30 «Sargājiet bērnus!»*
14.15 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pilsētas. Salaspils.*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1002.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5322.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 164. un 165.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 55.starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1.pusfināls.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «100 g kultūras».*
0.45 «Skats no malas».*

12.55 «Jā, dārgā! 4». ASV seriāls. 23.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 5.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 69.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 67.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 131.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 33.
un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 200.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «Plēsoņa». ASV fantastikas trilleris. 1987.g.
0.05 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «1941.gada jūnijs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

26. maijs, trešdiena
LTV1

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 15. un 16.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Inspektors Grauds». Latvijas seriāls. 4.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 5.sērija.
1.10 «Šaolinas futbols». Komēdija. 2002.g.
2.30 «Mans nams Umbrijā». Drāma. 2003.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 23.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 246.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
25. un 26.sērija.
7.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 15.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 1.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 6.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 70.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 68.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 132.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 201.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
22.05 «Radu būšana» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
23.55 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 21.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «1941.gada jūnijs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16.30 «eXperiments». TV spēle.
17.25 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.55 «Kečvu mežs briesmās». Dokumentāla filma.
20.55 «Akvanauti». Seriāls. 42.sērija.
21.25 «Uz meža takas».
21.55 «Ceļojums ar Poseidonu». Trilleris. 2005.g. 2.daļa.
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 76.sērija.
10.05 «Sirdsbalss». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 9.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 6.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 190.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 17.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 17. un 18.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 6.sērija.
1.15 «Brūksa kungs». ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.00 «Kobra». ASV trilleris. 1992.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 247.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
27. un 28.sērija.
7.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 16.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 2.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.55 «Bakugani». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 7.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 75.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 69.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 133.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 37.
un 38.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 202.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 9.sērija.
22.00 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
23.35 «Kinomānija».
0.05 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 6.sērija.
1.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

7.00 LBL 5.finālspēle.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 51. un 52.sērija.
11.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 12.sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 9.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Grand Prix posms sīdvejā. 2006.gada 26.augusts.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 51. un 52.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Kontinentālās hokeja līgas sezonas noslēguma ceremonija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1003.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 164. un 165.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5322.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
13.50 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pagasti. Vangaži.*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 132.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1003.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5323.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 166. un 167.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 74.sērija.
10.05 «Mīla rudenī». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 7.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 4.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 188.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 15.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 13. un 14.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Četras dienas Toskānā». Melodrāma. 2008.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 4.sērija.
1.15 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
2.40 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.

7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 53. un 54.sērija.
11.00 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 11. (noslēguma) sērija.
11.55 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 10. (noslēguma) sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 2006.gada Grand Prix spīdvejā Daugavpilī. 2006.g.
9.septembris.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.00 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta piecās zvaigznēs». Seriāls. 10. (noslēguma) sērija.
20.00 «Pārcilvēki. Steroīdi». Dokumentāla filma. 2007.g. 1.sērija.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.55 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1004.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 166. un 167.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5323.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Veņdžou – Ķīnas kurpju pilsēta».
Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 133.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1004.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5324.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 168. un 169.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 55.starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 2.pusfināls.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Ziemeļu puse».
0.45 «100 g kultūras».*

LNT

LTV7

28. maijs, piektdiena
LTV1

TV3

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 75.sērija.
10.05 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 8.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 5.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 189.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 16.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».

7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 55. un 56.sērija.
11.00 «Pārcilvēki. Steroīdi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.55 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.20 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Grand Prix spīdvejā Daugavpilī. 2007.g. 25.septembris.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 55.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 12.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 168. un 169.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5324.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 10. un 11.sērija.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 134.sērija.
15.35 «Tikšanās vieta – bibliotēka». Dokumentāla filma.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».

LTV7

5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 245.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
23. un 24.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 127.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Ekstrasensu cīņas 7». Raidījums. 10.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 14.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».

27. maijs, ceturtdiena
LTV1

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 12.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5325.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 170. un 171.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 20.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 57. un 58.sērija.
11.00 «Kečvu mežs briesmās». Dokumentāla filma.
11.55 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.20 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.g. 29.jūnijs.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 7.finālspēle.
21.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 10. (noslēguma) sērija.
23.20 «Vistlera». Seriāls. 25.sērija.
0.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 77.sērija.
10.05 «Tēta advokāts». Romantiska komēdija. 2006.g.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 10.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 7.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 191.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 18.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 19. un 20.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.45 «Mamuts». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.35 «Palikt dzīvam». ASV šausmu filma. 2006.g.
2.15 «Zaudētās krustceles». ASV krimināldrāma. 2003.g.
3.45 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
4.35 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 248.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
29. un 30.sērija.
7.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
9.25 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kobra 14». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 17.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 3.sērija.
13.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 8.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Seriāls. 76.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 70.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 134.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 69.sērija.
0.40 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.10 «Ūdens». Kanādas un Indijas drāma. 2005.g.
3.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.

22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

29. maijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 59.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 20.sērija.
12.40 55.starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1.pusfināls.*
14.50 «Eirovīzijas dziesmu konkurss Rīgā 2003.g.». Videofilma.
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Veņdžou – Ķīnas kurpju pilsēta».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Vecmāmiņu koris». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Latvija – turam īkšķus!»
22.00 55.starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.
1.15 «Nakts ziņas».

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Krējums… saldais».*
13.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
14.00 «Kopēja» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2007.g.
15.35 «Relikviju medniece». Seriāls. 33.sērija.
16.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
16.50 LMT Virslīgas spēle futbolā.
FC Skonto – SK Liepājas metalurgs.
18.55 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
19.25 «Karasu ģimene» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
21.15 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 11. un 12.sērija.
22.10 «Izsūtāmais». ASV krimināldrāma. 1999.g.
23.50 «Ceļojums ar Poseidonu». Trilleris. 2005.g. 2.daļa.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 57.sērija.
6.50 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 39.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 42.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Pokemoni uz mūžu». ASV animācijas filma.
11.05 «Mamuts». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.20 «Bēgļi». Francijas piedzīvojumu filma. 1986.g.
17.10 «Izstādes čempions». ASV komēdija. 2000.g.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». Realitātes šovs.
38. un 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Jums pienācis pasts». Romatiska komēdija. 1998.g.
23.05 «Afēristi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
0.45 «Tumsa». Šausmu filma. 2005.g.
2.20 «Palikt dzīvam». ASV šausmu filma. 2006.g.
3.50 «Pēdējā reize». ASV mākslas filma.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 249.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
31. un 32.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 5.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 7.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 199. un 200. sērija.
12.30 «Kinomānija».
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 69.sērija.
15.45 «Simpsoni 17». ASV komēdija. 4.sērija.
16.05 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.
18.05 «Ceļš uz Eldorado». ASV animācijas filma. 2000.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
22.15 «Lēcējs». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
0.10 «Lēciens». ASV komēdija. 2005.g.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žandarmi un citplanētieši». Komēdija. 1978.g.

19.00 «Misters Bīns» (ar subt.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Vecmeita» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2008.g.
23.10 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.05 «Erotiskie stāsti. Rotaļu biedrs 2000». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.
1.00 «Erotiskie stāsti. Rotaļu biedrs 2001». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

30. maijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Deviņas vēstules no Afganistānas». Dokumentāla filma.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kvīnslenda».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.25 55.starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Skafandrs un tauriņš». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «De facto».*
23.50 Kora «Kamēr...» 20 gadu jubilejas koncerts. 1.daļa
Jersikas derība.*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle.*
14.25 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Teniss
vīriešiem. Fināls.*
16.25 «Relikviju medniece». Seriāls. 34.sērija.
17.15 «Basketbola spēļu apskats».*
17.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.15 «Karasu ģimene» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
20.05 «Kopēja» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2007.g.
21.40 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 19.sērija.
22.25 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 58.sērija.
7.00 «Mājokļa jautājums».*
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
8.55 «Autoziņas».
9.25 «Ražots Latvijā».
9.55 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
11.00 «Jums pienācis pasts». Romatiska komēdija. 1998.g.
13.25 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
13.45 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 9.sērija.
14.40 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.15 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
16.35 «Bezgalīgais ceļojums». ASV melodrāma. 2000.g.
18.40 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Labestības diena». Labdarības maratona
noslēguma koncerts. Tiešraide.
0.10 «Liktenīgā biļete». ASV melodrāma. 2000.g.
2.05 «Afēristi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.30 «Bēgļi». Francijas piedzīvojumu filma. 1986.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 250.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
33. un 34.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 13.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «XXL». TV3 tievēšanas šovs.
11.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 201. un 202.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Ceļš uz Eldorado». ASV animācijas filma. 2000.g.
15.05 «Baywatch: Kāzas Havaju salās». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
16.55 «Kobra 11». Seriāls. 6.sērija.
17.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». 7.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Slepenās lietas». Fantastikas trilleris. 1998.g.
22.15 F-1. Turcija GP sacīkstes.
1.05 «Bagsijs, Lasvegasas karalis». ASV drāma. 1992.g.
3.30 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 14.sērija.
4.10 «Nakts joki».

7
TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Lavīna» (ar subt.). Krievijas dokumentāls seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.

14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Fanfans Tulpe» Piedzīvojumu filma. 2003.g.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Dzimtas asinis» (ar subt.). Melodrāma. 1963.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Juteklīgie draugi». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

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

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

28. maijā plkst.19 – «Ceplis».

Muzikāli satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde. Režisors J.Rijnieks. Cepļa
lomā E.Pujāts. Komponists J.Kulakovs. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3 (Uzvaras parkā).
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 21. maijā pulksten 18 – koncerts «Etnodiena». Piedalās Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas koris «Stokrotki», Jelgavas krievu biedrības «Istok» krievu tautas
ansamblis «Slavjanočka», Jelgavas Ebreju biedrības deju kolektīvs «Simha», ukraiņu
kultūras centra «Džerelo» ansamblis «Džerelo», Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu
biedrības «Ļanok» baltkrievu folkloras ansamblis «Ļanok», Jelgavas romu mūzikas
grupa «Jagori» un citi (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. maijā pulksten 14 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts
«Es – latvietis». Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 Jelgavas Pilsētas svētki ar moto «Es veidoju Jelgavas vēsturi!» – no 24. līdz
30. maijam. Svētku programmu skatīt 7.lpp.

Izstādes
 Līdz 23. maijam – Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieku Pavasara izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 18. maija – Ulda Rogas Zīmēšanas studijas dalībnieku darbu izstāde (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Brīnišķīgā Taivāna». Izstāde tapusi sadarbībā ar Taipejas
misiju (kultūras namā).
 Līdz 31. maijam – Ulda Janča ceļojuma fotogrāfiju izstāde «Indijas krāsas» (kultūras
nama 1. stāvā).
 Līdz 24. maijam – Alekša Jakimaiša gleznu izstāde (Jelgavas Mūzikas skolā).
 No 24. maija līdz 13. jūnijam – Izstāde «Vidusbaltijas militārā amatniecība 16.
– 17. gadsimtā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 25. maija līdz 18. jūnijam – izstāde «Alnis uz Suņa takas». Veltījums pilsētas
simbolam alnim (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 27. maijā pulksten 15 – Ivandas Spulles-Meieres personālizstādes atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. maijam – Lilitas Postažas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Muzeju nakts kļūst arvien
populārāka
Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja īpašais
akcents Muzeju
naktī bija jelgavnieku veidotā
ekoloģisko iepirkumu maisiņu
izstāde.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ilze Knusle-Jankevica
Muzeju naktī Jelgavas muzeji uzņēmuši vairāk nekā 7000 apmeklētāju. Tiesa,
tas nenozīmē, ka tik daudz bija arī unikālo
apmeklētāju, jo lielākā daļa cilvēku pabija
vairākos pasākumos. Neskatoties uz to,
organizatori norāda – apmeklētāju plūsma bija lielāka nekā iepriekšējos gados.
Šā gada Muzeju nakts moto bija «Par
tīru pasauli!», kuram pakārtotas tika arī
mūsu muzeju pasākumu programmas.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja (JVMM) īpašais akcents
bija jelgavnieku veidotā ekoloģisko iepirkumu maisiņu izstāde. Tomēr apmeklētāji varēja apskatīt arī mūsu mākslinieku
darbus, vēstures liecības, piedalīties
dažādos konkursos un atrakcijās. JVMM
apmeklēja 3233 cilvēki, tostarp Sirotkinu
ģimene. «Muzeju nakts ir ģimenisks pasākums, bet mēs tajā piedalāmies pirmo
reizi. It sevišķi jau bērniem tā ir lieliska
iespēja uzzināt ko jaunu,» tā Jevgeņija
Sirotkina.
Jelgavas pils saimnieks hercogs Ernests
Johans Bīrons, lai gan tieši todien strādāja

pie Prūsijas kartes un plānoja paplašināt
savu ietekmi, uzņēma 3170 apmeklētājus.
Pils apmeklētāji varēja vērot gaismas
šovu, noskatīties video filmu, piedalīties
konkursos, iepazīties ar pils dārgumiem
un hercoga ūnikumu kolekciju. «Muzeju
naktī piedalos pēdējos trīs gadus, bet iepriekšējos biju tikai Dzelzceļa muzejā. Pirmajā gadā es tur kā darbiniece dežūrēju,
pagājušajā gadā arī kaut ko piepalīdzēju,
tāpēc nesanāca atnākt līdz pilij,» stāsta
bijusī dzelzceļa darbiniece Vera Zjatkova. Viņa izmēģināja savus spēkus koku
atpazīšanā, bet pēc konkursa atzina, ka
mežā, kā orientieristei noskrienot garām
kokiem, tos atpazīt ir vieglāk.
Lai gan nav precīzu datu, cik cilvēku
pabija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
ekspozīcijā, muzeja darbinieces lēš, ka
ap tūkstoti būs bijis. Tur apmeklētāji
iepazinās ar dzelzceļa vēsturi, mazākie
paši zīmēja un krāsoja vilcienus, daži
pat piemērīja dzelzceļa darbinieku
mundierus.
Jāpiebilst, ka Muzeju naktī iesaistījās
arī citas iestādes, piemēram, Studentu
teātris un grāmatnīca «Zvaigzne ABC».

Uzvaras parkā – «Ceplis»

Jubilejā koncerts «Es – latvietis»

28. maijā
pulksten 19
Uzvaras parkā būs iespējams noskatīties Liepājas
teātra jaunāko iestudējumu – muzikāli satīrisko komēdiju «Ceplis», kuru pēc P.Rozīša romāna
dramatizējis režisors Juris Rijnieks. ««Cepli»
pārlasīju pirms diviem gadiem un secināju,
ka tajā ir lietas, par kurām gribu runāt tieši
tagad. Romāns sarakstīts 1928. gadā, bet
Rozītim izdevies uzrakstīt ārkārtīgi precīzu
sociālpolitiski ekonomiskās vides atainojumu, kas pilnībā sasaucas ar mūsdienām,» tā
režisors. Biļetes – kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā.

23. maijā pulksten 14 kultūras
namā 200 bērnu un jauniešu
deju kolektīva
«Vēja zirdziņš»
dejotāji svinēs
kolektīva 18. dzimšanas dienu. Kolektīvs
uz savas jubilejas svinībām – koncertu «Es
– latvietis» – aicina ikvienu interesentu.
Koncertā tiks izdejotas X Latvijas skolu un
jaunatnes deju svētku repertuāra dejas
un piecas novadu deju programmas, kas
atspoguļos latviešu tautas raksturīgākās
īpašības, ieradumus un dažādību atsevišķos Latvijas nostūros. Koncertu vadīs Dailes teātra jaunais aktieris Kristaps Rasims.
Biļešu cena – 1; 1,50 un 2 lati.

Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

Veidosim Jelgavas
vēsturi kopā!
 Sintija Čepanone

Hercoga Jēkaba 400. jubilejas
gaisotne pilsētā būs jūtama
jau nākamajā nedēļā, kad no
24. līdz 30. maijam Jelgavā svinēs Pilsētas svētkus. Tie šogad
aizritēs Hercoga Jēkaba apaļās
jubilejas zīmē, taču vienlaicīgi
ikviens aicināts kopā radīt
savas pilsētas – Jelgavas – vēsturi, jo 2010. gada Pilsētas
svētku pasākumi noritēs ar
moto «Es veidoju Jelgavas
vēsturi».
«Pagājušajā gadā pirms un pēc Pilsētas
svētkiem aptaujājām jelgavniekus, lai
izzinātu, kas, viņuprāt, vēl būtu jāiekļauj
šo svētku programmā. Ierosinājumus,
protams, ņēmām vērā, un jau šogad tie
papildinās Pilsētas svētku pasākumu
klāstu,» teic pašvaldības aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.
Tieši tādēļ šogad gādāts gan par zaļumballēm, gan izklaidi īpaši bērniem un
jauniešiem, taču, kā norāda M.Buškevics,
vislielākais prieks ir par to, ka organizēt
Pilsētas svētkus «Kultūrai» nākuši talkā
jelgavnieki, piedāvājot dažādas aktivitātes kā tradicionālajās svētku norises
vietās, tā arī citviet pilsētā, piemēram,
galerija «Suņa taka» svētku dalībniekus
«uzrunās» vecpilsētā, bet uzņēmums
«StarTours» ikvienam ļaus ieskatīties
Jelgavas vēsturē, nodrošinot ekskursijas
pa pilsētu gida pavadībā. Sadarbība izveidojusies arī ar «Post club» un Mākslas
skolu, kā arī «Pilsētas pasāžu», kas kopā
ar «Sportland» veikalu sestdien piedāvās
sportiskas aktivitātes brīvā dabā.

Sveiks «zelta» pārus

Pilsētas svētku pasākumus Jelgavā
pirmie sāks atzīmēt mazie jelgavnieki
– 24. maijā pulksten 10 un 12 viņi aicināti
uz leļļu teātra izrādi «Viena gara cūku
pupa», bet nākamajā dienā koncertu būs
sarūpējuši paši. Proti, pulksten 16 kultūras namā notiks mazo vokālistu konkursa
«Jelgavas cālis 2010» fināls, un ieeja uz
šo pasākumu ir bez maksas.
Šogad Pilsētas svētku laikā tiks organizētas arī trīs pieņemšanas pie Jelgavas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa – 26.
maijā pulksten 18 uz kultūras namu
aicināti valsts un novada olimpiāžu
laureāti; 27. maijā pulksten 12 domes
priekšsēdētājs uz tikšanos Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
pirmo reizi aicinājis Zelta kāzu pārus jeb
tos jelgavniekus, kuri kopā nodzīvojuši
50 gadus, savukārt 28. maijā pulksten
20 kultūras namā tiks pasniegti pilsētas
augstākie apbalvojumi – «Goda zīme» un
«Pateicības raksts».
«Šogad Pilsētas svētkos jelgavniekiem
būs iespēja noskatīties arī divas izrādes
– 27. maijā pulksten 19 kultūras namā
būs Dailes teātra viesizrāde «Labvakar,
Latvija» – Jāņa Lūsēna muzikālais vakars kopā ar iemīļotiem aktieriem un
instrumentālo grupu Jura Vaivoda vadībā, savukārt nākamajā dienā septiņos
vakarā uz izrādi «Ceplis» Uzvaras parkā
aicinās Liepājas teātris,» tā «Kultūras»
direktora vietniece Inta Englande, piebilstot, ka uzreiz pēc izrādes – ap pulksten
22 – Uzvaras parkā sāksies zaļumballe,
kurā spēlēs pūtēju orķestris «Zelmeri»,
un valsi ar jelgavniekiem uzgriezt solījies
pats Cepļa kungs.

Svētku kulminācija – gājiens

Notikumiem piesātinātākā solās būt
nedēļas nogale, un jau piektdien, 28.
maijā, pulksten 17 sāksies tradicionālais
Pilsētas svētku gājiens. Arī šogad gājiena
dalībnieki pusstundu pirms tā aicināti
pulcēties Pulkveža O.Kalpaka ielā pie
Ozolskvēra, lai, atspoguļojot šī gada devīzi
«Es veidoju Jelgavas vēsturi», skatītājus
priecētu, ejot pa Lielo ielu, Uzvaras ielu
un K.Barona ielu. Gājiens noslēgsies pie

Piektdien, 28. maijā, pulksten 17 sāksies tradicionālais Pilsētas svētku gājiens. Arī
šogad gājiena dalībnieki pusstundu pirms tā aicināti pulcēties Pulkveža O.Kalpaka
ielā pie Ozolskvēra, lai, atspoguļojot šī gada devīzi «Es veidoju Jelgavas vēsturi»,
Foto: Ivars Veiliņš
dotos svētku gājienā no Ozolskvēra līdz kultūras namam.
kultūras nama. «Jelgavnieki ir atraktīvi
un izdomas bagāti – par to esam pārliecinājušies jau iepriekšējos gados, vērojot
dažādu kolektīvu sveicienu Jelgavai
Pilsētas svētkos. Un ik gadu gājiens kļūst
aizvien kuplāks – jau pašlaik zināms, ka
līdztekus iestādēm un vietējiem uzņēmumiem dalībnieku pulkam pievienosies arī
pilsētas jaunās māmiņas, šķirnes suņu
audzētāji un citi kolektīvi, kuri sevi gājienā pieteiks pirmo reizi,» tā I.Englande,
arī skatītājus aicinot gājienam gatavoties
īpaši un ne tikai to vērot, bet arī iesaistīties tajā, paužot atbalstu visiem Jelgavas
kolektīviem.

Amatu dienā –
Hercoga Jēkaba laika noskaņa

«Uzrunājot tirgotājus, kuri 29. maijā
piedalīsies Amatu dienā, aicinājām viņus
ievērot, ka šogad Hercogam Jēkabam ir
400. jubileja. Amatu dienas dalībnieki
solījuši īpaši padomāt ne tikai par piedāvāto produkcijas klāstu, bet arī par
tirdzniecības vietas vizuālo noformējumu
un aktivitātēm, kas, sasaucoties ar laiku
pirms 400 gadiem, pircējus ieinteresētu
vēl vairāk,» Amatu dienas ideju pamato
«Kultūras» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle, atgādinot, ka Hercoga Jēkaba
laikā visu nepieciešamo centušies saražot
uz vietas un mūsu pilsētā pat tika austi
buraudekli, tieši tādēļ arī Amatu dienā
varēs vērot, piemēram, aušanas procesu, kā podnieks no māla gabala izveido
trauku, kā no dabīgām vielām pagatavot
kosmētiskos krēmus. «Pēc vēsturiskiem
attēliem pašlaik arī top Jēkaba dukāta
klišeja, un par simbolisku samaksu Kalēju brālība ikvienam ļaus pašam izkalt
monētu, ar kādu norēķinājās Hercoga
Jēkaba laikā,» stāsta S.Sīle. Ņemot vērā,
ka Hercogs Jēkabs itin bieži izmantojis
zintnieku pakalpojumus, šī amata pratēji
solījuši kuplināt arī Amatu dienu, jelgavniekiem neliedzot vērtīgus padomus, būs
iespēja arī vizināties ar zirgiem. Bet par
«garšīgu» smaržu tirgus dienā gādās uz
iesma cepts sivēns un čuguna traukos
gatavota maltīte. Tirgošanās noritēs Hercoga Jēkaba laukumā no pulksten 9 līdz
14, bet tirgotāji pieteikties aicināti līdz 24.
maijam pie S.Sīles (tālrunis 63084675).

Dāvana pilsētai – uguņošana

Līdztekus naudas mīšanai pret mantu no pulksten 12 pie kultūras nama
Latvijas Ātradīšanas čempionāta gaitā
Jelgavā notiks akcija «Dzijām savienotās
pilsētas», un atsaukties aicināts ikviens
adītpratējs, arī kungi, kas būtu gatavi
«apadīt» koku, no atsevišķiem gabaliņiem
izveidojot tam krāšņu seģeni. Pieteikties
šim pasākumam iespējams pie Liānas
Krūmiņas (tālrunis 63084675).
Savukārt vēlāk uz aizraujošu ģimenes
stafeti jeb ekspedīciju Hercoga Jēkaba
laukumā aicinās «Latvijas Zaļais punkts»,
bet pulksten 16.30 tur notiks kabrioletu

prezentācija un visam pa vidu uz lustīgām
dejām aicinās Danču kluba dalībnieki.
Sestdienā no pulksten 11 līdz 20 uz
mākslas akciju «Aļņu dārzs vecpilsētā»
aicina galerija «Suņa taka», kura jelgavniekiem sarūpējusi arī «Galerijas pastaigu vecpilsētā» jeb interaktīvu fotostāstu
par seno un šodienas Jelgavu.
Ar vēstures liecībām varēs iepazīties
Ģederta Eliasa muzejā, kur sestdien pulksten 12, 13.30 un 15 notiks lekcijas par
pilsētas vēsturi «745 gadi, kopš Jelgavas
vārds minēts rakstos».
Sestdienas izskaņā Hercoga Jēkaba
jubileju Uzvaras parkā kopā aicina svinēt
Jelgavas dziedātāji, dejotāji un aktieri,
pulksten 19 sarūpējot koncertu «Jelgava
mainīgās krāsās», bet pēc tam ikviens
aicināts uz koncertu un balli, kurā spēlēs
grupa «Leģions». «Balle noslēgsies stundu
pirms pusnakts, lai ikviens varētu pagūt
uz svētku uguņošanu pulksten 24, ko
Hercoga Jēkaba laukumā jelgavniekiem
savā 15. gadu jubilejā dāvinās «Annels
atrakciju parks»,» I.Englande akcentē, ka
šī nebūs tradicionāla uguņošana, bet gan
ar mazliet vēsturisku pieskaņu.
Bet no pulksten 18 līdz pat pieciem
rītā Pasta salā par izklaidi jauniešiem
gādās «Post club». Klubs sola arī īpašu
Eirovīzijas telti, kurā varēs sekot līdzi
notikumiem Oslo.

Aicina pacelt karogu

Pilsētas svētki noslēgsies svētdien
– no pulksten 15 līdz 20 Uzvaras parkā
uz mācību gada noslēgumu koncertu un
radošajām izstādēm jelgavniekus aicinās
«Junda», savukārt sportiskāk noskaņotie
jau pulksten 15 aicināti doties Vienotības
velobraucienā uz «Lediņiem». Starts
– Ozolskvērā pie Lielās un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojuma.
Bet pulksten 17 uz garīgās mūzikas
koncertu «Lai tāpēc šodien torņi skan»
aicina Svētās Annas katedrāle.
Jāpiebilst, ka, sākot no šodienas, 20.
maija, līdz pat 30. maijam skvērā aiz
kultūras nama darbosies «Annels» atrakciju parks un tas ik dienu būs atvērts no
pulksten 11 līdz 23. Turklāt katru dienu
piepūšamo atrakciju kļūs aizvien vairāk,
līdz Pilsētas svētku laikā skvērā aiz kultūras nama sliesies atsevišķa pilsētiņa
– tik daudz piepūšamo atrakciju vienuviet
Jelgava vēl nebūs piedzīvojusi.
I.Englande atgādina, ka lielākoties
svētku norises būs par brīvu, taču atsevišķos pasākumos būs jāiegādājas ieejas
biļetes vai tajos varēs piedalīties par
simbolisku samaksu. «Iespējams, kādu
vakaru Jelgavā būs skaļāks nekā ierasts,
tieši tādēļ jelgavniekus aicinām būt saprotošiem – galu galā Jelgava taču svinēs
Pilsētas svētkus,» tā organizatori.
Visiem kopā atzīmējot Pilsētas svētkus,
no 28. līdz 30. maijam ikviens pie savām
mājām, iestādēm, uzņēmumiem aicināts
pacelt valsts karogu.

