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Pirmdien sāksies pieteikšanās
«Lediņu» nometnei
 Ritma Gaidamoviča

No 6. jūnija līdz 17. augustam bērnu un jauniešu
centra «Junda» vasaras nometnē «Lediņi» notiks
nometne «Olimpiskais jampadracis», kas šogad
veltīta olimpiskajām spēlēm. Nākamnedēļ sāksies
pieteikšanās. Vecāki līgumus par bērna piedalīšanos nometnē var noslēgt 21. maijā no pulksten 13
līdz 18, 22. maijā no pulksten 9 līdz 13 un no 23.
maija darbadienās no pulksten 8 līdz 18 «Jundā»
Pasta ielā 32. Pašlaik «Junda» aicina pieteikties arī
brīvprātīgos jauniešus no 14 gadu vecuma, kuri
Turpinājums 3.lpp.
gatavi palīdzēt.

Cienījamie jelgavnieki!
Ir maijs, un Jelgava svin Pilsētas svētkus. Šogad tie notiks no 21. līdz
27. maijam. Būtisks svētku akcents ir svētku gājiens, kurā ikviens no
mums var apliecināt savu mīlestību Jelgavai – pilsētai izaugsmei! Aicinu
Jūs piedalīties

Sākoties peldsezonai, Lielupē tiek izvietotas bojas, kas
vēsta, cik tālu drīkst peldēt, tomēr atpūtnieku drošībai ik
dienu no pulksten 10 līdz 22 pludmalē dežūrēs glābēji.
Ņemot vērā, ka pludmale kļūst arvien populārāka, šogad
papildus tika apmācīti vēl pieci glābēji – nu viņu ir desmit.

Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Latvijā sākusies oficiālā
peldsezona. Tas nozīmē,
ka Lielupes pludmalē nu
katru dienu no pulksten
10 līdz 22 dežūrēs glābēji, kuru uzdevums ir
sekot atpūtnieku drošībai un uzraudzīt kārtību
pludmalē. Nākamnedēļ
darbu sāks pludmales
kafejnīca un tiks uzstādītas arī jaunas atrakcijas.
Nedēļas sākumā ūdens temperatūra Lielupē pie Jelgavas bija
15,4 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra apkopotā informācija, tomēr pagaidām aktīva peldēšanās
Lielupē vēl nenotiek.
Domājot par pilsētnieku labsajūtu, pludmales labiekārto-

šana turpinās. Nākamnedēļ tā
tiks papildināta ar vairākām
aktīvās atpūtas iekārtām bērniem un darbu uzsāks vasaras
kafejnīca Lielupes promenādē
– šovasar tās darbu nodrošinās
SIA «M.A.N.». Kaut arī līdz šim
uzņēmums vairāk darbojies
skolēnu ēdināšanas jomā, SIA
«M.A.N.» valdes priekšsēdētājs
Artūrs Useļonoks stāsta, ka
uzņēmumā strādājošie uzkrājuši pieredzi, arī organizējot
tirdzniecību un ēdināšanu brīvā
dabā, vasaras nometnēs. «Taču
viens no lielākajiem pasākumiem ik gadu ir Tehnisko sporta
veidu svētki «Rullītī», un tas
apliecina, ka ēdināšanu vasaras
kafejnīcā spējam nodrošināt arī
ļoti lielam cilvēku skaitam,»
A.Useļonoks lēš, ka promenādē
tirgošanās apjoms varētu būt
līdzīgs.

Kaut arī pašlaik vēl tiek kārtotas pēdējās formalitātes un
precizēts piedāvājuma, ko varēs
iegādāties vasaras kafejnīcā
promenādē, klāsts, vadlīnijas
ir skaidras, turklāt ēdinātājs
sola, ka «cenas būs ļoti saprātīgas – nevis tā, kā Jūrmalā».
«Skaidrs ir tas, ka uz vietas
ēdiens gatavots netiks, taču neizslēdzam iespēju, ka šeit varēs
iegādāties arī kaut ko vairāk par
atspirdzinošiem dzērieniem un
fasētajiem pārtikas produktiem,
jo maltīte varētu tikt gatavota
mūsu stacionārajā virtuvē un
pēc nepieciešamības atvesta uz
promenādi. Tāpat, piemēram,
picas varētu uzsildīt mikroviļņu
krāsnī,» tā A.Useļonoks, gan
norādot, ka papildēdienkarte
vēl tiks precizēta atbilstoši pieprasījumam.
Pašlaik vēl tiek precizēts arī

vasaras kafejnīcas darba laiks
– tā atpūtniekiem varētu būt
atvērta līdz pulksten 22. «Taču
jāņem vērā, ka vasaras kafejnīcas darba organizēšana ļoti lielā
mērā atkarīga no pieprasījuma.
Piemēram, pašlaik plānojam
promenādē nodarbināt vienu
strādājošo, taču, ja cilvēku būs
daudz, piesaistīsim papildu
darbiniekus,» tā uzņēmuma
vadītājs.
Jāpiebilst, ka pašvaldības
izsludinātajam konkursam par
vasaras kafejnīcas iekārtošanu
promenādē pieteicās viens pretendents. Saskaņā ar rezultātu
tiesības ierīkot un apsaimniekot
vasaras kafejnīcu Lielupes labā
krasta promenādē pie pilsētas
pludmales ieguva SIA «M.A.N.»
– pretendenta piedāvājums bija
atbilstošs konkursa nolikuma
prasībām.

SVĒTKU GĀJIENĀ
piektdien, 25. maijā, pulksten 17.30!

Būsim aktīvi un atraktīvi svētku dalībnieki! Izmantosim savu pieredzi un
radošo izdomu, veidojot svētku gājiena vizuālo tēlu! Arī šogad neesiet
malā stāvētāji, bet gan aktīvi un atraktīvi gājiena dalībnieki!
Pulcēšanās gājienam – pulksten 17 Pulkveža O.Kalpaka ielā, sākot no
Lielās ielas virzienā uz Raiņa ielu, kā arī Svētes ielā un Ozolskvērā.
Gājiens noslēgsies skvērā aiz kultūras nama.
Pēc svētku gājiena – ap pulksten 19 – visi tiek laipni aicināti Hercoga
Jēkaba laukumā vērot defilē programmu pūtēju orķestru izpildījumā.

Svinēsim svētkus kopā!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
Sīkāka informācija par Pilsētas svētkiem – www.jelgava.lv. Precizējumus
par pasākumiem var saņemt aģentūrā «Kultūra», tālrunis 63023461,
63084675, 63084674.

Par parādiem no dzīvokļiem izliek īrniekus, kuri tur nemaz nedzīvo
 Sintija Čepanone

Apmēram gads – tik ilgs
laiks nepieciešams, lai saņemtu tiesas spriedumu
par personas izlikšanu
no dzīvokļa lielo parādu
dēļ, un jau šīs nedēļas
beigās tiks izpildīti divi
spriedumi. Kaut arī šoreiz izlikšana no diviem
dzīvokļiem pašvaldības
dzīvojamā mājā Stacijas
ielā 13 būs formāla, jo
abi mitekļi jau vairākus
gadus stāv tukši, to īrniekiem vienalga nāksies
atlīdzināt visu parāda
summu.

SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis norāda, ka ar
situācijām, kad jāvēršas tiesā pret
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem
parādu dēļ, nākas saskarties
diezgan bieži. Proti, pašvaldība
nodrošina dzīvesvietu cilvēkam,
kam tā likuma kārtībā pienākas, tiek noslēgts īres līgums,
taču persona par saņemtajiem
pakalpojumiem nenorēķinās, un
nama apsaimniekotājs dzīvokļu
īpašnieku vārdā spiests vērsties
tiesā. Tiesa gan – šis process ir
laikietilpīgs, taču, tā kā maza
apmēra prasības tiek izskatītas
trīs mēnešu laikā, tas tiek sadalīts
divās daļās – vispirms vēršas ar

prasību par parāda piedziņu, bet
pēc tam, ja nepieciešams, par īres
līguma laušanu.
«Jāatzīst, ka nereti tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvesvietas nākas īstenot dzīvokļos,
kurus pašvaldība ir izīrējusi, bet
praktiski tie stāv tukši, jo īrnieks
kaut kādu apstākļu dēļ tur nedzīvo – viņš, piemēram, vai nu atradis citu dzīvesvietu, vai atrodas
ieslodzījumā, taču nepieciešamās
formalitātes, lai no pašvaldības
palīdzības atteiktos, nav nokārtojis, līdz ar to viņam jāturpina
pildīt visas saistības, tostarp segt
ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un īri,»
situāciju skaidro J.Vidžis.

Pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldē informē, ka pašlaik
rindā uz pašvaldības dzīvokli
gaida ap 120 cilvēku. Ja īrnieki,
kuri pašvaldības izīrētajā platībā
reāli nedzīvo, būtu uzrakstījuši
iesniegumu par atteikšanos no
tās, rinda uz pašvaldības dzīvokļiem būtu mazāka, arī pašām
personām tādējādi būtu mazāk
problēmu, jo nenāktos segt maksājumus par dzīvojamo platību,
kurā viņi reāli nedzīvo. Tā, piemēram, kopš 2006. gada Stacijas
ielā 13 vien ar tiesas spriedumu
atbrīvoti 16 dzīvokļi, galvenokārt
tukši, tostarp 2009. gadā – seši
dzīvokļi vienā dienā.
Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs.
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
18. maijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574. Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvas no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Spīdolas ģimnāzijas direktore:
«Starp citu – mūsu skolā arī mācās»
 Kristīne Langenfelde

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis gatavs
ieviest reformas izglītības
sistēmā – Jelgavas Spīdolas ģimnāzija uz to jau ir
atbildējusi: «Esam gatavi
kļūt par pilotskolu, kurā
jaunās reformas varētu
ieviest jau ar nākamo
mācību gadu.»
Ko nozīmē šīs reformas, kam
ir gatava Spīdolas ģimnāzija? Par
to saruna ar skolas direktori Ilzi
Vilkārsi.
Masu medijos plaši izskan
apzīmējums «Ķīļa izglītības
reforma», bet, tiklīdz rodas
vēlme noskaidrot, kas īsti zem
šī vārdu salikuma slēpjas, izrādās, tas nemaz nav tik viegli: ir
frāzes, kaut kādi priekšlikumi,
bet kopumā – nekā konkrēta.
Vai jūs, paziņojot, ka esat gatavi savā skolā ieviest jauninājumus, izprotat to būtību?
Ja godīgi, tad arī mums absolūti
nav skaidrs, ko detalizēti nozīmē
«Ķīļa izglītības reforma».
Tātad jūs esat piekrituši kaut
kam, ko paši vēl neizprotat?
Mēs esam piekrituši pārmaiņām
izglītības sistēmā, un tas ir pats
galvenais. Mūsu skolas pārliecība ir
nelokāma – tā, kā šobrīd norit darbs
skolās, turpināties nedrīkst. Manuprāt, neviens nevar būt apmierināts
ar to, kā pašlaik skolām jāstrādā,
tāpēc pārmaiņām ir jābūt.
Kas ir jūsu skolas galvenais
neapmierinātības cēlonis?
Mums ir tāda sajūta, ka tie, kuri
valstī plāno olimpiādes, eksāmenus,
projektu nedēļas, Ēnu dienas un
virkni citu pasākumu visa mācību
gada garumā, ir atrauti no skolas
ikdienas darba – viņi aizmirst, ka
bērniem ir arī jāmācās. Skolēnam
un pedagogam šodien ir jāpaspēj gan
mācīties uz pilnu slodzi, gan piedalīties visās minētajās aktivitātēs. Bet
par to, kas tā ir par slodzi, šodien nedomā neviens. Un ko mēs iegūstam?
Stresainu un pārgurušu skolēnu
un skolotāju. Visi šie pasākumi ir
nepieciešami, tomēr jau augustā
vajadzētu redzēt plānu visa mācību
gada aktivitātēm, lai skola varētu
izvēlēties, kurās piedalīties un kā tās
saistīt ar savu mācību procesu.
Tātad – ja slodze ir par lielu,
no kaut kā jāatsakās. Ko piedāvājat jūs?
Uzskatu, ka noteikti būtu jāpārskata mācību saturs – skolās tik
daudz vielas tiek pasniegts teorētiski, saraustīti, virspusēji vai, gluži
pretēji, ir gadījumi, kad vidusskolas
viela dublējas ar augstskolas. Jā, es
zinu, ko uz to atbildētu ministrija:
skolotājam taču ir brīvas rokas! Un
atkal jau tā ir tikai teorētiska frāze...
Kā pedagogam var būt brīvas rokas,
ja gada beigās ir eksāmens?! Skolotājs nevar variēt mācību vielu, jo
nekad nevar būt drošs, ka eksāmenā
viens vai otrs jautājums neiekritīs.
Jau gadu desmitus to vien dzirdam,
ka mācības skolā ir pārāk teorētiskas, nesniedz dzīvei nepieciešamo,
bet tad, kad skola ar savu iniciatīvu
ir gatava lauzt šo sistēmu, tā atduras
pie katastrofāla laika trūkuma...
Spīdolas ģimnāzija laika gaitā
vienmēr ir bijusi mazliet citādāka
nekā pārējās vidējās izglītības iestādes – vienmēr esam meklējuši
veidu, kā paralēli mācībām attīstīt
bērna radošumu, saskatīt viņa nā-

kotnes karjeras potences, veicināt
uzņēmējspējas. Mēs piedalāmies
visur, kur vien tas iespējams, un, ja
darbības lauks ir tik plašs, tad viegli
izanalizēt, ka praktiski vienmēr
skolēns vairāk iegūst no šīm papildu
aktivitātēm nekā no teorētiskām
skolas stundām.
To var izlobīt arī no «Ķīļa
reformas» – ministrs runā par
nepieciešamību skolai piesaistīt profesionāļus, kas spētu
ieinteresēt skolēnu praktiski,
nevis teorētiski. Bet tas jau notiek arī šodien – uz skolu uzaicināts profesionālis praktiķis,
kurš vispārīgās frāzēs stāsta
par sevi. Dažs varbūt klausās,
bet lielākā daļa spēlējas ar
telefonu vai žāvājas...
Tur jau ir tā sāls! Ko uzaicināt,
kā to pasniegt! Ja uz skolu atbrauks
baņķieris, kura vārdu bērni pat nav
dzirdējuši, un sarežģīti sāks stāstīt
par Latvijas banku sistēmu – kurš
un ko sapratīs? Spīdolas ģimnāzijā
jau sen kā šādas praktiskas lekcijas
tiek rīkotas pilnīgi citādāk. Pirmām
kārtām mēs savus audzēkņus tām
gatavojam. Mūsu politikas skolotāja ir ieviesusi tādu kā obligātu
nosacījumu – visiem skolēniem,
kas apgūst politiku, katru pirmdienu ir jāklausās radio raidījums
«Krustpunkti». Mēs uzskatām, ka
skolēnam ir jābūt informētam par
to, kas notiek valstī. Un tad pēc
katra šī raidījuma skolēni raksta
savu skatījumu par konkrēto tēmu
– tādu kā recenziju. Vai arī, zinot, ka
skolēniem rīkosim kādu diskusiju
ar profesionāli, tam klasē gatavojas
nedēļu vai pat divas – skolēni pēta,
ko šis profesionālis ir darījis, kur un
kā publiski izteicies. Tikai tad var
rasties jautājumi, diskusija. Bet tas
viss jau atkal ir papildus ikdienas
mācībām...
Taču, ja mēs saprotam, ka šādā
veidā skolēnam varam iedot vairāk,
vai tiešām nebūtu pienācis laiks to
ne tikai pateikt skaļi, bet beidzot
arī ministrijai rīkoties – pārskatīt
mācību programmu, izņemt no tās
lieko teoriju un sākt strādāt vairāk
praktiski?
Jau izskanējis, ka izglītības
un zinātnes ministrs mūsu
valstij piedāvājis pārņemt tādu
valstu kā ASV, Lielbritānijas
un vēl citu turīgu lielvalstu
izglītības reformu modeļus,
neskatoties uz to, ka tieši šobrīd arī šīs valstis izrāda lielu
neapmierinātību ar savas izglītības sistēmas būtību. Viņiem
nederēja, bet mums derēs?
Tur jau tā lieta, ka šobrīd ar savu
izglītības sistēmu nav apmierināta
virkne lielvalstu, bet mēs vēl skatāmies uz viņu modeļiem... Vienīgais
unikālais un pozitīvais piemērs,
ko tagad visiem uzsver, ir Somija
– tur gan valsts, gan pedagogi, gan
skolēni esot apmierināti...
Papētot Somijas variantu,
šķiet, ka tur sāka no otra gala
– nevis mēģināja saprast, ko
vajadzētu vai nevajadzētu
mācīt skolēniem, kā un par
cik pagarināt mācību gadu,
bet ar to, ka vispirms mācīja
pedagogus.
Jā, Somija sāka ar pedagogiem
– lai strādātu skolā, jābūt maģistra
grādam. Skolotāja darbs ir prestižs, uz vietu augstskolā ir milzīgs
konkurss. Un tas nozīmē, ka skolā
nonāk ļoti zinošs profesionālis, kurš
arī spēj profesionāli mācīt. Kas
notiek pie mums? Paskatieties uz
šo mapi! Te mēs esam apkopojuši

būtu gatava reaģēt nekavējoties un
savā skolā ieviest vēl daudz radošāku darbu.

Foto: Ivars Veiliņš

Vai tas nozīmētu kādas būtiskas izmaiņas jau no nākamā
mācību gada?
Es nedomāju, ka mums būtu
jārunā par būtiskām izmaiņām
– manuprāt, esam atraduši tos trīs
galvenos virzienus, kas, šķiet, ir
pareizi: konstruktīvajiem prātiem
– komercklase, radošajiem – sociālais un humanitārais virziens, bet
tiem, kuri savu virzienu vēl meklē,
– vispārizglītojošā programma.
Jautājums ir tikai par to, kā vēl
uzlabot mācīšanās procesu. Mēs
paši esam izkristalizējuši četras
sfēras, ko attīstām katrā jaunietī.
Pirmkārt, radošā domāšana – mums
pat ir fakultatīvs, kurā pēc īpašas
programmas attīstām radošās spējas
skolēnos jau no 7. klases, jo teorija
pierāda, ka jauniešiem trūkst netradicionālas domāšanas. Tagad skolā
pat uzsākts projekts, kurā savas
jomas speciālisti pēta, kā mainās
mūsu skolēnu radošā domāšana,
mācoties pēc šīs programmas. Otrkārt, uzņēmējspējas – tas ir vesels
pasākumu kopums, kas veicina
skolēnu domāt uzņēmējdarbības
virzienā. Starp citu, mūsu skolā
skolēnu firmas pastāv jau 18 gadus.
Treškārt, pētnieciskā darbība – ik pa
laikam jau rodas vēlme no šī virziena
atteikties, taču katru gadu no jauna
cenšamies jauniešiem parādīt, ka
šis process var būt interesants.
Mūsu skolā pētniecisko darbu nevar
izstrādāt vienas nakts laikā – katrs
pedagogs individuāli strādā ar skolēnu vairāku mēnešu garumā. Un,
ceturtkārt, karjera – mēs mērķtiecīgi
strādājam, lai skolēnam jau ģimnāzijā būtu skaidrs, kur viņš sevi realizēs
nākotnē. Arī te ir virkne pasākumu.
Populārākais noteikti ir Ēnu diena
– mēs vēl joprojām runājam par šā
gada Ēnu dienu. Daudzās klasēs
skolēni audzināšanas stundās stāsta
par piedzīvoto pie savas ēnas. Tas ir
tik interesanti, tik saistoši – šogad,
piemēram, viena mūsu skolniece,
izcīnot ārkārtīgi lielu konkursu,
ieguva iespēju ēnot lidmašīnas
pilotu, vēl cita, tāpat pateicoties ļoti
labi uzrakstītai motivācijas vēstulei,
tika pie Veizāna uz viņa deju studiju.
Atceros kādu ļoti spilgtu gadījumu,
kad viena mūsu meitene ieguva tiesības ēnot modes mākslinieci: šķiet,
cik skaisti – tērpi, mode, spožums...
Bet tajā brīdī, kad mūsu meitene pie
viņas aizbrauca, modes māksliniece
mazgāja grīdu, nu tad arī viņai nācās
to darīt, bet atlikušo dienas daļu
viņas abas skrēja pa Rīgu, meklējot
sponsorus... Pēc šīs dienas meitene
par modes mākslinieci vairs nevēlējās kļūt – tas ir tāds spilgts piemērs
tam, ka mūsu iedomu profesija ne
vienmēr ir tik spoža, kā mums šķiet.
Un tas tikai vēlreiz apliecina, ka
dzīve ir tur, ārā...

«Kā pedagogam var būt brīvas rokas, ja gada beigās ir eksāmens?!
Skolotājs nevar variēt mācību vielu, jo nekad nevar būt drošs, kas gaidāms eksāmenā,» spriež Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
to milzīgo skaitu jauno pedagogu, acīmredzot mēs darām pareizi. Un
kas pie mums skolā pēdējos gados mūsu skolotāji ar savu iedvesmu un
izgājuši praksi. Es saku «izgājuši», atdevi būtu gatavi darīt vēl vairāk, ja
nevis «apguvuši» – viņi ieskrien vien diennaktī būtu vairāk stundu...
skolā uz pāris nedēļām, pa vidu tam Brīžiem jau mēs paši sakām: «Starp
vēl mācības augstskolā, un rezultātā citu – mūsu skolā arī mācās!», jo,
ne tur prakse, ne tur mācības... Un neraugoties uz visu to, ko mēs esam
tāds jaunais skolotājs nonāk skolā gatavi darīt papildus, ir jāapgūst arī
– ja vien viņam pašam nav ārkārtīgi obligātā pamatskolas un vidusskolas
liela ieinteresētība savā profesijā, programma. Piemēram, notika
tad grūti teikt, ka viņš uzreiz ir Fukušimas atomelektrostacijas
profesionālis. Savulaik mums bija avārija, un mēs uzskatām, ka tas ir
iespēja stažēties Vācijā un padzīvot tikai normāli, ja ģeogrāfijas stundā
kādā vācu ģimenē, kurā jau vairākās ieplānotā viela tiek pārtraukta un
paaudzēs ir pedagogi. Ziniet, ar kādu skolēni kopā ar pedagogu analizē
lepnumu viņi uztver iespēju strādāt situāciju Japānā. Skolēniem ir
par skolotāju?! Ir prieks skatīties! interese, jautājumi, reāls piemērs
Un nedomājiet, ka tūlīt pēc augst- – nekādas teorijas, taču vienlaikus
skolas viņus kāds uzreiz laiž klases paredzētā viela atpaliek. Bet tad
priekšā – tur, apmēram tāpat kā pie ir jautājums – kas tajā brīdī ir
mums ārstiem ir rezidentūra, arī svarīgāk: izprast procesus, kas papedagogam divus gadus jāstrādā kā saulē reāli notiek, vai kalt teoriju?
rezidentam. Klasē viņš var ieiet tikai Jebkurā citā pasaules valstī tas
kā skolotāja palīgs, viņa stundas būtu tikai normāli. Nesen Anglijā
vēro, darbu analizē, novērtē. Katra ekonomikas stundās zibens ātrumā
iespēja tikt pie papildu stundām ieviesa personīgās ekonomikas jauvai iegūt audzināmo klasi jau pēc tājumus, jo krīzes laikā tie valstī bija
rezidentūras ir ārkārtīgi augsts kļuvuši ārkārtīgi svarīgi. Kā notiktu
novērtējums. Un tad es saprotu, pie mums? Trīs gadus speciālisti
ka skolotājs nav stresā un bērni darba grupās diskutētu, bezjēdzīgi
mierīgi – viss notiek mērķtiecīgi, anketētu pedagogus un tad vēl pēc
profesionāli.
pāris gadiem lemtu – ieviest vai
neieviest. Tas nekas, ka situācija
Bet Spīdolas ģimnāzijā jau ekonomikā būtu mainījusies jau par
tomēr šīs aktivitātes papildus 180 grādiem...
mācībām nav nekas jauns – tā
Ja vien valsts dotu lielāku iespēju
ir gadiem iestrādāta sistēma.
pedagogiem, Spīdolas ģimnāzija
Ir reizes, kad pedagogu sarunās
ar ministru izskan viens vai otrs
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
priekšlikums, ko skolās vajadzētu
2012./2013. mācību gadam uzņems trīs 7. klases un trīs 10. klases
ieviest, un tad es paskatos uz savu
visās licencētajās izglītības programmās:
līdzās sēdošo kolēģi, un mēs abas
UZŅEMŠANA
7. – 9. klasēs pamatizglītības programmā
saprotam, ka mums tas nav nekas
jauns – Spīdolas ģimnāzijā tas jau Humanitāro un sociālo zinību virziens, Komerczinību virziens, Vides zinību virziens – no 1. līdz 15. jūnijam
no plkst.10 līdz 15 (pirmd., otrd., trešd., piektd.); no plkst.14 līdz 19 (ceturtd.);
notiek. Ne velti mēs saviem bērniem
sakām: «Dzīve ir tur, ārā!» un to
UZŅEMŠANA 10. – 12. klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās
ārpusi mēs arī viņiem cenšamies
Humanitārais un sociālais virziens, Profesionāli orientētais komerczinību virziens,
Vispārizglītojošais virziens –
parādīt. Skolēnam ir jāmācās neno 11. līdz 22. jūnijam no plkst.10 līdz 15 (pirmd., otrd., trešd., piektd.); no plkst.14 līdz 19 (ceturtd.).
vis grāmata, bet priekšmets – pēc
tāda motīva mēs strādājam. Jau
• Uzņemšanas pamats ir liecība vai apliecība par pamatizglītību.
trešo gadu pēc kārtas mūsu skola
• Skolēni piesakās un ierodas uz interviju (pārrunām) un iepazīstina ar sevi (vēlams portfolio
uzvar valsts erudītu konkursā «Kas
– diplomi, atzinības raksti, radošie darbi, projekti un tml.).
notiek?», mums ir lieliski rezul• Tiek vērtēta arī skolēnu aktivitāte – dalība olimpiādēs, darbošanās interešu pulciņos, skolās
u.c. sabiedriskā aktivitāte.
tāti konkursos «Zinošākā skola»,
«Smart spēles», «ZZ čempionāts»,
Kontaktinformācija: www.jsg.lv, tālrunis 63029312.
mācību firmu festivālos... Tātad

Pilsētnieks vērtē

Cik aktīvi ikdienā jūs
izmantojat sociālos
tīklus?
Jana, pārdevēja:
– Reti. Ir man
profils odnoklassniki.ru,
un tas arī viss.
Tur sazinos ar
saviem klasesbiedriem, draugiem.
Taču man nav vēlēšanās visu dienu
sēdēt pie datora un runāt virtuāli.
Tiesa, pozitīvi ir tas, ka šajā portālā
esmu meklējusi darbu, turklāt ar
visai labiem panākumiem. Tā ātrāk
informācija par dažādām vakancēm izplatās. Priekšroku dodu
ziņu lasīšanai internetā.
Artūrs, tikko
atgriezies no
Anglijas:
– Kādas divas trīs reizes
nedēļā ieeju
savā facebook.com profilā, lai sazinātos
ar draugiem. Galvenokārt ar
tiem, kuri ārzemēs, jo šis ir internacionāls sociālais tīkls. Zinu,
ka tagad populāri tvītot, taču es
to nedaru. Ko var uzrakstīt vienā
teikumā? Turklāt man šķiet, ka
tur tie tekstiņi bieži ir tik banāli:
«es tikko attaisīju čipsu paku»,
«jāaiziet pēc kolas». Kam tas
jāzina?! Muļķības.
Aldis, strādājošs students:
– Man šķiet,
ka visi to tik
vien dara kā
dzīvo sociālajos tīklos. Pats
bieži esmu draugiem.lv, lai sarakstītos ar draugiem, apskatītu
viņu bildes, uzzinātu, kur bijuši,
ko darījuši, uzspēlētu kādu spēli.
Pa retam arī facebook.com izmantoju, bet populārajai čivināšanai
jēgu neredzu.
Dmitrijs, inženieris:
– Internetu
izmantoju
katru dienu,
bet sociālajos
tīklos «nedzīvoju». Nav vajadzības. Esmu tikai
dzirdējis, ka daudziem tagad
topā ir tviteris, arī uzņēmumu
mājas lapās redzēts, ka to izmanto, bet uzskatu, ka man tas nav
vajadzīgs. Lai sazinātos ar kādu
draugu, reti, bet ieeju facebook.
com, un tas arī viss.
Svetlana,
mamma:
– Protams,
katru dienu!
Man ir tvitera
konts, esmu
sekotāja dažādām slavenībām. Man gribas uzzināt, ko viņi dara, kas jauns noticis,
kas plānots. Tā ir labākā iespēja,
kā visātrāk uzzināt jaunumus.
Pati gan neko nerakstu, esmu tur
piereģistrējusies vairāk tāpēc, lai
uzzinātu, par ko citi runā.
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Par parādiem izliek no dzīvokļiem
No 1.lpp.

Piektdien ar tiesas spriedumu tiks
atbrīvoti divi dzīvokļi pašvaldības
dzīvojamā mājā Stacijas ielā 13. Kā
stāsta JNĪP Klientu apkalpošanas
daļas vadītāja Anžela Mizūne, vienā
gadījumā dzīvoklis izīrēts jau 2005.
gada sākumā – īrniece tur praktiski
nav uzturējusies, taču, tā kā no
ierādītās dzīvojamās platības viņa
nav arī oficiāli atteikusies, parāds
sasniedz 2013 latus. «2008. gada
jūnijā tiesā tika iesniegta prasība
par parāda piedziņu, savukārt pērn
maijā jau celta prasība par izlikšanu, un spriedums saņemts tikai
šī gada februārī,» situāciju ieskicē
A.Mizūne. Savukārt parāds par otru
dzīvokli, kurš tiks atbrīvots, sasniedz
1443 latus, un šāda summa sakrāta
kopš 2006. gada, kad noslēgts līgums

par pašvaldības dzīvokļa īri. Arī
šajā gadījumā persona šeit mitinājusies periodiski, nav reaģējusi uz
vairākkārtējiem brīdinājumiem
par parāda atmaksu, līdz beidzot
dzīvoklis tiks atbrīvots ar tiesas
spriedumu, bet parāds piedzīts caur
tiesu izpildītāju.
Jāpiebilst, ka visās JNĪP apsaimniekotajās mājās septiņi procenti
ir pašvaldības dzīvokļi, kuri tiek
izīrēti personām, kam šāda palīdzība
pienākas. Pagājušajā gadā nenokārtoto saistību dēļ ar vairāk nekā
200 pašvaldības dzīvokļu īrniekiem
tika risināts jautājums par parāda
nomaksu, un lielākā daļa no tiem
risināti tiesas ceļā, kā rezultātā bija
jāsedz nenomaksātās parādsaistības
un jāatbrīvo dzīvojamās telpas,
informē JNĪP.

Jauna Patoloģijas nodaļa
un dienas stacionārs

NRA aicina uz diskusiju Jelgavā
 Sintija Čepanone

pilsoņu labklājības izaugsmei.
Foto: Ivars Veiliņš
Diskusijā piedalīsies laikraksta
Trešdien, 23. maijā, «Neatka- galvenā redaktore Anita Daukšte,  Sintija Čepanone
rīgā Rīta Avīze» Jelgavā organizē Jelgavas pilsētas domes priekšsēPēc 12 gadiem visas slimdiskusiju «Cik patriotiski ir mak- dētājs Andris Rāviņš, pašvaldības
nīcas struktūrvienības
sāt nodokļus?». Pasākums notiks izpilddirektore Irēna Škutāne,
atkal ir «zem viena jumZemgales reģiona Kompetenču Saeimas Budžeta un finanšu komita» – pagājušajā nedēļā
attīstības centrā no pulksten 18. sijas priekšsēdētājs Jānis Reirs, kā
svinīgi atklātas PatoloDiskusijā plānots skart šādas tē- arī Saeimas deputāti Uldis Augulis,
ģijas nodaļas un jaunā
mas: novērtēt, kā valdība izmanto Ivars Zariņš, Imants Parādnieks un
morga, tiesu medicīnas
maksātos nodokļus; kā un vai Jānis Ozoliņš. Diskusiju vadīs «Neekspertīzes, kā arī Ambubūtu jāmaina nodokļu sistēma; atkarīgās Rīta Avīzes» žurnālists
latorās nodaļas un dienas
jāmazina PVN vai darbaspēka Juris Paiders.
stacionāra telpas.
nodokļi; cik pievilcīga ir Latvijas
Noslēgumā – A.Brīzes un
nodokļu sistēma ES pilsoņiem; kā E.Veidemanes muzikālais priekš«Pēc divu gadu ilgiem remontdarmūsu nodokļi jāizmanto valsts un nesums. Ieeja – bez maksas.
biem esam rekonstruējuši nepabeigto slimnīcas piebūvi, tajā ierīkojot
Ambulatoro nodaļu un Patoloģijas
nodaļu,» saka Jelgavas pilsētas slimJelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiks pārdots dzīvokļa īpašums Nr.1 un tam piekrītošās kopīpa- nīcas valdes locekle Solveiga Ābola,
šuma 333/733 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu atgādinot, ka 2000. gada maijā eko09000150210001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 09000150210, turpmāk – Objekts, kas nomiskas saimniekošanas nolūkā
atrodas Jelgavā, Neretas ielā 13.
vecās slimnīcas nodaļas pārcēla uz
Objekta pārdošanas pamatprincipi:
1. Objekts tiks pārdots mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, kas notiks 2012. gada 28. jūlijā plkst.10
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā;
2. Objekta nosacītā cena (sākumcena) – Ls 3400 (trīs tūkstoši četri simti lati), t.sk. zemes domājamo
daļu cena – Ls 1950 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit lati) un dzīvokļa īpašuma cena – Ls 1450
(viens tūkstotis četri simti piecdesmit lati);
3. solīšana notiks ar augšupejošu soli pa vienam solim. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu);
4. maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar
saistību tiesību pāreju pircējam;
5. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
6. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem
pircējs maksā nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no
nesamaksātās summas par attiecīgo periodu;
7. pirmpirkuma tiesības uz Objektu ir nekustamā īpašuma Jelgavā, Neretas ielā 13, kopīpašniekam, ja
viņš viena mēneša laikā pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» iesniedz
rakstveida pieteikumu par Objekta pirkšanu. Šajā gadījumā izsoli nerīko un ar šo personu slēdz Objekta
pirkuma līgumu.
Ar Objekta izsoles noteikumiem iepazīties un tos saņemt var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā (Jelgava, Lielā iela 11, tālrunis 63005522) vai portālā www.jelgava.lv.
Dokumentus izsolei var iesniegt Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2012. gada 24. jūlijam plkst.16
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no
8 līdz 12. Tālruņi uzziņām – 63005514, 22020014.
Izsole notiks 2012. gada 28. jūlijā plkst.10 Jelgavas pilsētas domē, 207. telpā (Jelgava, Lielā iela 11).
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina pretendentu konkursu uz pašvaldības izglītības iestādes «Jelgavas 2. pamatskola» (Sarmas ielā 2, Jelgavā) direktora amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes efektīva pārvaldība atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. izglītības procesa nodrošināšana, veidojot visiem izglītojamajiem attīstošu vidi, īstenojot mācību un
audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumu Nr.347 «Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai» nosacījumiem;
2. vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā;
3. ne zemāks kā 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis;
4. teicamas valsts valodas un labas krievu valodas zināšanas, angļu vai vācu valodas zināšanas
sarunvalodas līmenī;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office», internets);
6. precizitāte, labas organizatoriskās un komunikācijas spējas;
7. pieredze:
7.1. mazākumtautību pamatizglītības programmu īstenošanā;
7.2. Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences,
semināri u.c.) organizēšanā;
8. izpratne par izglītības iestādes attīstības jautājumiem darbības pamatjomās: mācīšana un mācīšanās,
atbalsts skolēniem, izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Direktora pienākumus jāuzsāk pildīt ar 2012. gada 2. jūliju.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, nepārsniedzot vienu A4 lapu, izglītības iestādes attīstības
plānu 3 (trīs) gadiem darbības pamatjomās: mācīšana un mācīšanās, atbalsts skolēniem, izglītības iestādes
darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana; dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu
(CV); izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādes «Jelgavas 2. pamatskola» direktora amata pretendentu konkursam» līdz 2012. gada 31. maijam
(ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63012461, e-pasts: gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tā dēvēto jauno slimnīcu, vien Patoloģijas nodaļa un morgs palika vecajā
vietā – Sakņudārza ielā, turklāt telpas vairs neatbilda prasībām, tās bija
morāli novecojušas.
Jelgavas pilsētas slimnīcā noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts, kura laikā pabeigta slimnīcas
piebūves rekonstrukcija – 3000
kvadrātmetru plašajā piebūves ēkas
1. stāvā ierīkota Patoloģijas nodaļa
ar morgu un tiesu medicīnas ekspertīzes telpa, bet otrajā – Ambulatorā
nodaļa un dienas stacionārs. Slimnīcā norāda, ka jaunās nodaļas darbu
pakāpeniski sāks no nākamās nedēļas – pašlaik telpas tiek aprīkotas un
uz tām pārceļas personāls.
«Jelgavas slimnīca ieguvusi reģiona kompleksa statusu no sākta gala
līdz beigām. Šeit nodrošināts viss

Īstenojot nepabeigtās piebūves
rekonstrukciju
Jelgavas slimnīcā, ēkas pirmajā
stāvā ierīkota
Patoloģijas nodaļa
ar morgu, kā arī
tiesu medicīnas
ekspertīzes telpa,
bet otrajā stāvā
izvietota Ambulatorā nodaļa un
dienas stacionārs.
Pārcelšanās uz
jaunajām telpām
notiks pakāpeniski – pašlaik tās
tiek aprīkotas ar
nepieciešamo
inventāru.
dzīves cikls – sākot no dzimšanas
līdz nāvei. Un būtiskākais ir tas, ka
līdz ar jaunās nodaļas atklāšanu cilvēka dzīves izskaņai tiek nodrošināti
cienīgi apstākļi,» tā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, sakot
paldies ne tikai projekta autoriem,
kuri gādājuši par to, lai gan klientu, gan darbinieku apstākļi tiktu
pilnveidoti, bet arī celtniekiem un
ikvienam, kas ieguldījis savu artavu, lai piebūve būtu rekonstruēta.
Viņaprāt, nākamais būtiskākais
uzdevums ir atrisināt nepabeigtās
būves, kur savulaik plānots dzemdību nams, izmantošanu.
Kopējās projekta izmaksas ir gandrīz 2,8 miljoni latu, no tiem ERAF
līdzfinansējums – divi miljoni latu,
322 tūkstoši latu – valsts budžeta
ieguldījums, bet 44 tūkstoši – pašu
līdzfinansējums.

Iepazīstinās ar Džekija Čana filmēšanas aizkulisēm
 Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas vēja tunelī no 18. līdz 27.
maijam notiks Džekija Čana nedēļa.
«Ideja radās, redzot, ka Dž.Čana
filmēšanas process ir ieinteresējis
cilvēkus, par ko liecināja plašā ažiotāža ap šo jautājumu un lielie fanu
pūļi pie filmēšanas laukuma. Tādēļ
piedāvājam ikvienam apskatīt vietu,
kur notika pasaules mēroga filmas
uzņemšana, kā arī izmēģināt lidojumu tunelī, kur lidojis Džekijs,» tā
«Aerodium» pārstāve Līga Gablika.
Dž.Čana nedēļas laikā būs iespēja
lidot filmēšanai speciāli sagatavotajā
tunelī. L.Gablika norāda, ka ar lidotgribētājiem strādās tie paši lidošanas
instruktori, kas trīs nedēļu garumā
gan apmācīja, gan arī daudzās ainās
dublēja slaveno aktieri. Ar instruktoriem būs iespēja tikties klātienē, lai
uzzinātu par filmēšanas aizkulisēm.
«Man ir liels gods, ka bija iespēja dub-

lēt Dž.Čanu epizodēs. Apbrīnojama
ir viņa pieredze, labsirdīgā daba un
gadiem neraksturīgā fiziskā izturība.
Tomēr darbs nebija no vieglajiem. 18
dienas pēc kārtas strādājām no rīta
līdz vakaram. Dž.Čans bija ļoti prasīgs pret sevi un komandu,» stāsta
Dž.Čana dublieris un «Aerodium»
instruktors Kaspars Rums.
Lai lidotu vēja tunelī, iepriekš
jāpiesakās, zvanot pa tālruni
28384400. Cena – sākot no 17 latiem par divām minūtēm. Plašāka
informācija – www.aerodium.lv.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka tuneļa iekārtas
izsolē iegādājies uzņēmējs no Kipras un pēc akcijas beigām tas tiks
nojaukts.
Jāatgādina, ka no 18. aprīļa
līdz 8. maijam Jelgavas vēja tunelī
tika filmēta epizode no jaunākās
Dž.Čana filmas «Ķīniešu zodiaks».
Līdz šim «Aerodium» šo infor-

māciju nekomentēja, jo tāda bija
filmu studijas «China Hero» vēlme.
«Aerodium» valdes priekšsēdētājs
Ivars Beitāns piebilst, ka Dž.Čana
viesošanās Latvijā ir veiksmīgas
darbības izstādē «World Expo 2010»
Šanhajā rezultāts. «Pirmo reizi iepazināmies, kad Dž.Čans izmēģināja
lidojumu Latvijas paviljonā. Viņam
iepatikās, tāpēc tika izteikta iespēja,
ka viņa jaunākajā filmā varētu tikt
iekļauti «Aerodium» akrobātikas
elementi un, iespējams, tos varētu
izpildīt arī mūsu pašu instruktori.
Teju divus gadus strādājām pie tā,
lai viņš savas jaunākās filmas lidošanas epizodi filmētu tieši Latvijā,»
tā viņš.
Filma «Ķīniešu zodiaks» pirmizrādi piedzīvos 12. decembrī. Savukārt 15. augustā pirmizrādi
piedzīvos Indijas kompānijas filma
«Maatraan», kuras epizodes pērn
novembrī filmēja Jelgavas pilī.

Pirmdien sāksies pieteikšanās «Lediņu» nometnei
No 1.lpp.

«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš atzīst – kaut arī
nometne veltīta olimpiskajām spēlēm, tas nenozīmē, ka tā būs sporta
nometne. «Notiks gan izzinošas, gan
radošas nodarbības, kas saistītas ar
olimpisko tematiku. Tāpat bērni
varēs aktīvi pavadīt brīvo laiku,
peldēties, rāpties pa piedzīvojumu
trasēm,» tā M.Kalniņš. Piedalīties
var bērni vecumā no septiņiem līdz
12 gadiem. Katru nedēļu plānots
uzņemt 100 dalībniekus. Jāuzsver,
ka katru nedēļu nometnei būs
atšķirīga tēma, līdz ar to arī tiem
bērniem, kuri šeit pavadīs vairākas
nedēļas, būs interesanti. Minimālais
laiks, ko bērns var pavadīt nometnē,
ir nedēļa.
«Dalībniekus katru rītu «Lediņos»
un dienas noslēgumā atpakaļ uz Jelgavu nogādās organizēts transports.
Autobuss pulksten 9 izbrauks no

«Jundas», bet atgriešanās paredzēta
pulksten 18,» tā M.Kalniņš, piebilstot, ka maksa dienā ir pieci lati un
tajā iekļauts transports, divreizēja
ēdināšana – pusdienas un launags
– un mācību procesam, aktivitātēm
nepieciešamie materiāli.
Pieteikšanās nometnei: 21. maijā
no pulksten 13 līdz 18, 22. maijā no
pulksten 9 līdz 13 un no 23. maija
darbadienās no pulksten 8 līdz 18
«Jundā» Pasta ielā 32. M.Kalniņš
norāda – lai noslēgtu līgumu par dalību nometnē, jāiesniedz aizpildīts līgums, kura veidlapa pieejama mājas
lapā www.junda.lv, kā arī jāaizpilda
aptaujas lapa par bērna veselības
stāvokli un prasmēm. Papildus
nepieciešama arī ģimenes ārsta
izziņa un jāiepazīstas ar nometnes
kārtības noteikumiem. M.Kalniņš
piebilst, ka vieta nometnē noteiktā
nedēļā tiek garantēta tikai tad, kad
par dalībnieku ir veikta samaksa

pilnā apmērā par konkrēto laiku.
Pēdējais brīdis, kad var samaksāt
par nometni, ir iepriekšējās nedēļas
ceturtdienas pulksten 14.
Sīkāku informāciju par pieteikšanos nometnei var uzzināt mājas
lapā www.junda.lv vai pa tālruni
63022298, 26448086.
«Junda» savai komandai aicina pievienoties arī brīvprātīgos,
kuri gatavi palīdzēt nometnē. Par
brīvprātīgajiem var kļūt jaunieši
vecumā no 14 gadiem. «Viņi palīdzēs
pedagogiem sagatavot mācību materiālus, aktivitāšu norisē, plānošanā,
sagatavošanā,» stāsta M.Kalniņš.
Jauniešiem nodrošinās ēdināšanu
un darba beigās izsniegs apliecinājumu par brīvprātīgā darbu. Brīvprātīgajam jābūt veselības stāvokļa
izziņai no ģimenes ārsta. CV jaunieši
aicināti sūtīt uz e-pastu: junda@
junda.lv, norādot, kurās nedēļās
vēlas strādāt.
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Īsi
 Jelgavas Pensionāru biedrība 24.
maijā pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(Svētes ielā 33) rīko šīs sezonas
pēdējo biedru kopsapulci. Biedrības
vadītāja Marija Kolneja informē, ka
plānots bērnu un jauniešu centra
«Junda» vijolnieku ansambļa koncerts, Valsts augu aizsardzības dienesta speciālistes Aijas Čonkas lekcija
par augu aizsardzību mazdārziņos,
videofilma par biedrības aktivitātēm
šajā sezonā, kā arī jautājumi par ekskursijām, vasaras darbiem.
 Lielās un Mātera ielas krustojumā mainīts luksofora darbības
signālu režīms – pagarināts zaļā
signāla ilgums izbraukšanai uz Lielo
ielu. Režīma maiņa veikta, ņemot
vērā luksoforu darbības sinhronizāciju pa Lielo ielu.

Ritma Gaidamoviča

Mēs aicinām savā komandā
tirdzniecības koordinatoru(-i).
Pienākumi:
• darbs ar klientiem – pasūtījumu apstrāde,
ikdienas komunikācija par dažādiem jautājumiem,
aprēķinu veikšana;
• izejmateriālu pasūtīšana;
• sadarbība ar tirdzniecības pārstāvjiem.
Prasības:
• pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un koncentrēšanās spējas;
• vēlama augstākā izglītība;
• ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas
zināšanas;
• vēlama pieredze darbā ar programmu «Navision»
vai tml.;
• pārzināt «MS Excel» pieredzējuša lietotāja
līmenī.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
janis.vilmanis@smurfitkappa.lv.

Darba piedāvājums uz sociālā
darbinieka(-ces) vakanto amatu Jelgavas
pilsētas Nakts patversmē.
Prasības:
• augstākā izglītība sociālā darba jomā;
• prasme plānot savu darbu un atbildības
sajūta darba izpildē;
• prasme pieņemt lēmumus patstāvīgi un
pamatot tos;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• labas iemaņas darbā ar datoru.
Galvenie uzdevumi:
• veikt sociālo darbu ar mērķi palīdzēt Nakts
patversmes klientiem;
• motivēt klientus savu sociālo problēmu
risināšanā un palīdzēt šajā procesā;
• izvērtēt klientu problēmas, cēloņus un
vajadzības, sadarbībā ar klientu izstrādāt
rehabilitācijas plānu un sekot tā izpildei;
• sekmēt aktīvu sadarbību ar citu institūciju
speciālistiem, veicinot savstarpējo sadarbību
klientu interešu nodrošināšanai;
• dokumentēt lietas atbilstoši iestādes prasībām.
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt līdz
24.05.2012. Darbs uzsākams 02.07.2012.
E-pasts: Artis.Ans@patversme.jelgava.lv,
tālrunis 63082446.
Jelgavas novada Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas
centrs izsludina konkursu uz
personāla speciālista – lietveža amatu un
Elejas filiāles psihologa amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 31. maijs.
Jelgavas novada Sociālais
dienests izsludina konkursu
uz Sociālā darba nodaļas
sociālā darbinieka amatu
(uz darbinieka prombūtnes laiku).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada
pašvaldības Kancelejas personāla speciālista
Jelgavā, Pasta ielā 37, 304. kabinetā, darba
laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 1. jūnijs.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs

Jelgavnieki twitter(i) vēl tikai apgūst
 Ilze Knusle-Jankevica

gan uzņēmumi – tiesa, pārsvarā pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, piemēram, ēdināšanas uzņēmumi «Picu
Kādreiz bieži bija dzirdams
darbnīca» un «Tami-Tami», veikali
teiciens: «Ja tevis nav drau«Kanclera nams», «Refill», «db daba»,
gos, tad tevis nav vispār!»,
izklaides vietas «Tonuss boulings»,
bet nu to var pārfrāzēt,
«Melno cepurīšu balerija», «Jelgavas
portāla draugiem.lv vietā
krekli», «Ezītis miglā», pakalpojumu
minot tviteri, jo šķiet, ka tur
sniedzēji «Timermaņa foto», «Zemgales
var atrast visu par visu. Tieši
optika», kāzu salons «Catrin» –, gan
tas ir viens no galvenajiem
iestādes, piemēram, skolas, bibliotēkas,
argumentiem, ko šī sociālā
aģentūras, gan mediji, gan sporta klubi,
tīkla lietotāji uzsver. Laikgan dažādi kolektīvi. Jāpiebilst, ka savs
raksts «Jelgavas Vēstnesis»
konts ir arī Jelgavas domes priekšsēdēizzina, kādu motīvu vadīti
tājam Andrim Rāviņam – viņš ir veicis
jelgavnieki izmanto šo soci36 ierakstus, un viņam ir 177 sekotāji.
ālo tīklu.
Savukārt Jelgava ar 1733 sekotājiem ir
Apkopojot informāciju par to, ko un populārākā no Latvijas pilsētām.
kāpēc jelgavnieki raksta tviterī, izrakājos krustām šķērsām, lai saprastu, Šerloka Holmsa cienīgs gājiens
Tvitera lietotājus varētu iedalīt divās
kuri tvītotāji varētu būt interesantākie
sarunu biedri un varētu ko saprātīgu daļās: aktīvie, kuri daudz un bieži inforpateikt par to, kāpēc izmanto sociā- mē par savām gaitām un pieredzi, un
los tīklus. Tomēr nācās secināt, ka pasīvie, kuri šo rīku galvenokārt izmanaktīvākie čivinātāji ir jaunieši, kuri to informācijas iegūšanai. Neatkarīgi no
galvenokārt informē par savām dienas tā viena lieta ir nemainīga: tvīti par tevi
gaitām: piecēlušies, paēduši, bijuši tur pasaka ļoti daudz. Ne velti sociālie tīkli
un tur, izdarījuši to un to un visbeidzot ir viens no pamata avotiem, kur tiek
meklēta informācija. Lūk, piemērs. Izdevušies pie miera.
Tomēr šajā masā ir arī pa kādam lasot «Privatbank» Jelgavas filiāles vanopietnākam lietotājam, kurš sociālo dītāja Ginta Buča 42 tvītus, var secināt,
tīklu izmanto ar noteiktu mērķi. Tās ka viņš ir sporta fans, jo seko līdzi gan
ir gan sociāli aktīvas personas, kuru basketbola komandas «VEF Rīga», gan
domās, spriedumos un novērojumos Latvijas vīriešu hokeja izlases gaitām un
būtu vērts ieklausīties, gan organizā- klausās radio raidījumu «Overtime», iecijas/iestādes, kas vēlas paziņot par pērkas «Rimi», priekšroku dod «Somat»
jaunumiem. Tvitera lietotāju vidū ir tīrīšanas līdzekļiem, skatās «Eirovīziju»

un «Ugunsgrēku». Un dzīvo privātmājā,
jo ziemā jātīra sniegs.

«Mums ir jāatbild
par tiem, ko pieradinām»

Bet ir arī tādi tvitera lietotāji, kuri savus ierakstus ļauj lasīt tikai saviem sekotājiem vai vispār šo sociālo tīklu nelieto.
Kāpēc? Mašīnbūves uzņēmuma «Amo
plant» komunikācijas direktors Igors
Graurs spriež: «Pati forma paredz lielu
fleksibilitāti uz katru uzdoto jautājumu.
Jā, mēs gan cenšamies turēt lodziņu
atvērtu, bet esam ražošanas uzņēmums
un nevaram darboties online režīmā.
Mūsu štats nav liels, un darbiniekiem ir
daudz pienākumu, bet turēt cilvēku, kas
tikai darbotos sociālajos tīklos, ir dārgs
prieks. Mazliet arī baidāmies, jo jebkura
forma paredz atbildību – līdzīgi kā lapsa
teica Mazajam princim: par to, ko pieradini, ir jārūpējas.» Savukārt plastmasas
cauruļu ražotāja «Evopipes» vadītājs
Edgars Viļķins uzskata, ka ražošanas
uzņēmumam nav tik daudz jaunumu,
lai regulāri katru dienu būtu ko ierakstīt
tviterī. «Mēs tomēr esam inženiertehniski, konservatīvi cilvēki, bet šādas lietas ir
piemērotākas kreatīviem uzņēmumiem,
kas pamatienākumus gūst no reklāmas.
Mūsu klienti ir nopietni un, visdrīzāk,
šajos portālos nesēž,» tā viņš.
Paanalizējot tvitera ierakstus, nākas
secināt: lai arī ar kādiem līdzekļiem tas
tiktu darīts, galvenais iemesls, kāpēc kāds
ir tviterī, – iegūt popularitāti. Un viss
viens – personīgi sev vai uzņēmumam.

Ko par tviteri saka tā lietotāji?
Divas stundas
intensīva darba aizstāj
ar sinhronizāciju
Jānis Cirsis, «Melno cepurīšu balerijas»
īpašnieks:
«Sākumā pret tviteri biju skeptisks, bet nu jau
tajā esmu pusotru gadu. Patiesībā mēs esam
visur – vispirms uztaisījām mājas lapu, tad
mums klienti jautāja, kāpēc neesam draugos, tad uztaisījām lapu tur, tad parādījās
facebook lietotāji, kas gribēja mūs redzēt
arī tur, un visbeidzot arī tviteris. Agrāk katru
pirmdienu vismaz divas stundas maucu pa
visiem portāliem un ievietoju informāciju,
plakātus, fotogrāfijas, bet tagad izmantojam
sinhronizēšanu – tviteri var «sajūgt» kopā ar
citiem sociālajiem tīkliem un mājas lapu, un,
ierakstot jaunumus vienā, tie automātiski tiek
publicēti arī pārējos. Tviterī mums ir 1500
sekotāju – gan pastāvīgie apmeklētāji, gan
konkurenti, gan tādi, kas kādreiz bijuši balerijā, gan tādi, kas seko kaut kam vai kādam
tikai tāpēc, lai citi sekotu viņam. Rakstām ne
tikai par jaunumiem, bet rosinām, piemēram,
diskusiju par iepriekšējās dienas koncertu. Vai
arī, ja šaubos par kādas grupas uzstāšanos
balerijā, pajautāju tviterī. Parasti atsaucība ir
milzīga, jo katrs jau grib izteikt savu viedokli.
Un te nav to negatīvo un rupjo komentāru,
kādu netrūkst portālos, kur var komentēt
anonīmi, – te tomēr ikviens lietotājs sevi
pozicionē kā personību, un tad jau negribas
ar savu vārdu tā gānīties.»

Mērķis – popularizēt sevi
Ruslans Antropovs jeb Rusantro,
blogeris:
«Man sociālie tīkli interesē kā mārketinga
instruments, kā produkta popularitātes
iegūšanas līdzeklis. Tas ir ļoti spēcīgs instruments, prasa ļoti daudz darba un līdzekļu,
bet, ja zini, ko gribi panākt, būs arī atdeve.
Manā gadījumā produkts esmu es pats
– mans mērķis tviterī ir popularizēt sevi, jo
nākotnē domāju par savu uzņēmējdarbību.
Esmu sapratis, ka jebkuru ziņu nevar pārdot
– tai ir jābūt interesantai, jāizraisa pretrunas
un jautājumi. Klaja faktu atspoguļošana
nevienu neinteresē. Tāpat strādā tas, ja
izceļ gaismā ikdienišķas lietas, par kurām
cilvēki steigā piemirsuši. Jāsaka, ka sociālie
tīkli ir iedarbīgs instruments, bet bez citiem
informācijas kanāliem nedarbojas. Internets
ir sarežģīts, tajā ir ļoti daudz materiālu, un
panākt, lai atver tieši tavējo, ir ļoti grūti. Tāpēc
ir jāpazīst svarīgākie cilvēki, nozaru atslēgas
personas, kas tavu ziņu pados tālāk. Esmu
secinājis, ka šie cilvēki ir kulturāli, sarunājas
ar tiem, kuri prot diskutēt, rakstīt pareizā
latviešu valodā – nereti pat cilvēki tiek filtrēti
pēc kļūdām tekstā.»

«Visiem tur
nemaz nav jābūt»

«Tvitera lietotāji – jaunieši un
mājsaimnieces»

Agris Ķipurs, Biznesa inkubatora
vadītājs:
«Tā ir mūsdienīga komunikācijas forma,
kas vēsta par svarīgāko īsi un koncentrēti.
Tiešā veidā izmērīt to, cik daudz tvitera
lietotāju pēc tam ienāk inkubatora mājas
lapā, izmērīt nevar, jo mums nav produkta,
ko cenšamies pārdot. Tas drīzāk ir tēla,
atvērtu attiecību veidošanas rīks, un šīs
lietas izmērīt naudā ir grūti. Tas palīdz
veidot papildu publicitāti, jo nereti pēc
īsas ziņas tviterī medijiem rodas interese
izveidot publikāciju. Ja runājam par tvitera izmantošanu uzņēmējdarbībā, tad
uzskatu, ka visiem tur nemaz nav jābūt
– īpaši, ja uzņēmums nepiedāvā plaša
patēriņa produktu vai pakalpojumu un
nav orientēts uz gala patērētāju. Tiem, kas
darbojas pēc shēmas «bizness biznesam»,
piemēram, uzņēmumam, kurš nodarbojas
ar lielo rotoru balansēšanu un kuram ir
kādi septiņi astoņi klienti, tviteris biznesā
nespēj palīdzēt. Tāpat tas nav instruments,
ar kuru varētu atbalstīt vai attīstīt eksportu
– tad tam ir jābūt ļoti spēcīgam zīmolam,
kuram ir daudz sekotāju ārvalstīs, bet no
Latvijas uzņēmumiem nevaru tādu iedomāties. Savukārt man pašam tviteris ir kā
pašķirstīt biznesa laikrakstu – te uzzinu
jaunumus, sekoju cilvēkiem, kas saistīti ar
iesācēju biznesu, investīcijām, redzu, ko
viņi uzzinājuši, par ko satraucas –, tikai te
redaktors esmu es pats: atverot laikrakstu, jālasa tā numura redaktora izvēlētais
saturs, bet tviterī es pats izvēlos, ko lasīt.
Cilvēkam ir tikai 24 stundas, un būt visos
sociālajos tīklos nav nedz nepieciešams,
nedz iespējams. Es tviteri esmu atzinis kā
visvērtīgāko, praktiskāko un efektīvāko
no visiem.»

Juris Kļaviņš, vingrošanas studijas
«Power Plate» īpašnieks:
«Tviteri izmantoju, lai cilvēkus vairāk
informētu par aktivitātēm, bet Jelgavā
atdeve nav pārāk liela. Sociālajos tīklos
lielākoties ir jaunieši un mājsaimnieces,
kas nav īsti mūsu auditorija – mūsu klienti
pārsvarā ir aizņemti cilvēki, kuriem nav
laika sēdēt internetā.»

«Auto neizvēlas pēc tā, kā
brends kotējas tviterī»
Ansis Griķis, SIA «Nakts mēbeles»
pārstāvis:
«Agrāk domājām – ja nebūsim tviterī, tad
būsim zaudētāji, bet tagad, kad tur esam,
īsti neredzam, ko būtu ieguvuši. Jā, tviteris ir labs rīks uzņēmuma atpazīstamības
veicināšanai, bet kā komunikācijas rīks
ļoti ierobežo – ir grūti iekļauties tajās 140
zīmēs. Un, lai sociālajiem tīkliem ir augošs
potenciāls un tas iet pa priekšu tradicionālajiem reklāmas veidiem, mūsu gadījumā
tas īsti nedarbojas. Mēs ražojam mēbeles
un matračus, kas ir liela prece, atbildīgs
pirkums, tāpēc, līdzīgi kā ar auto, to iegādājoties, cilvēks diez vai vadīties no tā, kā
brends pozicionējas tviterī.»

Krājbankas kraha laikā
tviteri nelietoja
Gints Bucis, «Privatbank» Jelgavas
filiāles vadītājs:
«Aktīvs lietotājs neesmu un pārsvarā
informāciju meklēju, nevis ievietoju.
Laikā, kad bija Krājbankas krīze, tviteri
vēl nelietoju. Tagad sekoju jaunumiem
banku sfērā, ekonomikas jomā, te var
lasīt augstu stāvošu nozaru speciālistu
izteikumus, sekoju arī aktualitātēm
Jelgavā. Ļoti ērti ir tas, ka varu to lietot telefonā – laikā, kad esmu ārpus
biroja, mājām. Jebkurā darba vietā ir
korporatīvais kodekss, un, ja to nepārkāpju, ja nedaru ļaunumu darba vietai,
neapvainoju etniskās grupas, cilvēkus
un runāju aktuālas lietas, problēmu nav.
Tviteris ir informācijas vācele, turklāt
te var atrast, piemēram, ekonomistu,
uzņēmumu vadītāju izteikumus, kurus
nekur citur neatradīsi. Ir uzņēmumi,
kas tviterī rīko zibakcijas – izdari to un
to, saņemsi to un to –, un patērētāji
to izmanto.»

Kompāniju atrast var,
ģitāristu – nē
Anete Kotoviča, mūziķe:
«Tviterī esmu bara iespaidā – visi lieto, es arī. Pārsvarā to izmantoju, lai
uzzinātu, ko dara apkārtējie cilvēki,
mani draugi un paziņas, reizēm palasu
jaunākās ziņas. Esmu pārbaudījusi, ka
tviteris reizēm ļoti noder, piemēram,
piektdienas vakarā ierakstu, ka gribētu
kaut ko padarīt, un pusstundas laikā
kompānija atrasta. Esmu to izmantojusi
arī profesionālajā jomā, bet toreiz gan
neveicās. Man vajadzēja spēlēt Valmieras radio, bet ģitāristam bija jābrauc
uz Londonu, un es ar tvitera palīdzību
mēģināju atrast viņam aizvietotāju.
Ko n c e r t s b i j a n ā k a m a j ā d i e n ā , u n
ģitāristu atrast neizdevās. Manuprāt,
aktīvākie tvitera lietotāji lielākoties ir
jaunieši.»

«Nakts mēbeles» ir viens no retajiem Jelgavas uzņēmumiem, kas ir sociālo tīklu
lietotājs. Tas informē ne tikai par akcijām
un atlaidēm, bet arī par uzņēmuma
sociālo dzīvi, piemēram, paziņojot, ka
atkal «NM ‘peldošā guļamistaba’ šķēla
Lielupes viļņus ar lielāku laivu un stiprāku
komandu piena paku regatē».

Laikraksta «Dienas Bizness» redaktors
Miks Lūsis, atrodoties seminārā Jelgavas
Biznesa inkubatorā, tviterī ievietoja bildi,
kurai pievienoja ierakstu: «Eksporta prasmju seminārā eksporta iesācējiem iekš @ Šādu novērojumu savā tvitera kontā
Inkubators pievienotā vērtība pauzēm ievietojusi jaunā dziedātāja Anete
– skats uz Čana filmēšanas laukumu.»
Kotoviča.

Ko tvīto jelgavnieki?
Biznesa inkubators: «Eksporta prasmju seminārā uz jautājumiem nākas atbildēt visiem runātājiem. Tas labi. Tas
nozīmē, ka cilvēkiem interesē pārrunātās tēmas.»
Balerija: «Ciršu ģimenīte (Janka, Irbe, Čība (kaķis) un akvārijs) meklē 2-3 istabu dzīvokli vai mājiņu Jelgavā. 29480046,
barsmcb@gmail.com.»
Balerija: «Šovakar esam ciet. Un mazās māsas varēs nākt kad viņām būs 18.»
Rusantro jeb Ruslans Antropovs: «Vēsturisks novērojums. Šogad Georga lentītes uz mašīnām ir mazāk, nekā
pagājušā gadā.»
Rusantro jeb Ruslans Antropovs: «Apsveicami. VUGD sirēna ir dzirdama.»
Jelgavas krekli: «Šīmēneša vērienīgākā ballīte @jelgavaskrekli kopā ar @Bermudu2stuuris. Mēs esam gatavi Jūs
sagaidīt! LABI!»
Kristaps Hercs: «Nepatīk, ka Jelgavā Rimi stāvvietā uzlikuši laika limitu. Nekad neatceros ielikt pulksteni logā!»
Billijs Locs: «Es zinu kāpēc tas jaunais fotoradars ir tik liels! Tur iekšā ir profesionāls fotogrāfs!!»
Jelgavas ezītis: «o vēl dažas vietas ir brīvas pie mana teļļuka... :) nāču.. Riepas vari iestumt iekšā :D»
Mriepas: «nakts pārvarēta, auto iztīrīts. jau pēc stundas veramies vaļā.»
JCSVS: «JCSVC vadītājs Andris Vasiļjevs ir devies vizītē uz Budapeštu. Līdz ar to ir mainīts nodarbību grafiks. Sīkāk
jcsvc@inbox.lv»
Kanclera nams: «Jaunas, pavasarīgas, košas kleitas un svārki Kantē un Kanclera NAMĀ!»
Fitland: «Vai Tu zināji, ka pie mums iespējams apmeklēt arī psihologa un astrologa konsultācijas! zvani un piesakies
- 63023070»
Gints Bucis: «Pēc sestdienas TV balsošanas maratona vakara seriāls Ugunsgrēks ir kā atslodze mums.......»
Andris Rāviņš: «Prieks, ka šodien par vienu jelgavnieku vairāk – piedzimis mans mazdēliņš. Nu jau esmu vectēvs
četriem mazbērniem.»
Andris Rāviņš: «Referendumā izceltais valodas jautājums nav mūsu sabiedrības saliedēšanas lielākā problēma.
Svarīgākais ir piederības un attieksmes jautājums, kuru risinot, ir jāsaglabā savstarpējā cieņa un sapratne.»
Santa Stabliniece: «labi apzināties, ka mans draugs būs pirmais cilvēks LV, kurš no Eiropas č.atbrauks ar medaļu :)
protams, liels ir mans nopelns, par mīlestību :D»
Santa Stabliniece: «ja šitā turpināšu rīt, neielīdīšu sava pēdējā zvana kleitā.»
Deivids Cjukša: «Nu ko, rīt pirmā darba diena. Tagad būšu skolā tikai uz eksāmeniem. Pēc mēneša gan jau redzēs
kas no tā sanāks.»
Evelīna Predibailo: «Viens zēns pie kojām jautā: Futbolu spēlē vai? Buči pār plecu tev un tu ar kleitu! -es: Regbiju!
Viņš: Esmu iemīlējies :D»
Kaspars Rezgalis: «Lasu, ka KNAB spēs pārbaudīt 300 no 57 000 amatpersonu deklarācijām. Varbūt viņi var ieviest
maksas pakalpojumu «Pieteikt pārbaudei» ? :)»
Jelgavas Vēstnesis: «Jelgavas NVA vadītāja amatam pieteikušies 27 pretendenti, labs rādītājs, ņemot vērā, ka alga
pirms nodokļiem no Ls 495.»

Izlase sāk ar uzvaru

Atjaunotā
Latvijas sieviešu volejbola izlase
trenera Jāņa
Leiša vadībā
veiksmīgi
sākusi Eiropas čempionāta 1. kvalifikācijas
kārtu – ar 3:0 izcīnīta uzvara pār Kipru. Atbildes spēle notiks 20. maijā Kiprā – mūsējām
jāizcīna uzvara, lai automātiski nodrošinātu
vietu nākamajā kārtā. Zaudējuma gadījumā
uzreiz tiks spēlēts zelta sets līdz 15 punktiem. Pēc statistikas datiem, labākā spēlētāja
Latvijas izlasē bija Viktorija Brice, kura guva
20 punktus. V.Brice, kā arī Sanda Ragozina,
Kristīne Lece un Aleksandra Tihovska ir volejbola kluba «Jelgava» spēlētājas.

Nosaukti labākie peldētāji

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola nosaukusi labākos pirmā pusgada peldētājus.
Par labāko atzīts Jānis Maniņš, otrais – Jānis
Freimanis, trešā – Zane Tīrumniece. Tālāk seko
Gundega Jankovska, Artemijs Barbotjko,
Dmitrijs Pupkovs, Dmitrijs Žigunovs, Vineta
Mežaraupe un Artjoms Ščerbakovs, bet
desmitnieku noslēdz Deniss Komarovs. Jāpiebilst, ka noslēdzies Jelgavas pilsētas 2012.
gada atklātais čempionāts peldēšanā, kas
vienlaicīgi bija arī Latvijas Republikas kausa
izcīņas 5. posms un A.Kresa kausa izcīņa.
Sporta meistara A.Kresa kausu 100 metros
tauriņstilā izcīnīja J.Maniņš ar rezultātu 58,15
sekundes. Savukārt 2000. gadā dzimušo un
jaunāku sportistu grupā 50 metros tauriņstilā
kausu ieguva Viktorija Gedroviča (39,25 sek.)
un Maksims Minakovs (38,33 sek.).

Kalvis Kalniņš – pirmais Latvijas
karatists ar EČ medaļu

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks Kalvis Kalniņš Eiropas čempionātā karatē WFK
pieaugušajiem izcīnījis sudraba
medaļu. Tas ir pirmais gadījums,
kad Eiropas čempionātā pieaugušajiem Latvijas sportists tiek
pie medaļas.
«Fināls beidzās neizšķirti ar 6:6, un pēc
tiesnešu vērtējuma ar 2:3 zaudēju,» tā par
finālcīņu ar spāņu karatistu Matiasu Gomezu saka Kalvis. Viņa tētis, kādreizējais
PSRS junioru čempions brīvajā cīņā Druvis
Kalniņš, piebilst, ka tas ir likumsakarīgi, jo
Matiass ir mājinieks – čempionāts notika
Spānijas pilsētā Tenerifē –, Spānija ir karatē
lielvalsts un ir Karatē federācijas vadībā,
turklāt Matiasa izcīnītā medaļa ir vienīgā
Spānijas komandas godalga.
Ceļā uz pjedestālu K.Kalniņš aizvadīja
četras cīņas. Pirmajā ar 2:0 pēc punktiem
Izmanto iespēju un ievieto
reklāmu laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» un portālā
www.jelgavasvestnesis.lv

T. 63048800

Bezmaksas
kaulu
blīvuma pārbaude
Pils aptiekā Akadēmijas ielā 2, Jelgavā,
22. maijā no plkst.10 līdz 17.
Pierakstīties iepriekš aptiekā.
Rekomendētajiem produktiem atlaides!

LABAS CENAS LABIEM LOGIEM!

Kalvis Kalniņš (no kreisās) Eiropas čempionātā karatē izcīnījis
sudraba medaļu. Viņa treneris
Maksims Ivančiks vērtē: «Kalvim bija jābūt pirmajam! Viņš
dominēja visu cīņu, un biju
pārliecināts, ka tiesneši neuzdrīkstēsies tik atklāti notiesāt
sportistu no Latvijas. Arī daudzu valstu – Vācijas, Zviedrijas,
Francijas – izlašu treneri nāca
mums klāt un teica, ka Kalvis
cīņu noteikti vinnēja.»
Foto: no K.Kalniņa personīgā
arhīva
pieveica ukraini. Otrajā arī pēc punktiem ar
4:3 uzvarēja vācieti Aleksanderu Heimanu.
Trešajā, par iziešanu finālā, jelgavnieks
pārspēja Turcijas sportistu – pēc tiesnešu
vērtējuma Kalvis uzvarēja ar 4:1. Bet finālā
zaudējums, arī pēc tiesnešu vērtējuma. «Ja
cīņa beidzas ar vienādu punktu skaitu,
uzvarētāju nosaka tiesneši, un to pavisam
ir četri, bet tam, kurš tiesā cīņu uz paklāja,
ir divas balsis,» paskaidro D.Kalniņš.
Jāpiebilst, ka labāko sportistu astoņnieks jau kādus gadus ir nemainīgs un
karatisti satiekas visās nozīmīgākajās sacensībās. Piemēram, vācietis A.Heimans,
kuru šoreiz Kalvis uzvarēja, arī pagājušajā
gadā Eiropā bija trešais labākais, un tad
Kalvis viņam bija spiests piekāpties.
Turklāt abi sportisti 2010. gada pasaules
čempionātā atradās līdzās uz zemākā goda
pjedestāla.
Tagad Kalvis gatavosies pasaules
čempionātam pieaugušajiem, kas notiks
novembrī Parīzē.

SIA «Jelgavas Autobusu parks»
aicina darbā
AUTOBUSA VADĪTĀJU – KONDUKTORU.
DARBA PIENĀKUMI:
• pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā ar grafiku;
• darbs ar kases aparātu;
• biļešu pārdošana pasažieriem;
• pasažieru apkalpošana.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• vidējā izglītība;
• D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• latviešu valodas zināšanas;
• priekšroka tiks dota tiem, kuri apguvuši transportlīdzekļu
vadītāju periodiskās apmācības kursu (95. kods);
• vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs
vismaz viens gads.
UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:
• darbu stabilā uzņēmumā ar konkurētspējīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt :

Uzvaras iela 8, 2. stāvs,
Jelgava, tālrunis 26157816.

www.labologuagentura.lv

• sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: jap@jap.lv;
• sūtot pa pastu uz adresi: Meiju ceļš 62, Jelgava,
LV-3007;
• personīgi Meiju ceļā 62, Jelgavā, Pārvadājumu daļā,
darba dienās no plkst.8 līdz 16.

Diennakts taksometru pakalpojumi.

Bezmaksas tālrunis 80008044.

sports
Aprīļa laureāti –
cīņas sporta veidu pārstāvji

Sveikti aprīļa
labākie sportisti. Par starptautiskiem sasniegumiem
sumināti cīņas
sporta veidu
pārstāvji – BJSS
sambo cīkstonis Nikolajs Lapšins, kluba
«Shinri» karatiste Anna Poņatovska un JCSVC bokseris Artjoms Haņevičs. Savukārt
Latvijas mērogā labi panākumi peldētājām
Vinetai Mežaraupei, Zanei Tīrumniecei,
Gundegai Jankovskai un Agnesei Bikovičai
un sieviešu volejbola komandai «Jelgava/
LU», kas izcīnīja 2. vietu Baltijas līgā un
kļuva par valsts čempionēm.

Latvijas meistarsacīkstēs
trīs medaļas

Jelgavas cīņas kluba «Milons» sportisti
Latvijas meistarsacīkstēs brīvajā cīņā
jauniešiem (15 – 17 gadi) izcīnījuši trīs
medaļas – pa vienai no katra kaluma.
Kluba treneris Vladimirs Smirnovs informē, ka zelta medaļu izcīnīja Alberts
Jurčenko (attēlā) svara kategorijā līdz
63 kilogramiem. Šajā pašā kategorijā
bronzas medaļa Jurim Eglem. Savukārt sudraba medaļu
svara kategorijā līdz
54 kilogramiem izcīnīja Dins
Vasijevs.

Jauniešiem popularizēs
aktīvu dzīvesveidu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai risinātu jauniešu mazkustīguma un aptaukošanās problēmas, Jelgavā tiks
pielietota jauna metode
– Sporta servisa centrs
sadarbībā ar jaunatnes
futbola centru «Jelgava»
īstenos pārrobežu projektu «Veseli jaunieši» un
organizēs četras nometnes
bērniem vecumā no 11 līdz
13 gadiem. Tajās gan ar
lekciju, gan praktisku nodarbību palīdzību jaunieši
tiks mācīti dzīvot veselīgi.
Interesentiem jāpiesakās
līdz 1. jūnijam. Dalība nometnēs ir bez maksas.
«Šobrīd jauniešu vidū novērojama
nosliece uz aptaukošanos, mazkustību
un citām veselības problēmām, kuras
izraisa nepareizs uzturs, nepietiekama
fiziskā slodze. Problēmu pamatā ir to
neapzināšanās un informācijas trūkums,» uzsver Sporta servisa centra
projektu vadītāja Guna Trukšāne,
piebilstot – kā līdzeklis tiks izmantots
futbols. «Futbols ir viena no spilgtākajām sociālajām parādībām sporta jomā,
ar kuru aktīvi nodarbojas vairāki miljoni pasaules iedzīvotāju, tas vispusīgi
attīsta ķermeni un domāšanu jebkura
vecuma spēlētājam.»
Projekta laikā notiks četras nomet-
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Sporta pasākumi

nes – pa divām Jelgavā un Šauļos.
Katrā nometnē kopā piedalīsies 90
bērni vecumā no 11 līdz 13 gadiem,
kā arī 12 treneri. G.Trukšāne stāsta, ka paredzēti gan semināri par
veselīgu dzīvesveidu un uzturu, gan
lekcijas par UEFA programmām pret
diskrimināciju un futbola noteikumiem, gan futbola treniņi un citas
sportiskas aktivitātes – rīta rosme,
aerobikas nodarbības, fiziskās sagatavotības treniņi –, gan ekskursija
un kultūras pasākumu apmeklējums.
Projekta rezultāti tiks apkopoti rokasgrāmatā – metodiskā uzskates
materiālā.
Interesenti pieteikties var līdz 1.
jūnijam, aizpildot anketu Sporta servisa centrā Raiņa ielā 6 vai mājas lapā
www.sports.jelgava.lv un nosūtot to
uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv. No Jelgavas nometnēs varēs
iesaistīties 45 jaunieši. G.Trukšāne
piebilst, ka jauniešiem, kas projektā iesaistīsies, būs jāpiedalās visās
četrās nometnēs, kuru noslēgums
ieplānots nākamgad Ledus skulptūru
festivāla laikā Jelgavā.

 17. maijā pulksten 14 – skolēnu
sacensības «Volejbums 2012» (1. ģimnāzijas stadionā).
 17. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2012» (Tetelē).
 19. maijā pulksten 15 – futbola 1.
līgas čempionāta spēle: FK «Jelgava 2»
– JPFS/FK «Spartaks 2» (ZOC).
 23. maijā pulksten 18 – Latvijas
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava»
– RTU (ZOC).
 24. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (Garajos Kalnos).
 24. un 25. maijā – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas klasifikācijas
sacensības (LLU baseinā).
 26. maijā pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2012» (Sporta hallē).
 26. maijā – Latvijas čempionāts
brīvajā cīņā (Sporta hallē).
 26. maijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba sezonas atklāšanas regate
ķīļjahtām un mikrokreiserjahtām un Jelgavas Pilsētas svētku regate (Lielupē).
 31. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (Ložmetējkalnā).

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

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.
Veca slima cilvēka aprūpē. Darbu tirdzniecībā uz ielas. Tālrunis 26761923.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 26780817.
Zāles pļaušanā. Pļauju ar trimmeri. Tālrunis
25994203.
Sertificēts elektroinženieris. Augstākā izglītība darba aizsardzībā. Tālrunis 28803660,
e-pasts: maris_tet@inbox.lv.
Vīrietis (53) meklē darbu. Tālrunis 26083255.
Celtnieks. Tīru, remontēju skursteņus,
plītis. Tālrunis 27478204.
Slimnieku vai vecu cilvēku aprūpē. Ir darba
pieredze. Tālrunis 20420700.
Angļu valodas privātskolotāja. Tālrunis
29793382.

Piedāvā darbu

Nometnes
25.06.2012. – 29.06.2012. Šauļos
22.08.2012. – 26.08.2012. Jelgavā
02.11.2012. – 04.11.2012. Šauļos
08.02.2013. – 10.02.2013. Jelgavā

Mūsu klienta SIA «EuroMaint Rail» vārdā
meklējam bilancspējīgu grāmatvedi ar
labām angļu valodas zināšanām darbam
Jelgavā. Sīkāka informācija un pieteikšanās
http://www.JobGO.lv/1129844.

Pārdod
Lauku māju. T.28824456

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas vidusskolā!

Pusmāju. T.26850243
Žiguli. Labā stāvoklī. T.28884312.

Uzņemam audzēkņus šādās profesionālās ievirzes
izglītības programmās:

Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288

• Taustiņinstrumentu spēle – akordeons;
• Stīgu instrumentu spēle – čells, kokle;
• Pūšaminstrumentu spēle – oboja, klarnete, 		
saksofons, trompete, mežrags, fagots, eifonijs,
tuba, trombons;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Kora klase;
• Solo dziedāšana – zēnu kora klasē;
• Mūzikas ābecītes grupā no 5 līdz 7 gadiem.

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.

Pieteikšanās un reģistrācija katru dienu no plkst.9
līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2
vai pa tālruni 63020203.

Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.

Konsultācijas – 28., 29., 30. maijā no plkst.16 līdz 19.
Aicinām uz muzikālo dotību pārbaudi 2012. gada 4., 5.
un 6. jūnijā no plkst.16 līdz 19.
Tuvākas ziņas pa tālruņiem 63022173, 63020203.

Uzzini, kāda AKCIJA gaida tevi šajā mēnesī!
Logi Durvis
Žalūzijas

#

Ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Mēs nepiedāvājam NEREĀLAS ATLAIDES, mums tāpat ir ZEMAS CENAS!

Atnes kuponu – saņem dāvanu!

Jelgava, Lielā iela 20, tālr. 63021744, 26447998;
Pasta iela 45 – 2, tālr. 63045563, 22306241

www.ekologi.lv

Pērk
Pērku automašīnu ar TA. Sīkāk pa t.22367750.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus u.c.
senlietas. T.27166669.

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zemes uzfrēzēšana. T.28324129
Dzīvokļu remonts no 0 līdz atslēgai. Konsultēju. T.28861525 (Jānis).
8.05. pazaudēta Nokia telefona atradējam
zvanīt pa t.20359675

Līdzjūtība
Mīļotais cilvēks nekad neaiziet,
viņš tikai pārstāj būt līdzās...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārim
Pafrātam, tēvu aizvadot pēdējā ceļā.
LLU ITF

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS ELKSNIS (dz. 1936. g.)
GUNĀRS CINOVSKIS (dz. 1929. g.)
ZENONS KRIŠTOPANS (dz. 1939. g.)
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21. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1414.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 67.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Iemīlēties svešiniekā» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 3.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Rezgalības IV». Animācijas filma.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 37.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1414.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 100.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 40.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 31.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 28.08.2011.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 31.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.*
20.00 «Mamutu mednieki». Dokumentāla filma.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Virtuālie meli». Kanādas trilleris. 2011.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 19.sērija.
10.05 «Mans sapņu vīrietis». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 2.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 1.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3» (ar subt.). real. šov. 3.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 15.sērija.
22.40 «Nāvējošais ierocis 2». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.00 «LNT ziņu Top 10».*
1.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 23. un 24.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 235.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 11.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 39.sērija.
6.40 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 16.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 54.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 25.sērija.
8.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Esi gardēdis 2».*
9.55 «Divi burās».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 14.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 17.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 27.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 513. un 514.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 107.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 68.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 33.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 514.sērija.
21.00 «Himera: dvīnis manī». Dokumentāla filma. 2005.g.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 164.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 11.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.15 «Norakstītais 2». Seriāls. 16.sērija.

2.10 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 23.sērija.
2.40 «Specvienība 4». Seriāls. 11.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 39.sērija.
4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 107.sērija.
4.45 «Nakts joki».

22. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1415.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 68.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 12.sērija.
10.50 «Šerloks». Detektīvseriāls. 2010. – 2012.g. 1.sērija.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
15.40 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 70.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 38.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1415.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 101.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 41.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Sirmo ģimenes stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Latvija, turam īkšķus!»
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. 1.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 32.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 1.09.2011.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 32.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzs. filma. 1.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55 «Mamutu mednieki». Dokumentāla filma.
0.50 «Zaļā paradīze». Dok. daudzs. filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls. 20.sērija.
10.00 «Mīla kā romāns». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 3.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 2.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Laimes vēstneši». Melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 15.sērija.
23.35 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
1.15 «Sastrēgumstunda 2». Piedz. komēdija. 2001.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 25. un 26.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 236.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 12.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 40.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 38.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 24.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 55.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 26.sērija.
8.35 «Kobra». 41.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Himera: dvīnis manī». Dok. f.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». 15.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 28.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 514. un 515.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 108.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 69.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 34.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.

tv programma
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 515.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 221.sērija.
22.00 «Melu teorija 3». Seriāls. 8.sērija.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Norakstītais 3». Seriāls. 1.sērija.
0.55 «Luī». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
1.55 «Specvienība 4». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 40.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 108.sērija.
4.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
4.30 «Nakts joki».

23. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1416.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Kērnsa – aizmirstais brālis». Dokumentāla filma.
13.00 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1416.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 102.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 42.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Normunda Redliha stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 33.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»* .
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2.09.2011.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 33.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas Basketbola līgas 6.finālspēle.
21.30 «Misija Londonā».
22.00 Kontinentālās hokeja līgas sezonas noslēguma
ceremonija. Pārraide no Maskavas.
1.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
1.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
1.45 «Ātruma cilts».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Mīlas uzvara». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 4.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 3.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas». Dok. ser. 8.sērija.
21.45 «Vēstules no Ivodzimas». ASV kara drāma. 2006.g.
0.30 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
2.10 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 15.sērija.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 27. un 28.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 237.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 41.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 39.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 25.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 56.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 27.sērija.
8.35 «Kobra». 42.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Melu teorija 3». 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 16.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 22.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 19.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 29.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 515. un 516.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 109.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 70.sērija.
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18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 35.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 516.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.00 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 23. un 24.sērija.
2.50 «Specvienība 4». Seriāls. 13.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 41.sērija.
4.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
4.40 «Nakts joki».

24. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1417.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1417.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 103.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 43.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai». Stokmaņu ģimenes stāsts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Latviešu leģions». Dokumentāla filma.
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. 2.pusfināls.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 34.sērija.
12.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
13.00 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.*
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 3.09.2011.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 34.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Ceļā pie pirātiem». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.
0.20 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Mīlas bultas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 5.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 4.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 10.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 19.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 20.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 14.sērija.
1.10 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 4.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 29. un 30.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 238.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 14.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 42.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 40.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 26.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 57.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 28.sērija.
8.35 «Kobra». 43.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Radu būšana 5». 8.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 17.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 23.sērija.

13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 20.sērija.
14.15 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 30.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 516. un 517.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 110.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 71.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 36.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 517.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». Seriāls. 23.sērija.
22.00 «Reiz Meksikā». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 30.sērija.
1.35 «Specvienība 4». Seriāls. 14.sērija.
2.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 42.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 110.sērija.
3.55 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
4.40 «Nakts joki».

25. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.20 «Šeit un tagad».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.15 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 1.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 6.sērija.
15.10 Dienas izrāde. G.Janovskis. «Izdedži». Valmieras
teātra izrāde.*
16.20 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.40 Dienas izrādes turpinājums. G.Janovskis. «Izdedži».
Valmieras teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 2.sērija Kalni.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. 2.pusfināls.*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 35.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 4.09.2011.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 35.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas Basketbola līgas 7.finālspēle.
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pavasaris decembrī».
Daudzs. melodrāma. 5. un 6.sērija.
0.50 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 9.sērija.
1.45 «Lanževēna burvju triki». 21. un 22.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 23.sērija.
10.00 «Pils miglā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 6.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 5.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 31. un 32.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Hazardas brašuļi. Sākums». ASV piedzīvojumu
komēdija. 2007.g. Lomās: Dž.Benets, R.Veins,
E.Skota, Dž.D.Mūrs. Nav šaubu – Bo un Lūks
Djūki ir īstenas Hazardas leģendas. Bet kā tad
īsti tas viss sākās? Toreiz 16 gadus vecais Bo
mēģināja tikt pie autovadītāja tiesībām. Nu varbūt
ar septīto reizi paveiksies... Un viņa brālēns Lūks
savukārt jau toreiz arvien iepinās nepatikšanās ar
meitenēm. Vecāki nolēma, ka labākā pārmācība
abiem nevaldāmajiem trakuļiem būs darbs vasarā
tēvoča Džesija fermā...
22.30 «Vajājot Ketu». ASV dēku filma. 2011.g.
0.35 «Vēstules no Ivodzimas». ASV kara drāma. 2006.g.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 31. un 32.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 239.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 15.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 43.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 41. – 43.sērija.
7.15 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 58.sērija.
8.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 29.sērija.
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8.35 «Kobra». 44.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Nozieguma skelets 6». 23.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 18.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 21.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 31.sērija.
14.45 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 111.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 72. un 73.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Stārskijs un Hačs». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Uz jūru!» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2009.g.
2.40 «Specvienība 4». Seriāls. 15.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 43.sērija.
4.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
4.30 «Nakts joki».

26. maijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 39.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 6» (ar subt.). Detektīvseriāls. 2.sērija.
13.20 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. 1.pusfināls.*
15.35 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 2.sērija (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Cēsu iela. 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.25 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas
īsfilma. 1979.g. Režisore V.Beinerte. Lomās:
L.Bērziņa, L.Freimane, Ē.Valters. Divu uzņēmīgo
māsu – Paulīnes un Līzbetes – lielais plāns
sapelnīt naudu krāšņām atvadībām no dzīves
šajā pasaulē risināts sadzīviski precīzi, ar labu
humoru un pamatīgu optimisma devu. Jo ko vērta
ir viena Paulīnes ideja – vēl dzīvai esot, redzēt,
kāda viņa izskatīsies krāšņajā apbedīšanas tērpā
un ziediem rotātā zārkā...
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. Fināls.
1.05 «Nakts ziņas».

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.*
13.30 «Ceļā pie pirātiem». Dokumentāla filma.
14.25 «Adele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
16.15 «SeMS».*
16.45 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
16.55 «Duelis» (ar subt.). Krievijas drāma. 2011.g.
18.35 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 9.sērija.
19.30 «Iedomu vara». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «Lanževēna burvju triki». 21. un 22.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Ekspedīcija uz Marsu». Fantastikas filma. 2000.g,
24.00 «Lidojuma plāns».*

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 5.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Sporta un prāta spēles skolēniem. ZZ čempionāts
2012». Tiešraide.
10.30 «Deniss biedē atkal». Piedzīv. komēdija.
12.00 «Hazardas brašuļi. Sākums». Piedz. kom. 2007.g.
14.00 «Ekstrēms tuvplānā».
14.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 17.sērija.
15.30 «Sporta un prāta spēles skolēniem. ZZ čempionāts
2012». Tiešraide.
15.45 «Mia un viņas māsas». Vācijas melodrāma. 2009.g.
17.45 «Dejo līdzi». ASV muzikāla drāma. 2006.g.
20.00 «Bīstamā līdzība. Grieķijas drauds Latvijai». LNT
Ziņu dienesta dokumentāla filma.
20.35 «Ar bērniem viss kārtībā».
Liriska komēdija. 2010.g.
22.40 «Iedzimtais grēks». Melodrāma. 2001.g.
1.10 «Seksa brauciens». ASV komēdija. 2008.g.
3.00 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
4.25 «Pārsniegtās pilnvaras». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Specvienība 4». 16.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 44.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 11.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 10.sērija.
7.50 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 44.sērija.
8.10 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 5.sērija.
8.40 «Samsons un Neons». Anim. ser. 53. un 54.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 10. un 11.sērija.

10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 33. un 34.sēr.*
12.50 «Kinomānija».
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Ievas pārvērtības 3».*
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.25 «Stārskijs un Hačs».
Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
17.35 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Pareģojums». Fantastikas trilleris. 2009.g.
22.55 «Amerikas dārgumiņi». Rom. kom. 2001.g.
1.00 «Pagātnes ēnas». ASV spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
2.40 «Specvienība 4». Seriāls. 16.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 44.sērija.
4.05 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV programma
23.10 «Drakona skūpsts». Spraiga sižeta trilleris. 2001.g.
1.10 «Vera Dreika». Drāma. 2004.g.
3.20 «Specvienība 4». Seriāls. 17.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 45.sērija.
4.45 «Nakts joki».

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «Adele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
14.15 «Duelis» (ar subt.). Krievijas drāma. 2011.g.
16.00 UEFA Euro 2012 apskats.
16.30 «SeMS. Laboratorija».
17.00 «Ekspedīcija uz Marsu». Fantastikas filma. 2000.g,.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Pavasaris decembrī» Daudzs. melodr. 5. un 6.sērija.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.00 «Melu pierādījums». Trilleris. 2006.g.
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Misija Londonā».*
0.35 «Papuasu zemes noslēpums». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 6.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
8.25 «Tehnovīzija».
8.55 «Autoziņas».
9.25 «Mans mīļais draugs».
9.55 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 15.sērija.
11.30 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
12.30 «Sporta un prāta spēles skolēniem.
ZZ čempionāts 2012».
13.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 15.sērija.
14.25 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
15.25 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma. 2005.g.
16.55 «Parīzes šarms». Koncerts.
18.55 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 TIEŠRAIDE! Lielais «Labestības dienas» koncerts.
24.00 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
2.25 «Dejo līdzi». ASV muzikāla drāma. 2006.g.
4.20 «Vajājot Ketu». ASV dēku filma. 2011.g.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 17.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 45.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 12.sērija.
6.55 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
7.25 «Samsons un Neons». Anim. ser. 55. un 56.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 6.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 35. un 36.sērija.*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.00 «Amerikas dārgumiņi». Rom. kom. 2001.g.
16.00 «Atentāts pret pāvestu». Vācijas trilleris. 2008.g.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Pasauļu karš». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. – 2008. gadā
dzimušos bērnus apmeklēt
pirmsskolas izglītības programmu ar apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt
katrā bērnā estētiskās, intelektuālās un
fiziskās spējas, veidojot bērnos iekšējo
vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un kvalitatīvi
sagatavojot skolai.
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ĶĪMISKĀ TĪRĪTAVA

Ar 17. maiju no t/c «Pilsētas pasāža»
pārcelta uz plašākām telpām
LIELAJĀ ielā 14, Jelgavā
(apģērbu veikalā blakus Hipotēku bankai).

Gaidīsim Jūs jaunajā adresē!
Darba laiks: no pirmdienas līdz
piektdienai no plkst.10 līdz 19,
sestdien no plkst.10 līdz 16.

Tālrunis uzziņām 63021773.

27. maijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 25.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 40.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 71.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Mīlas šķēršļi» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Šerloks» (ar subt.).
Detektīvser. 2010. – 2012.g. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Ķīlnieks». Latvijas nopietna komēdija. 2006.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ATVĒRTS

jauns lauksaimniecības
preču un rezerves daļu
veikals

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana,
apmācības karte, ieskaite – Ls 10.
Maksā pakāpeniski par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.
Licences Nr.NK-2011-040

AIZDEVUMI PENSIONĀRIEM
bez ķīlas no 50 līdz 700 LVL
no 3 līdz 12 mēnešiem līdz 75 gadiem bez galvotāja
Jelgava, Akadēmijas iela 3 – 14
(ieeja caur «ERGO»). Tālrunis 63011810, 26363229.
Piesakiet aizdevumu arī pie sava pastnieka!
www.lafiko.lv

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Akcija 40%

AVIĀCIJAS IELĀ 1, JELGAVĀ
Piedāvājam

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

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

.

T. 25540055, 25505112

+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

Lsmo2n2tā0ža.

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

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

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

www.autoprieks.lv
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Pilsētas svētku programma
• 21. maijā pulksten 18 – Etnodienas koncerts «Visskaistākais dārzs mūsu pilsētai». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
• No 21. līdz 26. maijam – «Mansarda» darbu izstāde «Mākslas bērns» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
• 22. maijā pulksten 19 – TDA «Lielupe» koncerts «Soļi pavasarī». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
• 23. maijā pulksten 13 un 17.30 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem «Runcis zābakos». Biļešu cena
– Ls 2; 1 (kultūras namā).
• 23. maijā pulksten 21 – deju studijas «Benefice» koncerts «DiskoRandiņš». Ieeja – bez maksas (Uzvaras
parkā).
• 24. maijā pulksten 19 – «Mana Sirdsjelgava» – saruna ar 2012. gada labāko aktieri jelgavnieku Andri Keišu (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 17. maijs

Pilsētas svētki
nedēļas garumā!

Piektdien, 25. maijā
• No pulksten 10 līdz 18 – kokapstrādes diena «Zemgales koka darbnīca» («Pilsētas pasāžā» un pie tās).
• Pulksten 15 – pasākums bērniem ar «Pasaku nama» tēlu piedalīšanos (skvērā aiz kultūras nama).
• Pulksten 17.30 – Pilsētas svētku gājiens (no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Hercoga Jēkaba laukumam). Pēc gājiena
– VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla dalībnieku defilē (Hercoga Jēkaba laukumā).
• No pulksten 20 – koncerts «Amor Hispano» ar Jelgavas bigbenda un trīs Latvijas tenoru piedalīšanos, no pulksten
22 līdz 1 – zaļumballe ar grupu «Sestā jūdze». Ieeja parkā – Ls 1; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,50
(Uzvaras parkā).
• Pulksten 21 – VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla «Taureņu salidojums» atklāšana (ZOC).
• No pulksten 22 līdz 1 – diskotēka ar 70. – 90. gadu mūzikas ritmiem. Ieeja – bez maksas (skvērā aiz kultūras
nama).

Jau pirmdien
sāksim svinēt
nedēļu garos
Pilsētas svētkus,
kuros apliecināsim, cik mīļa
mums ir Jelgava. Gaidāmi
brīvdabas deju
lieluzvedumi,
pūtēju orķestru,
mazo folkloristu koncerti. Bet
piektdien, 25.
maijā, pulksten
17.30 ikviens
jelgavnieks
aicināts kuplināt lielo svētku
gājienu.
Foto: Ivars Veiliņš

Sestdien, 26. maijā
• No pulksten 9 līdz 15 – Amatu diena; pulksten 12 – grupas «Iļģi» koncerts, Rīgas danču kluba rotaļas un dejas
(Hercoga Jēkaba laukumā).
• No pulksten 10 līdz 18 – kokapstrādes diena «Zemgales koka darbnīca» («Pilsētas pasāžā» un pie tās).
• No pulksten 10 līdz 13 – iespēja iepazīties ar futbolu, lakrosu, beisbolu un hokeju, izmēģināt spēļu elementus;
no pulksten 13 līdz 14 – retro motociklu izstāde (skvērā aiz kultūras nama).
• No pulksten 11 – Autosporta svētki («Rullītī»).
• Pulksten 11.30 – fotoorientēšanās sacensības pa Jelgavu; pulksten 13 – ekskursija kājām pa Jelgavu (pulcēšanās
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
• No pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba sezonas ķīļjahtām un mikrokreiserjahtām atklāšana (Lielupē).
• Pulksten 12 – Jātnieku sporta sacensības iejādē (pļavā pretī Jelgavas pilij).
• No pulksten 12 – bērnu un jauniešu folkloras kopu festivāla «Pulkā eimu, pulkā teku» atklāšana (pils pagalmā);
pulksten 17.30 – laureātu koncerts (Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā). Ieeja – bez maksas.
• Pulksten 15 – VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla «Taureņu salidojums» noslēguma koncerts.
Ieeja – bez maksas (ZOC).
• Pulksten 17 – koncerts «Zied mana dvēsele Zemgalē» (Sv.Annas baznīcā).
• Pulksten 17 un 18 – koklētāju ansambļa «Rūta» koncerts (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
• Pulksten 18 – tautas deju kolektīvu lieluzvedums «Mīlestības vēstules Jelgavai». Biļešu cena – Ls 1 (ZOC stadionā).
• Pulksten 18 – modes un stila pasākums/konkurss «Sapņu tērps – frizūra 2012». Ieeja – bez maksas (klubā
«Tonuss»).
• No pulksten 20 – latviešu estrādes retro koncerts un zaļumballe vintage stilā ar muzikālo apvienību «Neaizmirstulītes»; pulksten 23 – multimediāla strūklaku izrāde. Biļešu cena – Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem
– Ls 1 (Uzvaras parkā).
• No pulksten 22 līdz 1 – diskotēka ar 70. – 90. gadu mūzikas ritmiem. Ieeja – bez maksas (skvērā aiz kultūras
nama).

Svētdien, 27. maijā
• Pulksten 16 – koncerts. Kārlis Lācis «Rhytm drive» un «Mirkļa izvēles vilinājums». Piedalās Jelgavas kamerorķestris
un Jelgavas bigbends. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).

Piesakies fotoorientēšanās
sacensībām pa Jelgavu!
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs Pilsētas svētku laikā,
26. maijā, aicina piedalīties
fotoorientēšanās sacensībās
pa Jelgavu. Komandām, kurās
ir divi līdz četri cilvēki, sacensībām jāpiesakās līdz 25. maija
pulksten 15.
Tūrisma centra pārstāve Liene Rulle
informē, ka sacensību dalībniekiem
tiks doti vairāki foto uzdevumi, kurus
izpildot būs iespējams tuvāk iepazīt
Jelgavu un tās tūrisma vērtības. Sacensību mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus
ar tūrisma iespējām Jelgavas pilsētā,
akcentējot mazāk zināmos apskates
objektus un pievēršot uzmanību interesantām detaļām, kas līdz šim, iespējams, palikušas nepamanītas.
Starts sacensībām tiks dots 26. maijā

«Vēja zirdziņam»
dzimšanas diena

Šī nedēļa aizrit bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» zīmē, jo kolektīvs svin
20. dzimšanas dienu. Šobrīd kultūras namā
skatāma kolektīva foto un tērpu izstāde, bet
18. maijā pulksten 18 un 19. maijā pulksten
17 kolektīvs ielūdz uz jubilejas koncertu «Vēja
zirdziņam 20». Biļetes vēl ir nopērkamas.
«Koncerta pirmajā daļā izdejosim iecienītākās
latviešu tautas un skatuviskās dejas, kas «Vēja
zirdziņā» dejotas kopš tā dibināšanas brīža.
Savukārt koncerta otrā
daļa būs mūsu dāvana
draugiem un viesiem
– tā būs pirmizrāde uzvedumam «Koklētājs
Samtabikse»,» tā vadītāja Alda Skrastiņa.

 Ritma Gaidamoviča

«Svētki ir vēl viena iespēja,
kā veicināt piederības sajūtu
pilsētai – lai ikvienam tas būtu
notikums ar pievienoto vērtību,» saka aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics,
no 21. līdz 27. maijam aicinot
ikvienu uz Jelgavas Pilsētas
svētkiem ar moto «Es mīlu Jelgavu». Līdzās tradicionālajiem
pasākumiem – svētku gājienam,
kas šogad sāksies pulksten
17.30, Amatu dienai – gaidāmi
arī divi deju lieluzvedumi, zirgu
sacensības, Kokapstrādes diena,
fotoorientēšanās sacensības un
autosporta svētki.
M.Buškevics atzīst – par šī gada svētku
pasākumu klāstu var teikt: katrs ir ielicis
savu artavu, un uzsver, ka ar katru gadu
svētku organizēšanā iesaistās arvien vairāk
iestāžu, uzņēmumu un arī jelgavnieki individuāli. «Tas liecina, ka mums visiem rūp, kas
notiek, esam gatavi dot savu ieguldījumu, lai
būtu labi gan pašiem, gan citiem. Tas arī ir
mūsu mērķis – ļaut līdzdarboties pašiem
jelgavniekiem,» tā M.Buškevics, piebilstot,
ka programma veidota tā, lai katrs svētku
dalībnieks neatkarīgi no vecuma, interesēm
var atrast sev ko saistošu.
Pilsētas svētkus pirmdien, 21. maijā,
pulksten 18 ievadīs Etnodienas koncerts
«Visskaistākais dārzs mūsu pilsētai», kuru
ar dziesmām un dejām veidos Jelgavas nacionālo kultūras biedrību radošie kolektīvi,
dāmu deju kopa «Rudens rozes», bērnu deju
kolektīvs «Ieviņa» un «Lielupes» dejotāji.
Bet otrdien gaidāms «Lielupes» koncerts,
trešdien – Liepājas teātra muzikāla izrāde
bērniem «Runcis zābakos».

pulksten 11.30 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. «Katrai komandai sacensību uzdevumu izpildei tiks dotas trīs
stundas. Par uzvarētāju tiks atzīta tā
komanda, kas šajā laikā izpildīs piecus
obligātos un pēc iespējas vairāk izvēles
uzdevumus,» tā L.Rulle.
Sacensībās aicinātas pieteikties automašīnu, velosipēdu un kājāmgājēju
komandas – katrā divi līdz četri cilvēki.
Dalības maksa – pieci lati no komandas.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties
mājas lapā www.visit.jelgava.lv vai
klātienē Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.
Sacensībām var pieteikties līdz 25.
maija pulksten 15 pa tālruni 63005445,
personīgi Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī vai pa e-pastu: liene.strazdina@tornis.jelgava.lv, norādot informāciju par komandas dalībnieku skaitu, dalībnieku vārdus un uzvārdus, komandas
Gājiens sāksies pulksten 17.30
nosaukumu un kontaktpersonu.
Svētku kulminācija, kā ierasts, būs
gājiens 25. maijā, un tam kolektīvi, uzņēmumi, domubiedru grupas var pieteikties
Tikšanās ar Andri Keišu
pa e-pastu: kultura@kultura.jelgava.lv.
Ceturtdien, 24.
«Svētku gājienā īpaši sajūtam kopību,
maijā, pulksten 19
piederību pilsētai. Tas ir vienojošākais
Jelgavas Svētās Trīssvētku elements, kas sapulcina mazus
vienības baznīcas
un lielus pilsētniekus,» tā M.Buškevics,
tornī norisināsies
piebilstot, ka šogad, uzklausot iedzīvotāju
sarunu vakars ar
jelgavnieku Lielā Kristapa balvas ieguvēju ieteikumus, gājiens sāksies nedaudz vēlāk
nominācijā «Gada labākais aktieris 2012» – pulksten 17.30. Tas sāksies Pulkveža
Andri Keišu. Sarunu vakarā sanākušajiem O.Kalpaka ielā, virzīsies pa Lielo ielu līdz
būs iespēja uzzināt vairāk par aktieri, viņa Hercoga Jēkaba laukumam, kur gan dadzīvi un darbu, ieskatīties aktiera profesi- lībniekus, gan skatītājus sagaidīs Latvijas
skolu pūtēji ar defilē programmu. Jāpiejas niansēs un uzzināt, ko dara aktieri, ja
bilst, ka pūtēji muzicēs arī visā gājiena
izrādes laikā pēkšņi uznāk smieklu lēkme.
maršrutā. Līdz gājienam plānots īstenot
Organizatori aicina arī pasākuma dalībnievēl kādu ideju, kas pilsētniekus un viesus
kiem sagatavot jautājumus aktierim. Ieejas priecēs vasaras garumā, proti, Hercoga
maksa uz sarunu vakaru – lats. Tornis lūdz Jēkaba laukumā no ziediem tiks izveidots
iepriekš pieteikties pa tālruni 63005445 vai Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips
e-pastu: linda.vovere@tornis.jelgava.lv.
– Jelgava.lv.

80. gadu disko ar 60 spoguļbumbām kurpniekus, atslēdzniekus, drēbniekus.
Hercoga Jēkaba laukumā varēs izveidot ģiUzvaras parkā
Savdabīgu dāvanu svētkos sev un jelgavniekiem sagādās mūsdienu deju studijas
«Benefice» 250 dejotāji un ap 1000 tautas
deju dejotāji no pilsētas, aicinot palīgos draugus no Rīgas, Dobeles puses un Jelgavas
novada. «Benefice» 23. maijā pulksten 21
Uzvaras parkā gaidīs uz koncertu «DiskoRandiņš». «Kā jau pavasarī, meitene ar puisi
dosies uz randiņu. Kas tik viņiem pa ceļam
negadīsies!» koncerta ideju ieskicē studijas
vadītāja Annika Andersone. Pirmajā daļā
«Benefice» izdejos jaunradītās dejas, ar
kurām dejotāji piedalījušies konkursos un
plūkuši uzvaras laurus. «Bet otrajā daļā
ceļosim laikā. Esam sagatavojuši video rullīti
ar vecāku atnestajām fotogrāfijām, citiem
materiāliem, kas parāda ballītes 80. gados.
Rādīsim, kas viņiem mugurā, kā tolaik dejoja. Atsaucoties uz to, paši pie «ABBA» gabaliem esam izveidojuši savu interpretāciju par
80. gadu disenēm – ar kustībām, krāsām,
emocijām, krāšņiem tērpiem, apvienojoties
visiem 250 dejotājiem,» tā A.Andersone,
solot arī 60 spoguļbumbas.
Pilsētas svētkos piepildīsies Jelgavas
tautas deju kolektīvu virsvadītāja Rolanda
Juraševska sen lolotā iecere – tautas deju
lielkoncerts Zemgales Olimpiskā centra
stadionā, kas iestudēts speciāli Jelgavas Pilsētas svētkiem. Ap 1000 tautas deju dejotāju
no Jelgavas, Rīgas, Jelgavas novada caur
dejām sūtīs mīlestības vēstules Jelgavai.

Vai zini, kas Jelgavā top no koka?

Pilsētas svētkos tiks iedibināta jauna
tradīcija – kokapstrādes dienas «Zemgales
koka darbnīca», un tās notiks 25. un 26.
maijā no pulksten 10 līdz 18 Driksas ielas
gājēju posmā un «Pilsētas pasāžā». Beidzot
jelgavniekiem būs iespēja redzēt, kas no
koka top tepat Jelgavā un tās apkārtnē.
Savu produkciju prezentēs astoņi mēbeļu
uzņēmumi un vairāki amatnieki – kokgriezēji, skulptori. Bet Amatniecības vidusskolas
un LLU Meža fakultātes studenti darbnīcās
rādīs, kā praktiski ar koku strādā šajās skolās. Tepat uz vietas audzēkņu rokām taps
darbi, kurus būs iespēja novērtēt piektdien
svētku gājienā. Bet, lai dotu mazākajiem
iespēju padarboties, notiks arī koka mašīnu
sacīkstes un radošās darbnīcas.

Amatu svētkos – latgaļu tirgus

Amatu svētkos organizatori grib atdzīvināt to sākotnējo jēgu – amatu prasmju
demonstrāciju. Uzrunāti amatnieki, kuri
ne tikai piedāvās produkciju, bet atklās arī
aizkulises, kā tiek līdz gatavam produktam.
Būs kalēji, viesi no Ludzas ar latgaļu tirgu,
kur apvienojušies 13 amatnieki. Būs radošā
darbnīca, kurā mācīs apgleznot linu maisiņus, dekorēt somas, apstrādāt šaļļu malas.
Bērni varēs mācīties spēlēt leļļu teātri, būvēt
koka rotaļlietas. Organizatori rosina pieteikties arī citus amata pratējus, piemēram,

menes karogu, degustēt «Rīgas miesnieka»
zīmola «Jelgava» produkciju, bet frizētava
«Edīte» piedāvās nogriezt un ieveidot matus. Te varēs doties izjādē ar poniju, spēlēt
minigolfu vai ceļot uz kosmosu planetārijā.
Paralēli būs kultūras programma – lielo
leļļu teātra izrāde un kopīgas rotaļas. Īpašu
koncertu svētkiem sagatavojuši pirmsskolas
izglītības iestādes «Sprīdītis» 100 bērni kopā
ar deju skolotāju Arnoldu Nevarauski, pēc
viņiem – «Iļģu» koncerts.

Dejas, moči, zirgi un sports

Bet uz dejām un rotaļām Amatu svētkos
aicinās Rīgas danču klubs. Dejotprasmes
nav obligātas, galvenais ir vēlēšanās. Skvērā
aiz kultūras nama pēc jelgavnieka motociklu
restauratora Krišjāņa Galiņa un viņa draugu ierosinājuma svētku dalībniekiem būs
iespēja aplūkot īpašu retro motociklu izstādi.
Plānots, ka te sabrauks ap 30 seno spēkratu,
no tiem pieci – K.Galiņa restaurētie. Šogad
dejotājiem un dziedātājiem svētkos pievienosies arī sportisti. Tā sestdien skvērā ar sevi
iepazīstinās futbolisti, lakrosisti, beisbolisti
un hokejisti, piedāvājot izmēģināt šo spēļu
elementus. Nebijis pasākums šajā dienā
pļavā pretī Jelgavas pilij – sacensības zirgu
iejādē. No pulksten 12 līdz 15 notiks paraugdemonstrējumi mūzikas pavadījumā.
26. maijā no pulksten 20 Uzvaras parkā
gaidāms latviešu estrādes retro koncerts un
zaļumballe vintage stilā ar muzikālo apvienību «Neaizmirstulītes». Pēc tā – ap pulksten
23 – muzikālais strūklaku šovs. Savukārt
piektdienas un sestdienas vakaros skvērā aiz
kultūras nama – diskotēka ar populārajiem
70., 80. un 90. gadu mūzikas hitiem.

Noslēgumā muzikāls
veltījums Jelgavai

«Katru gadu cenšamies piedomāt, lai
svētkos būtu kāds unikāls pasākums, un
šogad Pilsētas svētki noslēgsies ar īpašu
koncertprogrammu Aigara Meri vadībā,
kas ir veltījums Jelgavai,» tā M.Buškevics.
Programmā Kārļa Lāča svīta «Rhytm
Drive» saksofonu kvartetam un kamerorķestrim, simfoniskā poēma «Mirkļa izvēles
vilinājums». A.Meri saka: «Šajā koncertā
būs iespēja iepazīt K.Lāča radošās personības šķautni Jelgavas kamerorķestra un
Jelgavas bigbenda izpildījumā.»
Taču jau visas nedēļas garumā paredzēti
dažādi deju, pūtēju orķestru koncerti,
tāpat uzstāsies jaunie folkloristi, Jelgavas
bigbends kopā ar trīs tenoriem, koklētāju
ansamblis «Rūta». Tāpat tiks sumināti
skolēni par labiem rezultātiem olimpiādēs,
konkursos, festivālos un godināti pilsētas
augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un
«Goda raksts» saņēmēji. Bet sestdien – arī
autosporta svētki «Rullītī» un fotoorientēšanās pa Jelgavu. Precīzi pasākumu laiki
– svētku programmā.

