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Cienījamie jelgavnieki!
Pilsētas svētki ir svētki pilsētas iedzīvotājiem. Tie apliecina
piederību, vairo lepnumu par savu pilsētu, vieno un saliedē.
Jelgavnieku izaugsme, savstarpējā cieņa un sapratne veido
pilsētas kopīgo izaugsmi. Būsim kopā un piedalīsimies!

Sveicu Jūs Pilsētas svētkos!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Svētku gājiena laikā automašīnas
novirzīs pa Čakstes bulvāri
 Sintija Čepanone

25. maijā pulksten 17.30
Pulkveža O.Kalpaka ielā
sāksies Pilsētas svētku gājiens, kas virzīsies pa Lielo
ielu un noslēgsies pie
kultūras nama. Gājiena
maršrutā satiksme būs
slēgta, tādēļ apmēram
divas stundas transporta
kustība virzienā uz centru
tiks organizēta pa Čakstes bulvāri posmā no
Lielās ielas līdz Ausekļa
ielai, savukārt sabiedriskais transports kursēs pa
Akadēmijas ielu.

«Dodoties svētku gājienā, mēs varam apliecināt piederību savai pilsētai. Neesam nevienā deju kolektīvā, korī, bet mums būs savs
māmiņu pulciņš! Karotīšu pasniegšanā pilsētas mērs Andris Rāviņš uzsvēra, ka mazuļi ir pilsētas nākotne, un, mūsuprāt, bērniem
piederības sajūta savai pilsētai jārada jau no mazotnes. Šī ir tā iespēja!» saka jelgavnieces Aiva Straupmane un Ieva Ķikule. Viņas ir
vienas no tām māmiņām, kuras atsaukušās idejai rīt, 25. maijā, pulksten 17.30 arī māmiņām ar bērniem vienoti doties Pilsētas svētku
gājienā. Idejas autore Zanda Āboliņa atzīst, ka doma par kopīgu piedalīšanos gājienā radusies pēc Lielās ratu pastaigas Jelgavā.
«Katru dienu, staigājot pa Jelgavu, sastopu tik daudz māmiņu ar bērnu ratiņiem. Nolēmu, ka svētku gājiens ir laba reize, lai mēs
apvienotos, iepazītos un parādītu, cik mūsu ir daudz. Arī mazuļi ir jelgavnieki,» tā Z.Āboliņa, piebilstot, ka šobrīd pieteikušies jau 20
vecāki ar bērniem. Taču tie, kuri vēl labprāt gribētu pievienoties un doties gājienā gluži kā skolas, bērnudārza vai darba kolektīvs,
droši var piepulcēties. Vecāki pieteikties svētku gājienam aicināti pa tālruni 29880085 (Ieva), norādot bērna vārdu un vecumu. «Rīt
pulcēsimies no pulksten 17 Pulkveža O.Kalpaka ielas posmā no Svētes ielas līdz Lielajai ielai. Ģērbsimies koši un priecīgi, līdzi ņemot
piepūstus krāsainus balonus!» tā I.Ķikule.
Jelgavas mērs A.Rāviņš pilsētniekus svētku dienās – 24., 25., 26. un 27. maijā – aicina pie mājām un iestādēm pacelt Latvijas karogu. Pilsētas
svētku programma – 8. lpp. un www.jelgava.lv. Svētku norisei sekojiet līdzi arī portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Foto: Ivars Veiliņš

Izmaiņas transporta kustībā paredzētas 25. maijā no pulksten 17.15
līdz 19. Ja iepriekšējos gados gājiena
laikā autovadītāji tika aicināti izmantot apvedceļu, tad šogad rasts
ērtāks risinājums. Proti, Lielās ielas
posmu no Driksas tilta līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai būs iespējams apbraukt pa Čakstes bulvāri, no tilta
nogriežoties pa labi, tad virzoties pa
Ausekļa, Blaumaņa, Dobeles ielu un
Dobeles šoseju. Tiesa gan, braukt
varēs tikai vienā virzienā – no

kluba «Tonuss» virzienā uz Lielo
ielu transporta kustība būs liegta.
«Virzienā uz Rīgu autovadītājiem
jāizmanto Katoļu, Driksas un Akadēmijas ielas posms. Arī no Lielās
ielas nogriezties pa kreisi uz Čakstes
bulvāri, lai tiktu uz «Tonusu», nevarēs,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Māris Mielavs.
Jāpiebilst, ka šodien norit pēdējie
darbi, lai Čakstes bulvāra posmu līdz
Ausekļa ielai pielāgotu transporta
kustībai – jau demontēti stacionārie
puķupodi, koriģēts automašīnu stāvvietu izvietojums, kā arī pārplānots
luksofora signāls.
Sabiedriskais transports, lai nokļūtu autoostā, brauks pa Akadēmijas ielu, nogriezīsies uz Driksas
ielu, Katoļu ielu, tad pa Raiņa ielu,
Mātera un Svētes ielu. Jelgavas
autobusu parks informē, ka šajā
laikā sabiedriskais transports var
kavēties un novirzīties no maršruta,
lai apbrauktu slēgtos ielu posmus,
tādēļ pasažieri aicināti rēķināties
ar neērtībām.
Par izmaiņām transporta kustībā
Pilsētas svētku gājiena laikā informēs atbilstošas ceļa zīmes, satiksmi
regulēs arī policisti.

Gaida atbildes no vecākiem, kuru bērniem piešķirta vieta bērnudārzā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde maijā izsūtījusi 361
vēstuli vecākiem ar paziņojumu, ka viņu bērnam
piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē. Vecākiem, kuri
saņēmuši vēstuli, atbilde
par to, vai vieta bērnam
nepieciešama vai ne, jāsniedz līdz 31. maijam.
Bet vecāki, kuru bērni
dzimuši 2007. gadā un
bērnudārzu neapmeklē,
aicināti domāt par to,
kur bērns apgūs obligāto pirmsskolas izglītības
programmu.
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma skaidro, ka
šobrīd sākusies vietu komplektēšana
pašvaldības bērnudārzos – jaunajā
mācību gadā mācības varēs uzsākt
361 audzēknis. «Šobrīd saskaņā

ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem esam izsūtījuši
paziņojumus vecākiem un līdz 31.
maijam gaidām atbildes, vai viņi
izvēlēsies laist bērnu piedāvātajā
bērnudārzā vai ne. Vecākiem ir
jāsaprot, ka atbilde jāsniedz vēstulē
norādītajā termiņā, turklāt arī tādā
gadījumā, ja piešķirtā vieta nav nepieciešama,» tā S.Joma. Ja piešķirtā
vieta neapmierina vai nav vajadzīga,
jādodas uz Jelgavas pašvaldības
Dzīvesvietas deklarēšanas sektoru,
lai noformētu atteikumu vai atliktu
mācību sākumu par gadu. «Svarīgi
zināt, ka februārī stājās spēkā jauni
pašvaldības saistošie noteikumi,
kuros noteikta atšķirīga uzņemšanas kārtība. Tā paredz: ja vecāki
atteiksies no piedāvājuma, jo nav
saņemta vieta izvēlētajā dārziņā,
pieteikuma reģistrācijas datums un
pozīcija rindā tiks saglabāta. Taču
gadījumā, ja bērns saņem vietu
norādītajā pirmsskolas izglītības
iestādē, bet vecāki izdomājuši, ka
bērnudārzā bērnu laidīs gadu vēlāk,
tad esošā pozīcija vienotajā rindā tiks

zaudēta, tas ir, bērns tiks reģistrēts
ar jaunu numuru. Ja vecāki nereaģē
uz paziņojumu par piešķirto vietu,
pieteikums no reģistra tiek izslēgts,»
skaidro S.Joma.
Viņa gan aicina vecākus nesasteigt, bet atbildīgi pārdomāt savu
lēmumu. «Ja saņemta vieta kādā
citā bērnudārzā, nevis tajā, ko vecāki
bija norādījuši, bērnu piereģistrējot
rindā, varbūt ir vērts brīdi sadzīvot
ar neērtībām – apmeklēt dārziņu,
kurā piešķirta vieta, un uzrakstīt
iesniegumu par vietas maiņu. Līdzko vēlamajā bērnudārzā atbrīvosies
vieta, komisija lems par izmaiņām.
Tiesa, tas var notikt kā vasarā, tā
arī tikai nākamgad. Tomēr līdz šim
daudzu vecāku vēlmes esam izpildījuši,» tā S.Joma, mudinot uzreiz
nesteigties ar atteikumu. Tāpat viņa
iesaka šaubu vai neskaidrību gadījumā vispirms konsultēties vai nu ar
viņu pa tālruni 63012465, vai Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci
Evitu Mikiško pa tālruni 63012485.
Pieņemšanas laiks – pirmdienās no
pulksten 15 līdz 19.

Tāpat S.Joma atgādina: ja bērns
ir sasniedzis obligātās sagatavošanas
vecumu (2007. dzimšanas gads) un
vietu pašvaldības bērnudārzā nav
saņēmis, tad vecākiem jāizvēlas
kāda no skolām, kas piedāvā obligāto sagatavošanu, vai arī privātā
pirmsskolas izglītības iestāde. Skolu
pirmsskolas izglītības grupas vēl
tiek komplektētas, un vecākiem
jāizvēlas, kurā izglītības iestādē viņu
bērns apgūs pirmsskolas izglītības
programmu. Grupu darba laikus iespējams uzzināt Izglītības pārvaldes
mājas lapā www.jip.jelgava.lv.
«Iespējams, kādam bērnam piemērotāks ir modelis, kad obligātā
sagatavošana skolai norit ģimenē
– bērnu māca paši vecāki, auklīte
vai vecmāmiņa. Tādā gadījumā vecākiem pēc iespējas agrāk jāvēršas
Izglītības pārvaldē, lai vienotos par
metodiskā atbalsta un pedagoģisko konsultāciju iespējām, kurās
sniedz rekomendācijas par to, kā
ar bērnu strādāt, kas viņam jāprot,
lai tiešām būtu gatavs skolai,»
uzsver S.Joma.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas
karogu» rezultāti
Paldies visiem 198 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti
17. maija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 33 pilsētas karogi, un
pareizi atbildēja 94 dalībnieki.
Balvas šoreiz saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Valija Felfe,
Ojārs Velve, Kaspars Spriņģis, Ludmila Lapiņa, Natālija Čerņavska, Gražina
Krasjuka, Juris Sokolovs, Ilona Kleina, Modris Dūrējs, Inese Butnore.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Jelgava arvien biežāk izskan
pozitīvi – arī interneta komentāros

«Aktīvi strādājam, lai arī
nākamajā ES plānošanas
perioda budžetā būtu
atvēlēti līdzekļi pilsētvides
attīstībai. Tieši pateicoties
šai programmai, šobrīd
norit būvdarbi Raiņa ielā
un Čakstes bulvārī, bet
tuvākajā laikā tie sāksies
arī Pasta salā un Lielajā
ielā,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš
 Jānis Kovaļevskis

«Šogad pilsētā īpaši aktuālas ir divas tēmas – lielie
infrastruktūras projekti un izglītība. Ir jāuzsāk vai
jānoslēdz vairāki pilsētas attīstībai nozīmīgi projekti,
kuri nākotnē papildinās Jelgavas vaibstus. Čakstes
bulvāris, Pasta sala un Lielā iela iegūs pavisam citu
veidolu un kardināli mainīs ierasto pilsētvidi. Pilsēta
vizuāli kļūs daudz pievilcīgāka un vismaz daļēji atgūs
savu vēsturisko šarmu. Ne mazāk svarīgi ir izglītības jautājumi, jo valsts šobrīd skaidri definējusi,
ka nav gatava investēt Amatniecības vidusskolas
attīstībā. Vēl vairāk – atbalsts netiks sniegts nevienai no Zemgales profesionālās izglītības iestādēm,
tādēļ jau tuvākajā laikā ir jāmeklē citi risinājumi, lai
pilsētā arī turpmāk varētu apgūt ar kokapstrādi un
automehāniku saistītas profesijas,» šī gada aktualitātes iezīmē Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Sarunas laikā domes priekšsēdētājs uzsver, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem vietējās
ekonomikas izaugsmē ir ražošana
un eksports. «Esam radījuši
pievilcīgus nosacījumus investoriem, tādēļ pilsētā ir uzbūvētas
vairākas ražotnes, bet tuvākajā
laikā atsevišķi uzņēmumi plāno
veidot jaunas, radot darba vietas
pilsētas iedzīvotājiem,» akcentē
A.Rāviņš.

inženierzinātņu novirziena klasi.
Bet vislielākā neziņa šobrīd ir par
Amatniecības vidusskolu, kuras
liktenis Izglītības un zinātnes
ministrijas realizētās politikas
dēļ ir neskaidrs. Šobrīd neviens
nespēj paskaidrot, kādēļ citos
reģionos tiks ieguldīti līdzekļi trīs
profesionālo skolu sakārtošanā,
bet Zemgalē – nevienas. Tā ir
bezatbildīga attieksme pret Jelgavas arodizglītības sistēmu, kas
līdz šim uzskatīta par paraugu
Kas ir šī gada galvenie uz- citiem.
devumi pašvaldībai?
Te būtu jārunā par vairāJau realizējot ūdenssaimkām sadaļām, jo šobrīd aktīvi niecības projekta 1. kārtas
strādājam, lai arī nākamajā ES darbus, atklājās, ka iedzīvotāplānošanas perioda budžetā būtu ji nav pārāk naski pieslēgties
atvēlēti līdzekļi pilsētvides attīs- izbūvētajām komunikācijām.
tībai. Tieši pateicoties šai prog- Vai nav bažu, ka arī 2. un 3.
rammai, šobrīd norit būvdarbi kārtas darbiem varētu būt
Raiņa ielā, Čakstes bulvārī, bet līdzīgs rezultāts?
tuvākajā laikā darbi sāksies arī
Acīmredzot esam par maz
Pasta salā un Lielajā ielā. Pēc ga- strādājuši ar cilvēkiem. Zīmīgi,
rām diskusijām ar valdību esam ka saskaņā ar Būvvaldes datiem
panākuši, ka papildus finansē- pilsētā izbūvētas vairāk nekā
jums tiks piešķirts arī Lietuvas 1000 individuālās bioloģiskās
šosejas rekonstrukcijai posmā notekūdeņu attīrīšanas iekārlīdz Miera ielai, un darbi tiks tas, savukārt līgumu par to apuzsākti jau šogad. Turpināsies arī saimniekošanu ir noslēguši tikai
«Fortum» biokoģenerācijas staci- daži desmiti. Tādēļ jautājums
jas būvniecība. Projekta kopējās par to, kur paliek kanalizācijas
izmaksas ir 76 miljoni eiro, un notekūdeņi, ir aktuāls. Diemtās ir lielākās privātās investīcijas žēl daudzos gadījumos cilvēku
pilsētā. Ne mazāk svarīgs ir lie- attieksme pret apkārtējo vidi
lais ūdenssaimniecības projekts, joprojām ir pavirša. Pašvaldība
kura rezultātā iegūsim jaunu un strādās pie jaunas motivācijas
modernu ūdens sagatavošanas sistēmas, lai pilsētas iedzīvotāstaciju un atjaunosim daļu no ko- jus mudinātu izmantot izbūvēto
munikācijām, kas kalpo vēl kopš infrastruktūru. Atbildības līpirmās brīvvalsts laikiem. Turpi- menim šajā jomā noteikti jābūt
nām darbu pie izglītības sistēmas augstākam, jo te nav runa tikai
pilnveidošanas, arvien lielāku par līdzekļu trūkumu.
uzsvaru liekot uz profesionālo
izglītību. Šajā ziņā labi sevi apVai ir ieceres par turpmākaliecinājusi 1. ģimnāzija, izveidojot jiem darbiem, ko varētu rea-

lizēt kā pilsētvides attīstības
projektus jau nākamajā ES
budžeta plānošanas ciklā?
Šobrīd strādājam pie jaunās
pilsētas attīstības programmas,
kurā šīs labās ieceres tiek apkopotas. Aicinu arī iedzīvotājus
aktīvāk atsaukties un piedalīties sabiedriskās apspriešanas
pasākumos. Savas idejas un
priekšlikumus arī ikdienā var iesniegt pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē, kas
ir atbildīga par jaunās attīstības
programmas izstrādi. Galvenie
virzieni attiecībā uz infrastruktūras attīstību nav mainījušies
– tas ir Ziemeļu šķērsojums, kas
savienos Atmodas ielu ar Loka
maģistrāli, tas ir vienotais satiksmes terminālis pie dzelzceļa
stacijas. Pilsētai ir nepieciešama
arī jauna koncertzāle, jo kultūras nams šobrīd ir pārslogots.
Līdz šim pilsētā veiksmīgi
izdevies ražošanas uzņēmumus novirzīt uz pilsētas nomalēm, bet, kā zināms, plāni
attīstībai ir arī Mašīnbūves
rūpnīcai, kas atrodas pilsētas
centrā. Vai būtu tālredzīgi atjaunot intensīvu ražošanu
šajā vietā?
Mums ir bijušas sarunas
ar rūpnīcas vadību par to, ka
šajā vietā perspektīvā varētu
veidoties tāds
kā sabiedriskais
centrs. Atsevišķas iezīmes tam
jau ir. Rūpnīcas
teritorijā atrodas Zemgales
reģionālā Kompetenču attīstības centra
Metālapstrādes
mācību parks,
bērnu aktīvās
atpūtas centrs
«Bossiks» – kāpēc lai perspektīvā šeit nebūtu
arī kinoteātris ar vairākām
zālēm un citi sabiedriski objekti? Daudzās Eiropas pilsētās,
tostarp arī Rīgā, tieši šādā veidā
tiek attīstītas bijušās ražošanas
teritorijas, kas atrodas ražošanai nepiemērotās vietās. Arī
LLU Lauku inženieru fakultātes
studenti ir strādājuši pie šīs
tēmas un piedāvājuši savus ri-

sinājumus, kā varētu attīstīties steigties ar pensionēšanās vecuma
rūpnīcas teritorija.
paaugstināšanu, bet daudz lielāka uzmanība jāpievērš jauniešu
Pēdējos gados LLU dažādu nodarbinātībai. Visupirms tā ir
iemeslu dēļ krītas studējošo profesionālās izglītības sistēma un
skaits. Vai tas kaut kādā veidā motivācija mācīties un strādāt. Arī
varētu apdraudēt Jelgavas kā tās diemžēl pietrūkst, jo dažam lastudentu pilsētas statusu?
bam izsist stiklu autobusa pieturas
Nē, jo tradīcijas ir pārāk spēcī- nojumei šķiet daudz aizraujošāks
gas, turklāt Jelgavā ir virkne tādu veids, kā pašapliecināties.
studiju programmu un virzienu,
kurus citur Latvijā nav iespējams
Sākoties velosezonai, akapgūt. Jautājums vairāk ir par to, tuālāki kļuvuši satiksmes
kā universitāte spēs pielāgoties drošības jautājumi. Vai, jūsumūsdienu prasībām, cik aktīvi prāt, Jelgava ir velobraucēstrādās, lai uz šejieni brauktu jiem draudzīga pilsēta?
arvien vairāk ārvalstu studentu.
Ar katru gadu Jelgava kļūst
Tas ir viens no risinājumiem, arvien draudzīgāka velobraucēkā kompensēt studējošo skaita jiem. Visās rekonstruētajās ielās
samazinājumu. Šobrīd universi- iespēju robežās tiek domāts, kā
tāte realizē vairākus nozīmīgus nodalīt autotransporta, velosipēprojektus, apgūst jaunas tehno- distu un gājēju plūsmu. Tomēr visa
loģijas. Tam visam vajadzētu nest pamatā ir satiksmes noteikumu
augļus nākotnē, jo arī uzņēmēji ievērošana. Arī pie vissakārtotākās
izrāda arvien lielāku interesi par infrastruktūras notiks negadījumi,
sadarbību ar universitāti.
ja neievērosim noteikumus. Te ir
darbs skolām un policijai, kam
Lai gan precīzu ziņu nav, zi- jau laikus jāstrādā ar jaunajiem
nāms, ka uz ārvalstīm studēt, satiksmes dalībniekiem.
dzīvot un strādāt izbraukuši
arī pietiekami daudz jelgavŠī ir Pilsētas svētku nenieku – vai arī lokālā mērogā dēļa. Jelgavā tas ir viens no
varam kaut ko darīt, lai viņi pasākumiem, kas saliedē
atgrieztos?
iedzīvotājus un veicina lokālCilvēki ir izbraukuši ar dažādu patriotismu...
motivāciju. Ir tikai apsveicami,
Šogad Pilsētas svētkus sagaika cilvēki studē un apgūst jau- dām mazliet neierastā gaisotnē,
nas prasmes labākajās Eiropas jo visapkārt notiek būvdarbi,
mācību iestādēs vai arī ceļ savu tiek realizēti nozīmīgi projekti.
profesionālo kvalifikāciju, strā- Daļu no tiem esam pieskaņojuši
dājot savā profesijā. Viņi būs Pilsētas svētku programmai, jo tā
konkurētspējīgi arī Latvijā. Cits kopība, ko izjūtam svētku gājienā
jautājums ir par tiem cilvēkiem un citos pasākumos, ir īpaši svarīun ģimenēm, kuri aizbraukuši ga. Redzam, ka jelgavnieki ir lepni
lielo kredītsaistību vai bezdarba par savu pilsētu, tās izaugsmi un
dēļ. Bieži vien, strādājot maz- saviem panākumiem.
kvalificētu darbu, cilvēki zaudē
savas profesionālās iemaņas un
Kā izpaužas jelgavnieku
atgriežoties daudz kas viņiem būs lepnums par savu pilsētu?
jāmācās no jauna. Ar uzņēmējiem
To varam novērot dažādās siun Ārlietu ministrijas pārstāv- tuācijās – arī ārpus pilsētas cilvēki
jiem esam runājuši, ka viens no nekautrējas uzsvērt, ka ir jelgavveidiem, kā uzrunāt izbraukušos nieki. Tas ir pamanāms sporta
cilvēkus, varētu būt informācija un kultūras pasākumos. Arvien
par vakancēm. Līdzko būs izvei- vairāk cilvēku atbalsta pilsētas
dota šāda platforma, pie kuras sporta spēļu komandas un jūt
strādā ministrijas cilvēki, mēs līdzi mūsu kolektīviem Dziesmu
būsim gatavi iesaistīties.
svētkos. Pēdējos gados īpaši augusi jelgavnieku pašapziņa, un tas
Iedzīvotāji rada cieņu arī apkārtējos. Arvien
jau vairāku vairāk cilvēku interesējas, kur
g a d u g a r u - var iegādāties pilsētas karogu, un
mā kā lielāko svētkos to redzam gan pie iestādraudu pilsē- dēm, gan privātmājām. Interneta
tas attīstībai komentāros, kur ierasts lasīt anomin bezdarbu, nīmas negācijas, var redzēt, ka
lai gan, salī- jelgavnieku attieksme pret savu
dzinot ar ci- pilsētu ir pozitīvi mainījusies.
tām pilsētām,
Jelgavā tas
Atšķirībā no daudzām citām
bijis mazāks. pilsētām Jelgavā Pilsētas
Savukārt uz- svētki netiek pozicionēti kā
ņēmēji bieži tūrisma sezonas galvenais pavien uzsver, ka sākums. Šajos svētkos vairāk
nav kas strādā. tiek domāts tieši par pilsētKādēļ veidojas niekiem, lai katrs programmā
šāds apburtais atrastu kaut ko sev saistošu.
loks?
Vai šāda pieeja attaisnojas?
Tā vairāk ir
Mums ir pietiekami daudz citu
p s i h o l o ģ i s k a pasākumu un festivālu, uz kuriem
problēma, jo pat aicināt viesus. Savukārt Pilsētas
tie, kam ir darbs, svētki ir tas brīdis, kad vairāk vane vienmēr jū- ram paskatīties uz sevi un kopīgi
tas droši, ka nepieciešamības novērtēt paveikto. Svētki stiprina
gadījumā varēs atrast citu. Īpaši piederības apziņu, vairo prieku
satraukti ir cilvēki vecumā virs 50 un lepnumu par sevi un pilsētu.
gadiem, jo viņiem apgūt jauno to- Pavērojiet jelgavnieku sejas gājiemēr ir grūtāk. Vēl vairāk šīs sajūtas na laikā! Ne tik bieži uzņēmumu,
saasina runas par pensijas vecuma iestāžu darba kolektīvi redzami
paaugstināšanu. Iedomājieties, vienkopus. Kad vēl mēs varam
kādu signālu ar šo valdības soli vienā pasākumā satikt tik daudz
saņem jaunieši, no kuriem katrs mūsu pilsētas iedzīvotāju? Tādēļ
ceturtais ir bez darba?! Lai risinātu aicinu visus jelgavniekus būt akšos jautājumus, valstij nevajadzētu tīviem un piedalīties!

«Infrastruktūras attīstības virziens nav
mainījies – tas ir Ziemeļu šķērsojums, kas
savienos Atmodas ielu
ar Loka maģistrāli, un
vienotais satiksmes
terminālis pie dzelzceļa stacijas. Pilsētai nepieciešama arī
jauna koncertzāle, jo
kultūras nams šobrīd
ir pārslogots.»

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs novēlat
Jelgavai Pilsētas
svētkos?
Ģirts, pavārs:
– Attīstību.
Šodien, paskatoties
apkārt, var
redzēt, ka
valda liela rosība – pilsēta
nestāv uz vietas. Novēlu tā
arī turpināt, lai cilvēkiem būtu
ērti un patīkami. Noteikti vēlu
arī, lai jelgavniekiem pilsētā
netrūktu darba. Lai mūsu pilsētu neskar iedzīvotāju skaita
samazinājums, proti, lai viņi
nepārceļas dzīvot, strādāt
uz ārzemēm. Lai izdodas visi
svētku pasākumi!
Gunita, viesmīle:
– Labākas
ielas. Tiesa,
mani jau
priecē fakts,
ka šobrīd pie
tā aktīvi tiek strādāts. Pilsēta
strauji attīstās, tāpēc gribas
vēlēt, lai iesākto turpina. Bet,
runājot par cilvēkiem, man
gribētos, lai jelgavnieki būtu
vairāk ar sevi apmierināti un
daudz vairāk smaidītu, nestaigātu tik drūmi pa ielām. Varbūt vēl Jelgavai varētu novēlēt
savu kinoteātri nākotnē.
Dace Žūriņa, grāmatvede:
– Gribu jelgavniekiem
vēlēt mīlēt
pašiem sevi,
sapost, sakopt sevi, savu apkārtni, jo tad mēs visi būsim
laimīgi šeit, Jelgavā. Pati došos
Pilsētas svētku gājienā, tā apliecinot piederību Jelgavai, un
aicinu arī citus to darīt.
Jeļena, māmiņa:
– Gribētu
novēlēt, lai
pilsēta vairāk domā
par bērniem,
kas ir mūsu nākotne. Lai ierīko
vairāk rotaļu laukumu, parkos izvieto batutus, dažādus
vingrošanas rīkus. Varbūt vēl
varētu ierīkot kādu izklaides
centru, kur ar bērniem kopīgi
atzīmēt svētkus.
Igors, datortehniķis:
– Noteikti
vēlu turpināt iesākto
attīstības
virzienu. Bet
pats ļoti priecātos, ja Jelgava
atjaunotu smagās mūzikas
koncertu, kāds agrāk bija
«Mēs tornim». Tas kultūras un
izklaides programmu padarītu
vēl daudzveidīgāku.
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Var pieteikt sakoptākos
pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies pieteikšanās konkursam «Sakoptākais pilsētvides
objekts». Līdz 15.
jūnijam iedzīvotāji
aicināti pieteikt, viņuprāt, krāšņākos,
gaumīgākos balkonus, privātmāju dārzus, daudzdzīvokļu
māju pagalmus vai
uzņēmumu teritorijas. Labāko objektu
saimniekus pašvaldība suminās Zāļu
tirgū, kas notiks Līgo
svētkos, 23. jūnijā.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Līga Klismeta informē, ka
jelgavnieku pieteikumi par
sakoptākajiem objektiem pilsētā tiks gaidīti līdz 15. jūnijam. Objektus var pieteikt
šādās nominācijās: «Zaļākais
daudzdzīvokļu mājas loga,
lodžijas vai balkona noformējums»; «Sakoptākā privātmājas teritorija»; «Sakoptākais
daudzdzīvokļu nama pagalms»
(tiks vērtēts pilsētas sētnieku
darbs); «Sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas
uzņēmums vai sabiedriskais
objekts»; «Interesantākais
žoga risinājums».
Objektus konkursam var
pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005556 vai elektroniski pa
e-pastu: prese@dome.jelgava.
lv. Piesakot objektu, jānorāda
nominācija, objekta adrese,
īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs.

L.Klismeta uzsver, ka, vērtējot konkursam pieteiktos objektus, žūrija ņems vērā, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmību no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem;
objekta labiekārtojumu – ierīkotos apstādījumus, celiņus,
laukumus, ūdens krātuves,
mazās arhitektūras formas
un citas kompozīcijas, izvēles
pamatotību, žoga caurskatāmību, kā arī objekta uzturēšanas
stāvokli. Pēc konkursa komisijas lēmuma konkursā var tikt
vērtēti arī tie objekti, kuri atbilst konkursa nosacījumiem,
bet nav pieteikti konkursam.
Tāpat žūrijas komisija var noteikt papildu nominācijas vai
izslēgt kādu no tām, noteikt
vairākus uzvarētājus vienā
nominācijā, piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas atbilstoši
noteiktajam balvu fondam.
Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa
1. vietu ieguvēji.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas notiks Zāļu tirgū
pie pilsētas kultūras nama 23.
jūnijā pulksten 12.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī
kāds no objektu pieteicējiem par
aktivitāti.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks, komisijas sastāvā
iekļauts pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins un
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistes Daina Done un Ilze
Gamorja un pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītāja Iveta Šurma.

Svētdien –
Labestības diena
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 27. maijā,
Latvijā būs Labestības
diena, kuras laikā tiks
vākti līdzekļi slimiem
bērniem. Arī Jelgavā
šajā dienā varēs ziedot bērnu ārstēšanai
– palīdzība nepieciešama arī septiņgadīgajai jelgavniecei Ladai.
Svētdien no pulksten
12 līdz 15 pie biznesa centra «Zemgale»
Pasta ielā 47, kur atrodas «Swedbank» filiāle «Hercogs», notiks
īpašs Labestības dienas koncerts «Labestības stundas».
Biedrība «Oranžais stars»
informē, ka šogad līdzcilvēku
palīdzība nepieciešama vairāk
nekā 70 Latvijas bērniem,
tostarp septiņus gadus vecajai
Ladai Piščuginai no Jelgavas,
kuras rehabilitācijai vajadzīgi
4690 lati. Meitenes diagnoze
– epilepsija. Lada nerunā,
bet teikto saprot, ir hiperaktīva. Lai uzlabotu meitenes
veselību, vēlama reitterapija,
nodarbības pie speciālā pedagoga, mūzikas terapija un
delfīnterapija.
Jau sestdien, 26. maijā, Pilsētas svētku laikā Hercoga
Jēkaba laukumā brīvprātīgie ar

atpazīstamības zīmēm piedāvās
iespēju ziedot īpašās ziedojumu
kastītēs. Bet svētdien, 27. maijā, pie filiāles «Hercogs» notiks
koncerts «Labestības stundas».
Pasākumu vadīs Gints Romulis
un Jolanta Kupriša. Koncertā
piedalās grupas «Tirkizband»
solisti, Elīza Cukere, muzikālais teātris «Nianse», sporta
deju kolektīvs Agneses Poces
vadībā, Ingunas Cines muzikālā studija, Jelgavas Studentu
teātris, Jelgavas pensionāru
ansamblis «Dziedātprieks»,
Eduards Grundmanis, Jelgavas
Mūzikas vidusskolas audzēkņi
un Jelgavas kristīgie jaunieši,
klubs «Vēstnieki».
Sacensties varēs Labestīgajās
stafetēs kopā ar biedrības «Par
zaļo enerģiju Latvijai» jauniešiem. Pasākuma laikā plānots
arī atjaunot Labestības puķudobi sirds formā pie biznesa centra
un kopīgi dziedāt Labestības
dienas himnu.
Ziedot bērnu veselībai iespējams jau šobrīd portālā Ziedot.
lv, zvanot pa labdarības tālruni
90006383 (1 lats), kā arī ziedojumu kastītēs «Swedbank»
filiālē, «Rimi» un «Supernetto»
veikalos, kafejnīcā «Zemnieka
cienasts», bistro «Silva», veikalos «Kanclers» un «Kanclera
nams», būvmateriālu veikalā
«MNL», Jelgavas reģionālajā
Tūrisma centrā, kā arī Zemgales
Olimpiskajā centrā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sākas eksāmeni

 Sintija Čepanone

Ar eksāmenu angļu
valodā vidusskolēniem
un latviešu valodā pamatskolēniem šonedēļ
sākusies valsts pārbaudes darbu sesija. Šajā
mācību gadā Jelgavas
skolās centralizētos
eksāmenus kārtos
1257 izglītojamie.
Kā informē Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste
Inita Mazūdre, centralizētos
eksāmenus pilsētā 2011./2012.
mācību gadā 9. klasē kārtos 532
izglītojamie, bet 12. klasē – 725.
Vidusskolēniem jākārto trīs obligātie eksāmeni – svešvalodā,
matemātikā un latviešu valodā
– un vismaz viens izvēles. Mūsu
skolu divpadsmitie galvenokārt
izvēlējušies kārtot eksāmenu
vēsturē, ekonomikā, informātikā, krievu valodā. «Šogad jauniešu izvēle būtiski neatšķiras
no iepriekšējā mācību gada, kad
vidusskolēni izvēlējās kārtot eksāmenus vēsturē, krievu valodā
un fizikā,» tā I.Mazūdre.

Šonedēļ 9.
un 12. klašu
skolēniem sākās
eksāmeni. Jelgavas 6. vidusskolā
tos kārtos 31
pamatskolēns
un 36 vidusskolēni. Pirmais
eksāmens
divpadsmitajiem
bija jākārto angļu valodā – 22.
maijā notika
rakstiskā daļa,
bet 23. – mutiskā. «Galvenais
ir saprast teksta
būtību,» pirms
eksāmena atzina
Foto: Ivars Veiliņš jaunieši.
Pirmais eksāmens vidussko- skolnieks Aleksejs Lukjančilēniem jau šonedēļ bija angļu kovs, piebilstot, ka ar valodām
valodā, un tas ilga divas dienas, ir tā: ko zini, to zini, pēdējā
savukārt šodien, 24. maijā, naktī neko vairāk iemācīties
valsts pārbaudes darbs vidus- nav iespējams. Jaunieši arī
skolēniem plānots informātikā, ļoti paļaujas uz angļu valodas
bet devītklasniekiem – latviešu skolotājas Gaļinas Mateikovivalodā, kas ir pirmais eksāmens čas mācīto. «Viņa ir ļoti laba
pamatskolēniem.
skolotāja,» tā skolēni.
Uzrunātie 6. vidusskolas 12.
Jāpiebilst, ka 1. – 8. un 10.
klases jaunieši atzīst, ka tieši – 11. klašu skolēniem mācību
pirmais eksāmens rada vislie- gads beigsies 31. maijā, 9.
lāko satraukumu – gan tāpēc, klasēm – 15. jūnijā, bet viduska pirmais, gan tāpēc, ka tas skolēniem – 22. jūnijā. Savuir angļu valodā. «Angļu valoda kārt centralizēto eksāmenu
man tīri labi padodas, taču tā sertifikāti pamatizglītībā tiks
nav ne dzimtā, ne valsts valo- izsniegti 15. jūnijā, bet cenda, tāpēc mazliet ir stress,» īsi tralizēto eksāmenu sertifikāti
pirms angļu valodas eksāmena vispārējā vidējā izglītībā – 10.
atzina 6. vidusskolas 12. klases jūlijā.
Pamatskolēniem
Valsts pārbaudes darbi 2011./2012. m.g.
24. un 25. maijā – latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās un latviešu
valodā mazākumtautību izglītības programmās; 29. un 30. maijā – svešvalodā pēc izglītojamā
izvēles; 5. jūnijā – matemātikā; 7. jūnijā – Latvijas un pasaules vēsturē; 12. un 13. jūnijā
– mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās.
Vidusskolēniem
24. maijā – informātikā; 28. maijā – latviešu valodā; 29. maijā – ģeogrāfijā; 30. maijā
– matemātikā; 1. jūnijā – Latvijas un pasaules vēsturē; 4. jūnijā – krievu valodā (svešvaloda); 4. jūnijā – krievu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās; 6. jūnijā
– ekonomikā; 8. jūnijā – bioloģijā; 11. jūnijā – vācu valodā; 14. jūnijā – fizikā; 15. jūnijā
– kulturoloģijā; 18. jūnijā – ķīmijā.

Iesāc vasaru ar velobraucienu!
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 2. jūnijā, jelgavnieki aicināti piedalīties
tradicionālajā velobraucienā, lai visi kopā ar velosipēdiem mērotu ceļu
uz «Lediņiem». Atšķirībā
no citiem gadiem šogad
starts tiks dots Jelgavas
pils stāvlaukumā, kur
jau no pulksten 10 notiks
dažādas aktivitātes.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) speciāliste Žanna
Novaša informē, ka septītā velobrauciena galamērķis ir nemainīgs
– bērnu un jauniešu centra «Junda»
vasaras nometne «Lediņi». Starta
vieta gan jauna – Jelgavas pils stāv-

laukums. No pulksten 10 līdz 12
interesenti gaidīti šeit, lai reģistrētos
braucienam, saņemot dalībnieka
numuru un īpašu atzīmju lapiņu. Uz
tās savācot astoņas kontrolpunktu
atzīmes, varēs piedalīties loterijā un
galvenās balvas – velosipēda – izlozē.
Pils stāvlaukumā paredzētas arī
dažādas aktivitātes riteņbraucējiem,
būs iespēja nokārtot velosipēda vadītāja apliecību – lai to izdarītu, līdzi jāņem personu aplecinošs dokuments
un foto. Tāpat te varēs iepazīties ar
velosipēdu pasaules jaunumiem,
kā arī būt 2012. gada starptautiskā
elektromobiļu maratona «Tallina–Montekarlo» aculiecinieki.
Bet pulksten 12.12 tiks dots
starts 7. Jelgavas velobraucienam,
lai dalībnieki kopīgi dotos no Jelgavas pils uz «Lediņiem». Maršruts:

Jelgavas pils–Lielā iela–Pulkveža O.Kalpaka iela–Rūpniecības
iela–aplis–Lietuvas šoseja–Miera
iela–nometne «Lediņi». «Ātrums
šajā velobraucienā nav noteicošais
– tas netiks vērtēts. Galvenais, lai
visi sasniegtu galamērķi sveiki un
veseli,» uzsver Ž.Novaša, piebilstot, ka pulksten 14 tiks izlozētas
dažādas vērtīgas balvas, tostarp
galvenā – velosipēds, kā arī notiks
apbalvošana. Šogad tiks sumināti
velobraucēji šādās nominācijās:
«Visekipētākais velobraucējs»,
«Pieredzējušākais velobraucējs»,
«Saliedētākais velobraucēju kolektīvs», «Kuplākā klase», «Vienotākā
ģimene».
Lai uzkrātu spēkus atpakaļbraucienam, dalībnieki «Lediņos» tiks
cienāti ar zupu.

Vēl var iznomāt mazdārziņus no pašvaldības
 Sintija Čepanone
Iedzīvotāji ar pašvaldību šogad
noslēguši jau vairāk nekā 200 līgumus par sakņudārzu nomu.
Nomas līguma laiks ir noteikts uz
dārziņu izmantošanas sezonu, lai
nomniekam samazinātu nomas
maksas apmēru, taču pieteikšanās
termiņš mazdārziņa nomai netiek
normēts, tādējādi iedzīvotāji, kuri
vēlas apsaimniekot mazdārziņu, vēl
aicināti slēgt nomas līgumu.
Līgumu par sakņudārza nomu
slēdz uz sešiem mēnešiem – laika
periodam no 1. aprīļa līdz 30. septembrim –, un 600 kvadrātmetru
liela sakņudārza nomas maksa ir
nepilni divi lati, informē pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Lai pagarinātu nomas līgumu
vai pieteiktos nomai, iedzīvotājam
jāuzraksta iesniegums pašvaldībai.
To var izdarīt, vēršoties pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielajā ielā 11, tālrunis 63005522).
Pēc tam dārziņa pieprasītājs kopā
ar Īpašuma konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomājamo
platību.
Nomas līguma laiks ir noteikts uz
dārziņu izmantošanas sezonu, lai
samazinātu nomas maksas apmēru.
Taču nākamajā gadā, ja iedzīvotājs
vēlas turpināt apstrādāt iekopto
dārziņu, līgums jāpārslēdz.
Nomas maksa 2012. gadā noteikta 1,5 procentu apmērā no Valsts

zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības. Tādējādi
600 kvadrātmetru liela sakņudārza
noma uz sešiem mēnešiem ir 1,65
lati ar PVN.
Uz šo brīdi Jelgavas pilsētas pašvaldībā noslēgti jau ap 200 līgumu
par sakņudārzu nomu. Pagājušajā
gadā pašvaldība ar iedzīvotājiem
bija noslēgusi 225 nomas līgumus
par kopējo platību 20,3 hektāri,
2010. gadā – 167 sakņudārzu nomas
līgumus par kopējo platību 19,8
hektāri, 2009. gadā – 141 līgumu
par kopējo platību 18,6 hektāri,
2008. gadā – 128 līgumus par 21,17
hektāriem, bet 2007. gadā – 142
sakņudārzu nomas līgumus par 18,4
hektāriem.
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Īsi
 Jelgavas poliklīnika sadarbībā
ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi
Pilsētas svētku gaitā rīt, 25. maijā,
no pulksten 9 līdz 10 rīko akciju
«Uzzini savu holesterīna daudzumu», kurā jelgavniekiem piedāvā
iespēju bez maksas izmērīt holesterīna līmeni asinīs. Pārbaudīt holesterīna daudzumu asinīs šajā laikā
varēs Jelgavas poliklīnikā Sudrabu
Edžus ielā 10, un tas ir bezmaksas
pakalpojums, informē poliklīnikas
galvenā māsa Baiba Plāse.
 Pilsētas svētkos apmeklētājus
gaidīs arī pilsētas muzeji. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs rīt, 25. maijā,
sestdien, 26. maijā, un svētdien, 27.
maijā, būs atvērts no pulksten 10
līdz 17. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs apmeklētājus piektdien un sestdien gaidīs no pulksten
10 līdz 17, pusdienas pārtraukums
no pulksten 13 līdz 14. Savukārt
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ekspozīciju zāles 25. maijā būs
atvērtas līdz pulksten 18, sestdien,
26. maijā, līdz 19, kas ir par divām
stundām ilgāk nekā parasti, bet 27.
maijā – līdz pulksten 16. Savukārt
torņa skatu laukums un izstāžu zāle
apmeklētājiem 25. un 26. maijā
atvērta līdz pulksten 22, bet 27.
maijā – līdz pulksten 18.
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Mākslas skolā
Agnijas Ivanovas
Radošās mākslas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām.
Vecumgrupas: 5 – 6 gadi; 7 – 9 gadi.
Pieteikties pa tālruni 28857845.
Nodarbību sākums – 5., 6. jūnijs.

PII «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma
grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību. Piedāvājam regulāras
nodarbības, individuālu pieeju,
radošus pasniedzējus un kvalitatīvu
sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava. Tālrunis
63021591, 20021871, 26448426.

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. – 2008.
gadā dzimušos bērnus apmeklēt
pirmsskolas izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs
attīstīt katrā bērnā estētiskās, intelektuālās un fiziskās spējas, veidojot bērnos
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli
un kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas vidusskolā!
Uzņemam audzēkņus šādās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeons,
klavieres;
• Stīgu instrumentu spēle – čells, vijole,
ģitāra, 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.
Pieteikšanās un reģistrācija katru dienu no
plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Lapskalna ielā 2
vai pa tālruni 63020203.
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.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Pirmais mērķis sasniegts: bērni uz eksakto
zinātņu nodarbībām nāk ar prieku
 Ritma Gaidamoviča

Ko jaunieši domā
par Junioru universitāti?

«Šobrīd par dižiem panākumiem runāt vēl nevaram, jo
pagājis pārāk īss laiks, taču jau
tas vien, ka skolēni savās brīvdienās – sestdienās – nāca uz
matemātikas, ķīmijas, fizikas un
bioloģijas nodarbībām ar prieku
un mēs spējām noturēt viņu uzmanību, ir sasniegums. Es ticu,
ka Junioru universitātes skolēni
perspektīvā spēs ieinteresēt arī
pārējos klasesbiedrus dziļāk
apgūt eksaktos priekšmetus
un universitāte palīdzēs viņiem
izvēlēties savu ceļu nākotnē. Šis
ir pirmais solis, lai mēs rosinātu
jauniešus nākotni saistīt ar šīm
zinātnēm,» atzīst Junioru universitātes vadītāja matemātikas
doktore Ilze France.
Noslēdzies pirmais darba cēliens Junioru
universitātei, kas darbojas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC).
Ideja par šādas universitātes izveidi radās
Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim
Rāviņam, un to pilnībā finansē Jelgavas
pašvaldība. Universitātē divas sestdienas
mēnesī tikās ap 60 pilsētas 5. un 8. klašu
skolēnu, kuriem ir augsti rezultāti eksaktajos priekšmetos. Viņiem universitātē
dota iespēja saistošā veidā padziļināt savas
zināšanas matemātikā, fizikā, bioloģijā un
ķīmijā, gūt jaunas zināšanas, strādājot kopā
ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem,
lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. Junioru universitāte darbojās trīs mēnešus.
Iesaistītie speciālisti atzīst, ka tas vēl ir īss
laiks, lai sasniegtu ievērojamu progresu,
taču skaidrs, ka šī ideja – papildus skolot
talantīgos skolēnus – veiksmīgi īstenojas
un iesākto vērts turpināt. Vēl jo vairāk, ja
skolēniem tas patīk. «Šie bērni jau iepriekš
bija motivēti mācīties, taču redzam, ka uz
Junioru universitāti viņi nāk ar vēl lielāku
aizrautību. Gribas ticēt, ka šeit piedzīvotais viņus mudinās savu dzīvi saistīt ar
inženierzinātnēm,» tā I.France. Plānots, ka
nākamajā mācību gadā mācības universitātē turpinās šī gada skolēni un tiks uzņemti
arī jauni 5. un 8. klašu audzēkņi. Tāpat
jau sāktas sarunas ar četriem vietējiem
jaunajiem pedagogiem, kuri varētu skolot
talantīgos jauniešus.

Junioru universitātes
jaunieši radīs jaunas lietas

ZRKAC Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita
Šabanska uzsver, ka šajā universitātē skolēni tiek vairāk iemācīti domāt, risināt, pētīt
un meklēt alternatīvas. Tāpat svarīgi tas,
ka Junioru universitātē jaunieši iemācās
sadarboties jaunā kolektīvā, attīsta patstāvīgumu un apgūst pētnieciskās prasmes.
«Mēs vēlamies, lai mūsu pilsētas skolēni
uzrāda augstus sasniegumus gan mācību
priekšmetu olimpiādēs, gan zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, bet vissvarīgākais,
lai viņi būtu veiksmīgi savā turpmākajā
karjerā,» tā S.Šabanska, piebilstot, ka
šodien daudz tiek runāts par to, ka mūsdienu paaudze ir izpildītāju paaudze, kas
neprot ģenerēt idejas un radīt ko jaunu.
S.Šabanska uzsver, ka jaunā paaudze, kas
apmeklē Junioru universitāti, būs tā, kas
meklēs jaunas pieejas, radīs jaunas lietas, jo
tieši te iegūs tam nepieciešamās prasmes.

Atrod saikni starp priekšmetiem

Ķīmijas pasniedzējs Mihails Haļitovs atzīst – kaut arī pie viņa notikušas tikai sešas
nodarbības, jau esot jūtams, ka skolēni ir
krietni motivētāki arī mājās vairāk papētīt,
skatīt, bet pēc tam jau nākt pēc padoma pie
viņa. Viņa novērojumi liecina, ka jauniešiem ir grūti savā starpā sasaistīt eksaktos
priekšmetus, piemēram, apzināties, ka to,
ko izmanto matemātikā, var izmantot arī
ķīmijā, bioloģijā. «Trešajā nodarbībā gan
jau pamanīju, ka viņi vairāk domā par

Anete Ļaksa, 4. vidusskola:
«Sākumā es negribēju iet, jo baidījos, ka mācības te īpaši
neatšķirsies no skolas. Taču tā nepavisam nav! Atzīmes
ķīmijā man jau pirms tam bija labas, taču tās nāca visai
grūti. Bet, kopš sāku mācīties universitātē, jūtu, ka mācībās
veicas daudz vieglāk. Jaunās tēmas, ko skolā māca, daļēji
jau zinu, visu vairāk izprotu, jo mums universitātē dziļāk
to paskaidro, turklāt ar piemēriem parāda. Tagad palīdzu arī klasesbiedriem,
paskaidrojot no sava skatupunkta, un šķiet, ka viņi labāk saprot. Īpaši man
patika bioloģijas nodarbība, kurā ar speciālu mēraparātu pētījām redzi. Skolā
tādas iespējas nav. Sākumā skolasbiedri mani sauca par zubrilu, bet nu ir
pieraduši un pat lūdz palīdzību.»

Gan jaunie pedagogi, gan Junioru universitātes dalībnieki atzīst, ka viņiem
visvairāk patikušas tās nodarbības, kurās varēja praktiski darboties. Piemēram, saslēgt vadus, lai iedegtu spuldzīti, tā saistoši apgūstot vielu par
elektrību.
Foto: Ivars Veiliņš un no ZRKAC arhīva

to, ko dara, atrod saikni un zināšanas no
viena priekšmeta veiksmīgi pārnes uz otru.
Piemēram, ķīmijā matemātikas zināšanas
noder koncentrācijas uzdevumos. Viens
puisis man teica: «Te jau ķīmija nav jāzina,
ja matemātiski proporcijas zini!» Un tā patiesībā arī ir,» stāsta skolotājs, piebilstot, ka
universitātē jauniešiem izdevies veiksmīgi
rēķināt pat 9. un 10. klases uzdevumus.

Attīsta radošās prasmes

Interesanti
bijuši arī
ķīmijas eksperimenti
– tajos pārbaudīts, kā
deg vielas
un priekšmeti. Tiesa,
eksperimentus šogad
vairāk rādīja
pedagogi,
taču Junioru
universitātes vadītāja
Ilze France
atzīst, ka
nākotnē to
varēs arī
skolēni.
koncentrāciju, gatavojām sāls šķīdumu
marinēšanai, cukura sīrupu. Daudz runājām par to, kur ķīmiju ikdienā izmanto,» tā
M.Hatuļovs, uzsverot, ka tieši tas ir veids,
kā ieinteresēt, parādot, ka ķīmija neaprobežojas tikai ar formulām grāmatā vien.
I.France piebilst, ka nereti ir tā, ka skolēns,
kurš mācījies eksaktos priekšmetus tikai
skolā, nezina, kas praktiski aiz tā slēpjas, bet
tieši caur šeit redzētajiem eksperimentiem
saprot, ka tas patiesībā ir ļoti interesanti.
Viņa uzsver, ka šī universitāte ir alternatīva
ierastai interešu izglītībai. Tiesa, šobrīd
universitātē var mācīties noteikts skaits
audzēkņu, taču pedagogi rosināti līdzīgus
pulciņus veidot arī pie skolām. «Mēs pēcstundu nodarbībās mācām tikai dziedāt,
dejot, sportot, bet pēc tam brīnāmies, ka
mums nav inženieru. Bieži vien 12. klasē
skolēnam ir tik daudz informācijas par to,
kur mācīties, ka viņš apjūk. Bet, ja mēs skolēnus jau pēc iespējas agrāk radināsim pie
eksaktajiem priekšmetiem, tas var nostrādāt par labu karjeras izvēlei šajā virzienā,»
tā I.France. S.Šabanska saka paldies skolu
vadībai, skolotājiem un skolēnu vecākiem
par ieinteresētību un atbalstu Junioru
universitātes darba sekmīgā norisē.

Universitātes uzdevums ir nevis mācīt
skolas vielu, bet gan ļaut apgūt vielu papildu
skolas programmai un to pasniegt daudz
interesantākā veidā, ar praktiskiem piemēriem, kam skolā bieži vien nepietiek laika.
«Nereti šodien tiek pārmests, ka skolēniem
skolā nav iemācīta radošā domāšana. Jā, tā
tas ir – stundās mēs neļaujam viņiem radoši
izpausties. Bet nodarbībās universitātē
ir pierādījies – jaunieši spēj ģenerēt labas
idejas. Galvenais – ļaut izpausties,» atzīst
I.France. Viņa stāsta, ka kādā uzdevumā
jauniešiem grupās uzdevusi uzrakstīt,
kas, pēc jauniešu domām, ir svarīgi, lai
gūtu panākumus. «Katra grupa nosauca
pilnīgi atšķirīgus variantus. Mēs nevaram
no pieaugušo puses uzspiest stereotipus:
ja šīs trīs lietas mācēsi, būsi ģēnijs. Jāļauj
arī viņiem izteikt savas domas. Un te tas Vasarā – sesija
tiek darīts, līdz ar to jaunietis attīsta savas
Kaut arī pirmais darba cēliens no
radošās prasmes,» tā I.France.
slēdzies, šiem labākajiem skolēniem
aktivitātes plānotas arī vasarā. Proti, no
Ķīmija neaprobežojas
13. līdz 17. augustam būs Junioru unitikai ar formulām
versitātes vasaras sesija, kas skolēniem
M.Hatuļovs atzīst, ka skolēniem ļoti patīk notiks Svētes pamatskolā katru dienu
tas, ka mācītās lietas parāda ar praktiskiem no pulksten 9 līdz 16. Skolēniem vasaras
piemēriem, pietuvina dzīvei. Tā viņi izprot, sesijā būs iespēja gan mācīties, gan pētīt
kam tad tā ķīmija, kam fizika vajadzīga, un un eksperimentēt brīvā dabā. Paredzētas
saredz, kā tas noder dzīvē. «Viens ir ierak- arī izzinošas orientēšanās sacensības.
stīt formulu burtnīcā, taču cits – saprast un Vasaras sesijai universitātes dalībnieki
redzēt, ko no šīs formulas var dabūt gatavu. aicināti pieteikties līdz 11. jūnijam. Sīkāka
Piemēram, ķīmijas nodarbībā, lai saprastu informācija – www.zrkac.lv.

Rainers Varslavs, Spīdolas ģimnāzija:
«Universitāte tiešām ir nozīmīgs ieguvums. Kāpēc te ir
forši? Tāpēc, ka viss neaprobežojas tikai ar grāmatu, darba
burtnīcu un formulām. Mēs pētām, kā tas darbojas dzīvē.
Piemēram, slēdzām vadus, lai spuldzīti iedegtu, tiesa, par
elektrību skolas programmā man tikai 9. klasē mācīs, taču es
jau tagad to zinu. Mēs ledu dažādos ūdeņos kausējām – sālsūdenī, siltā ūdenī un parastā ūdenī. Izrādās, ka sālsūdenī tas kūst ātrāk nekā
parastā! Ļoti patika arī tas, ka matemātikas uzdevumi nebija jārēķina tikai uz
papīra, bet rombus, riņķa līnijas, perimetrus mērījām ar datorprogrammu, kas
ir daudz interesantāk. Vienā nodarbībā pētījām siltumizolācijas materiālus, un
pašiem bija no parametriem jāizvērtē, kurš labāks, un jāveido reklāma.»
Eduards Salenieks, Valsts ģimnāzija:
«Beidzot ir iespēja pēc skolas ne tikai dejot vai sportot,
bet arī mācīties matemātiku un fiziku. Man ļoti patīk universitātes pedagogi – viņi ir jauni un, šķiet, labāk saprot, ko
mēs gribam. Viņi rādīja dažādus praktiskus eksperimentus,
kam skolā skolotājiem nepietiek laika, taču tā katra tēma
ir labāk saprotama. Pēc universitātē redzētā, mācītā vairāk
saprotu, kā tās kladē pierakstītās formulas darbojas dzīvē. Interesanta bija
spēļu teorijas nodarbība. Piemēram, sērkociņu spēle. Ir doti desmit sērkociņi,
kuri jāņem nost. Pēc īpašas formulas var izrēķināt, kuram izdevīgāk pēc kārtas ņemt sērkociņu nost, lai tunelis nesagāžas. To arī klasesbiedriem rādīju,
viņiem patika.»
Dmitrijs Kohanovičs, 6. vidusskola:
«Īpaši patika pēdējā nodarbība, kad veidojām katapultas, lai tālāk aizšautu. Taču patiesībā nenožēloju nevienu
sestdienu, ko pavadīju universitātē, kamēr citi atpūtās.
Man ļoti patika praktiskie uzdevumi un tas, kā jaunie
skolotāji mums pasniedza mācību vielu. Fizikā mācījāmies
par elektrību, kas, izrādās, ir tikai 9. klases viela, taču es
jau tagad to esmu apguvis. Tiesa, tas nenozīmē, ka man skolā nav ko darīt,
jo es jau visu zinu. Vienkārši tagad daudzas lietas pats labāk varu izskaidrot
klasesbiedriem, palīdzēt viņiem.»
Viktorija Hotuļeva, 2. pamatskola:
«Bija viena nodarbība, kurā pētījām savu redzi, un tas
man šķita ļoti aizraujoši. Taču mīļāka man tomēr laikam ir
ķīmija un tās eksperimenti. Piemēram, naudu apstrādājām
ar ķīmisku vielu, un tā vairs nedega. Te ir daudz interesantāk, jo skolotājam, kā tas ir klases stundā skolā, nav
vairs tik ļoti jārēķinās ar to, vai visi saprot vielu. Te jau ir
satikušies pilsētas gudrākie bērni, kuri ātri apgūst jauno, līdz ar to nevienam
nav garlaicīgi. Turklāt skolā 40 minūtēs, vienas stundas laikā, var izrunāt labi
ja vienu tēmu, taču te esi guvis ieskatu pat desmit tēmās vienā nodarbībā, jo
skolotāji prot, veiksmīgi vienu ar otru papildinot, tās savienot kopā. Šobrīd
domāju, par ko mācīties tālāk – par diriģenti vai medicīnas darbinieci. Pieļauju,
ka pēc šīs universitātes izlemšu par labu otrajam variantam.»
Aleksandra Bondareva, 1. ģimnāzija:
«Atzīmes eksaktajos priekšmetos man jau līdz šim bijušas
labas, taču pēc mācībām Junioru universitātē jūtu, ka man šos
priekšmetus mācīties kļuvis vieglāk. Daudz labāk saprotu dažādas lietas, jo universitātē tas viss tiek pamatots, izskaidrots ar
praktiskiem piemēriem. Universitātē ir uzlabojušās manas spējas
strādāt grupā, jo te bija daudz grupu darbu. Šobrīd klasei ķīmijā
ne visai labi sokas, taču, tā kā es to labi saprotu, paskaidroju arī draudzenēm un palīdzu
gatavoties kontroldarbiem. Agrāk pati gāju konsultēties, nu nāk pie manis! Ķīmijas
skolotāja mani aizsūtīja arī uz konkursu. Lai arī vietu neieguvu, vērtējot uzdevumus,
man pēc universitātē mācītā bija vieglāk uz tiem atbildēt.»
Iļja Boicovs, 5. vidusskola:
«Visvairāk man patika tas, ka te bija praktiskās nodarbības.
Nebija jāsēž solā un jāklausās lekcija. Gandrīz visu iemācīto,
pierakstīto arī pamēģinājām praktiski īstenot. Piemēram, no kā
izveidot trauku mazgājamo mājas apstākļos, savienojot dažādas
vielas. Šo pamēģināju arī pats, tiesa, man nesaputoja tik labi, lai
varētu kaudzi trauku nomazgāt. Šķiet, nebiju proporcijas pareizi
sajaucis, taču nekas. Kas nemēģina, tas pie rezultāta netiek! Tāpat man patika skolotāja rādītie ķīmiskie eksperimenti, piemēram, kas notiek, ja sajauc vielas, no kā var
izveidot dzelzi. Gribu arī nākamgad te mācīties.»

Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Volejbolistes
iekļūst nākamajā kārtā

Latvijas sieviešu volejbola
izlase Eiropas
čempionāta 1.
kvalifikācijas
kārtas atbildes
spēlē ar 3:0 uzvarējusi Kipras sieviešu izlasi,
līdz ar to iekļūstot nākamajā kvalifikācijas
kārtā, kas norisināsies septembrī. Latvijas
pretinieces būs Čehijas, Ungārijas un Bulgārijas izlases, informē Volejbola federācija.
Jāpiebilst, ka izlasē spēlē kluba «Jelgava/LU»
volejbolistes Viktorija Brice, Sanda Ragozina,
Kristīne Lece, Aleksandra Tihovska un Ieva
Tetere. Izlases galvenais treneris – «Jelgava/
LU» treneris un Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolotājs Jānis Leitis.

sports

Noskaidros čempionus cīņā Jelgavas
Sestdien, 26. maijā, no pulksten 10 (ofi- spēkavīram 12. vieta
ciālā sacensību atklāšana pulksten 16)
Jelgavas Sporta hallē norisināsies Latvijas
meistarsacīkstes junioriem un Latvijas
atklātais čempionāts veterāniem brīvajā
cīņā un grieķu-romiešu cīņā. Junioru grupā startēs 1992. – 1995. gadā dzimušie,
savukārt veterānu – 35 gadus un vecāki
sportisti. Sacensībās paredzēta arī atsevišķa
disciplīna – brīvā cīņa sievietēm. Kluba «Milons» treneris Vladimirs Smirnovs lēš, ka
Jelgavas klubu sacensībās pārstāvēs viens
sportists – Jānis Kogutičs, jo viņš vienīgais
ir sasniedzis atbilstošu vecumu. «Mums
jau palikuši tikai mazie, jo tagad daudz
jauniešu devušies strādāt uz ārzemēm un
nav, kas sporto. Es pats arī vairs nestartēju,
tikai trenēju jaunos,» tā treneris.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sācies Latvijas spēkavīru
2012. gada čempionāts,
un pēc pirmā posma
jelgavnieks pauerliftinga
kluba «Apolons» trenera
Edmunda Jansona audzēknis Māris Blumfelds
ierindojas 12. vietā no
14 dalībniekiem. Sportistiem bija jāveic seši vingrinājumi: auto
vilkšana no zemes (Mārim 9. vieta), ķieģeļu
ķerras stumšana (8. vieta), baļķu celšana
(10. vieta), kombinācija – riepas velšana
un mucu celšana (7. vieta), 390 kg smaga
auto nešana (14. vieta) un akmeņu celšana
(13. vieta). Nākamais posms notiks 25.
maijā pulksten 21.30 Kandavā.

Futbolisti zaudē poļiem

Gatavojoties 2014.
gada FIFA Pasaules
čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm, kas notiks rudenī, Latvijas nacionālā futbola izlase
Austrijā aizvadījusi
pārbaudes spēli ar
Polijas valstsvienību, kurai ar 0:1 zaudēja. Aleksandra
Starkova vadītajā izlasē kā kandidāti
iekļauti arī divi FK «Jelgava» futbolisti
– pussargs Artis Lazdiņš (attēlā) un
uzbrucējs Vladislavs Kozlovs –, kuri šajā
spēlē laukumā tā arī neizgāja. Nākamās
izlases spēles paredzētas jūnija sākumā
Igaunijā – Baltijas kausa izcīņa.

Londonai nekvalificējas,
Arī uz darbu Rīgā
dodas ar velosipēdu bet pārsteigumu sagādā
 Ilze Knusle-Jankevica

Polijas pilsētā Poznaņā noslēgusies Eiropas olimpiskā kvalifikācija smaiļošanā un kanoe
airēšanā, kā arī Pasaules kausa posms. Lai gan jelgavniekiem ceļazīmes uz Londonas
Olimpiskajām spēlēm izcīnīt
neizdevās, kanoists Gatis
Pranks uzrādījis savu līdz šim
labāko rezultātu vieniniekos,
un trenere Lelde Laure teic:
«Gatis uzlēca augstāk par
savu degunu.»

Jelgavnieks Kaspars Launerts plāno piedalīties Latvijas olimpiādē, un tas
būs līdz šim augstākais sasniegums viņa velokarjerā.
Foto: maratoni.lv
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavu Latvijas olimpiādē
pārstāvēs riteņbraucējs
Kaspars Launerts, kurš nedēļas nogalē uzvarēja Jūrmalā
notikušā «Skandi motors»
velomaratona 60 kilometru
distancē.
«Apmēram distances 18. kilometrā
grupas braucienā bija kritiens – sākās
man priekšā, un lielākā daļa braucēju
nokrita. Man un vēl dažiem izdevās apbraukt, bet vienu brīdi piezagās šaubas
– braukt tālāk vai gaidīt citus. Nolēmām braukt tālāk, un mums, līderu
grupiņai, izdevās no pārējiem atrauties
par divarpus minūtēm,» Kaspars stāsta
par sacensībām Jūrmalā.
Nodarboties ar velobraukšanu 1988.
gadā dzimušais Kaspars sācis 2000.
gadā Rīgas klubā «Marss», bet pa vidu
bijis pāris gadu pārtraukums – no 2005.
līdz 2007. gadam. Līdz šim nozīmīgākais starts viņam bijis pērn Latvijas
čempionātā, kur grupas braucienā
izcīnīta 15. vieta, bet individuālajā
startā – 10. vieta. «Biju jau cerējis, ka

būšu augstāk, bet tur tomēr piedalās
profesionāļi, piemēram, Gatis Smukulis, kurš pārstāvēja Latviju Pekinas
Olimpiskajās spēlēs 2008. gadā,» tā
Kaspars, piebilstot, ka dalība Latvijas
olimpiādē būs viņa pagaidām lielākais
sasniegums velobraucēja karjerā.
K.Launerts Latvijas olimpiādē plāno startēt 140 kilometru distancē pa
šoseju un 25 kilometru individuālajā
braucienā. «Tie 140 kilometri nav
nekas – ja ir ēdiens un tehniskais atbalsts, var nomīt arī 300 kilometrus.
Grūtāks ir individuālais brauciens, jo
tur no punkta A līdz punktam B jābrauc ar maksimālo jaudu, jo esi viens
pats un minies pret vēju. Grupas
braucienā var kādam iesēsties astē,
bet individuālajā dalībnieki startē ar
apmēram minūtes intervālu,» stāsta
K.Launerts.
Nu jau trīsarpus gadus Kaspars dzīvo
Jelgavā un vasaras sezonā, ja nelīst,
uz darbu Rīgā brauc ar velosipēdu.
«Strādāju VSAA starp Maskačku un
Ķengaragu, un, lai paspētu uz darbu
ap pulksten 10, jāizbrauc ap 8,» tā viņš,
piebilstot, ka brauc pa Dienvidu tiltu,
jo tam esot labāks segums.

Olimpiskajā kvalifikācijā Gatis 1000
metros finišēja piektais, bet Pasaules
kausā 500 metros izcīnīta 7. vieta. Trenere uzsver, ka tas ir līdz šim labākais
Gata rezultāts vieniniekos. «Domāju,
ka šīs sacensības dos viņam pārliecību,
ka jābrauc vieniniekos,» tā L.Laure,
piebilstot, ka līdz šim Gatis vairāk bija
tendēts uz komandas darbu.
Kvalifikācijā laika apstākļi bijuši
nepatīkami – vēss, augsti viļņi, spēcīgs
pavējš, tomēr mūsu sportistiem tas
drīzāk palīdzēja nekā traucēja. «Izrādījās, ka man tas viss traucē mazāk nekā
citiem,» saka Gatis. Viņš daļu panākumu piedēvē arī savai jaunajai laivai, ar
kuru brauc kopš pavasara. «Laivai ir
vajadzīgais svars, pirms starta tā nav
jānoslogo, līdz ar to nemainās tās gaita.
Tā ir lielāka, tik viegli nepiesmeļas un
negrimst, to ir vieglāk stūrēt un laivu
tik ļoti nemētā viļņi,» stāsta G.Pranks.
Jāpiebilst, ka cits jelgavnieks Romans
Astapovs kvalifikācijā pusfinālā noslīka
– laiva piesmēlās un apgāzās. Par laimi,
notika pārbrauciens, kurā viņš iekļuva

LABAS CENAS LABIEM LOGIEM!

finālā un finišēja sestais.
Ne visi sportisti, kas startēja kvalifikācijā, piedalījās arī Pasaules kausā – sacensības piecas dienas pēc kārtas tomēr ir liela
slodze. Piemēram, lietuviešu smaiļotājs
izcīnīja ceļazīmi uz Londonu, bet dažas
dienas vēlāk kausā neiekļuva pat A finālā.
«Kausā man izdevās vairāk pietuvoties
grieķim un slovākam, kuri kvalifikācijā
bija man priekšā – ja kvalifikācijā no viņiem
atpaliku attiecīgi trīs un 6,5 sekundes,
tad kausā tikai pussekundi un sekundi,»
stāsta G.Pranks, piebilstot, ka tas ļāvis
viņam apjaust, ka arī labos laikapstākļos,
kad konkurence ir līdzīgāka, viņš ir gana
spēcīgs. «Lielvalstīs ir citādāk – tur vieta
olimpiskajās spēlēs pienākas valstij un
sportisti tiek noskaidroti iekšējā atlasē, tāpēc daudzu valstu sportistiem, piemēram,
Vācijas, Anglijas, tieši šis pasaules posms
bija izšķirošais,» papildina trenere.
Londonā Latviju pārstāvēs smaiļotāju
divnieks Krists Straume un Aleksejs
Rumjancevs, bet L.Laure norāda – tagad
tikai sāksies kalkulēšana un vērtēšana.
Organizatori līdz pat jūlija sākumam vēl
var veikt korekcijas un izteikt dažādus
piedāvājumus.

Jelgavnieku rezultāti Pasaules kausā

Sporta pasākumi
 24. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (Garajos Kalnos).
 26. maijā pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2012» (Sporta hallē).
 26. maijā pulksten 10 – Latvijas meistarsacīkstes junioriem brīvajā cīņā, brīvajā
cīņā sievietēm un grieķu-romiešu 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).
 31. maijā pulksten 18 – futbola 1.
līgas čempionāta spēle: FK «Jelgava 2» – FC
«Skonto 2» (ZOC).
 31. maijā pulksten 18 – Latvijas čempionāts regbijā U-17: «Mītava» – «Miesnieki» (Ozolnieku vidusskolā).
 2. jūnijā pulksten 14.30 – Zemgales
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava»
– Jelgavas BJSS (ZOC).
 3. jūnijā pulksten 14.30 – Latvijas 2.
līgas Zemgales zonas čempionāts futbolā:
JFC «Jelgava» – FK «Ozolnieki» (ZOC).
 6. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
čempionāts futbolā 2004. g.dz. zēniem
(ZOC).
 7. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (autobusa pieturā
«Ķirši»).
 7. jūnijā pulksten 19 – futbola virslīgas
čempionāts: FK «Jelgava» – FS «Metta»
(ZOC).
 9. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā (6. vidusskolā).

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

Meklē darbu
Celtnieks. Veicu iekšdarbus. Tālrunis 28861525.
Celtnieks. Tīru, remontēju skursteņus,
plītis. Tālrunis 27478204.
Angļu valodas privātskolotāja. Tālrunis
29793382.

Piedāvā darbu
Viens no vadošajiem dārzeņu pārstrādes
uzņēmumiem Baltijā «Paplāte Nr.1» piedāvā darbu ražošanas darbiniekiem. Tālrunis
uzziņām – 22016511 (Kaspars).
Piedāvājam darbu pavāram ar vismaz 10
gadu pieredzi, atbildīgam un bez kaitīgiem
ieradumiem. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu:
tng26@inbox.lv vai informāciju par sevi
atstāt darba dienās no pulksten 13 līdz 17
pa tālruni 28828971.

Gatis Pranks

1000 m – 13. vieta
500 m – 7. vieta

Gatis Pranks,
Antons Knesis

200 m – 8. vieta

Romans Astapovs

200 m – 24. vieta

Pārdod

Mārtiņš Upītis

200 m – 22. vieta

Marks Ozolinkevičs

5000 m – 21. vieta
1000 m – iekļuva pusfinālā

Divistabu dzīvokli. T.27463985

Karīna Laure

200, 500 un 1000 m –
pusfinālā neiekļuva

Jauns autokrāsu veikals
Jelgavā, Aspazijas ielā 31
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Lietotus ķieģeļus. T.27119070
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3. Sadzīves
tehniku. T.29784933
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.

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

www.labologuagentura.lv

Akcija 40%

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

.
T. 25540055, 25505112

• R-M autokrāsas,
• krāsošanas palīgmateriāli,
• abrazīvi un maskēšanas materiāli,
• krāsošanas instrumenti un piederumi,
• pulēšanas materiāli u.c.
Darba laiks –
darbadienās no plkst.9 līdz 18
Tālrunis 27002446, 29243117
www.rg-grupa.lv
Izmanto iespēju un ievieto
reklāmu laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» un portālā
www.jelgavasvestnesis.lv

T. 63048800

Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus, senas
mēbeles u.c. senlietas. T.27166669.

Dažādi
B kategorijas autovadītāju kursi. Nodarbību sākums 28.05. plkst.18 P.Lejiņa ielā 2.
T.26553122
Uzstādu jaunus dzinējus 7, 5 Zs Mtz-05 un
Mb-1 motoblokiem. Tālr.22434304
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zemes uzfrēzēšana. T.28324129
Atrasta traktora tehniskā apliecība.
T.26045177

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA BRIKMANE (dz. 1918. g.)
ROMANS BARAUSKS (dz. 1941. g.)
NORA PIVOVAROVA (dz. 1932. g.)
DMITRIJS AĻEKSEJEVS (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 24.05. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
VALDIS KAUCIS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 24.05. plkst.12 Baložu kapsētā.
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28. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1418.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 69.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas šķēršļi» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 4.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 39.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1418.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 104.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 44.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 13.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.35 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 36.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 14.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 36.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.*
20.00 «Papuasu zemes noslēpums». Dokumentāla filma.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Melu pierādījums». Trilleris. 2006.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 «Supernatural 4». ASV seriāls. 1.sērija.
10.05 R.Pilčere. «Jūras vējš». 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. 7.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 6.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3». Real. šovs. 4.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 16.sērija.
22.40 «Nāvējošais ierocis 3». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.00 «LNT ziņu Top 10».*
1.55 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 33. un 34.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 240.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 18.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 46.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
7.05 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 21.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 59.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 30.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.). 19.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 22.sērija.
14.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 517. un 518.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 112.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 74.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 37.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 518.sērija.
21.00 «Vīrs ar 80 sievām». Dokumentāla filma. 2006.g.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 165.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.15 «Norakstītais 3». Seriāls. 2.sērija.

2.05 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 24.sērija.
2.35 «Specvienība 4». Seriāls. 18.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 46.sērija.
4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 112.sērija.
4.50 «Nakts joki».

29. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1419.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 70.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 13.sērija.
10.50 «Šerloks» (ar subt.). Detekt. 2010. – 2012.g. 2.sērija.
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Viss notiek».*
14.30 «100 g kultūras. Gruzija».*
15.00 Gruzijas Republikas prezidenta Mihaila Saakašvili
valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.
15.25 «Smārts». TV spēle jauniešiem par darba tiesībām.*
16.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 40.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1419.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 105.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 45.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Laimīgai Latvijai».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 TV pirmizrāde! «Ramins». Vides filmu studijas
dokumentāla filma. 2011.g. Režisors A.Stonins.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 37.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 37.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Izdzīvot sausumu». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.25 «Motociklisti».*
23.55 «SeMS. Laboratorija».*
0.25 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Mīlas melodija». 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. 8.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 7.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Ketijas Fordas kolekcija. «Herietes sapnis». Melodr. 2011.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 16.sērija.
23.35 «Ar izcilību». ASV komēdija. 1994.g.
1.30 «Ekstrēms tuvplānā».
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 35. un 36.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 241.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 19.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 47.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
7.05 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 22.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 60.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Kobra». 45.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Vīrs ar 80 sievām». Dok. f.
11.25 «Ekstrēmās pārvērtības». 1.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 23.sērija.
14.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 518. un 519.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 113.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 75.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 38.sērija.
19.00 «Bez tabu».

tv programma
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 519.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 222.sērija.
22.00 «Melu teorija 3». Seriāls. 9.sērija.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 4.sērija.
24.00 «Norakstītais 3». Seriāls. 3.sērija.
0.55 «Luī». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
1.45 «Specvienība 4». Seriāls. 19.sērija.
2.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 47.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 113.sērija.
4.00 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.

30. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1420.sērija.
9.25 «Laimīgai Latvijai».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1420.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 106.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 46.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Mammu dzīve». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
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».
23.11 Laika 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».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 38.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 38.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Patiesība par... apļiem labības laukos». Dok. filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.40 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
22.55 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.25 «Mafijas klans». Seriāls. 16.sērija.
0.20 «SeMS».*
0.50 «Izdzīvot sausumu». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 3.sērija.
10.00 R.Pilčere. «Sirdis vējā». 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. 9.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 8.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 37. un 38.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas». Dok. ser. 9.sērija.
21.40 «Iebrukums». ASV un Austrālijas trilleris. 2007.g.
23.40 «Pasažieris nr.57». ASV trilleris. 1992.g.
1.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 16.sērija.
2.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 15.sērija.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 37. un 38.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 242.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 20.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 48.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
7.05 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 23.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 61.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Kobra». 46.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 9.sērija.
11.20 «Ekstrēmās pārvērtības». 2.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 27.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 24.sērija.
14.20 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 3.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 519. un 520.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 114.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 76.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 39.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 520.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.00 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 25. un 26.sērija.
2.45 «Specvienība 4». Seriāls. 20.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 48.sērija.
4.10 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
4.35 «Nakts joki».

31. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1421.sērija.
9.25 «Iepazīsimies – es adoptēju bērnu». Dok. filma.
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». Anim. filmu seriāls. 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1421.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 107.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 47.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dok. filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Keep Smiling!» Dokumentāla filma.
22.20 «Valdība». Seriāls. 13.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
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».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 39.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 14.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 39.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Šokolādes tumšā puse». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.55 «Patiesība par... apļiem labības laukos». Dok. f.
0.50 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Mīlas paisums un bēgums». Melodrāma. 2009.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. 10.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 9.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 39. un 40.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. 11.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 20.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 21.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 15.sērija.
1.10 «Pasažieris nr.57». ASV trilleris. 1992.g.
2.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 9.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 39. un 40.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 243.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 21.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 49.sērija.
6.35 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.05 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 24.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 62.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Kobra». 47.sērija.

10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Radu būšana 5» (ar subt.). 9.sērija.
11.25 «Ekstrēmās pārvērtības». 3.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 28.sērija.
13.40 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 25.sērija.
14.20 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 4.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 520. un 521.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 115.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 77.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 40.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 521.sērija.
21.00 «Atradējs». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.00 «Tev šodien jāmirst». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
24.00 «Kinomānija».
0.35 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 31.sērija.
1.30 «Specvienība 4». Seriāls. 21.sērija.
2.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 49.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 115.sērija.
3.45 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
4.30 «Nakts joki».

1. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Visi mani bērni». Dokumentāla filma.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Suņu vīrs un Tille». LTV videofilma.
14.10 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks»*.
15.45 «Munks un Lemijs. Ragi». Animācijas filma.
15.50 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
16.00 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Dzejnieces Ārijas Elksnes likteņstāsts». LTV videofilma.
19.30 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvser. 3.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Valdība». Seriāls. 13.sērija.

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 40.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
Finālsacensības šķēpa mešanā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 40.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 23. un 24.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 10.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.25 «Pavasaris decembrī» (ar subt.). Daudzsēriju
melodrāma. 2011.g. 7. un 8.(noslēguma) 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 «Supernatural 4». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.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. 11.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 10.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 41. un 42.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Hazardas brašuļi». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
22.40 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
0.20 «Iebrukums». ASV un Austrālijas trilleris. 2007.g.
2.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 10.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 41. un 42.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 244.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 4». 22.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 50.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 25.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 63.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «MTG pasaules miera kauss 2011». Dok. f.

Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs
11.25 «Ekstrēmās pārvērtības». 4.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
13.45 «Madagaskaras pingvīni». Anim. seriāls. 26.sērija.
14.30 «Finiass un Fērbs». Anim. seriāls. 5.sērija.
14.50 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 116.sērija.
16.55 «Meklētājs». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Zvaigžņu putekļi». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 «Nakts pār Manhetenu». Krimināldrāma. 1996.g.
3.30 «Specvienība 4». Seriāls. 22.sērija.
4.20 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
4.45 «Nakts joki».

2. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 26.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 41.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 3.sērija.
13.25 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2012. Fināls.*
16.45 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 3.sērija Saldūdens (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Ar vēju un dzintaru matos». E.Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas audzēkņu
un absolventu koncerts.
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Bēgošais zirgs». Vācijas traģikomēdija. 2007.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.*
13.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Vieglatlētika.*
15.20 «SeMS».*
15.50 «Dzīves skola». ASV un Kanādas drāma. 2010.g.
17.25 «Mīla vēl atnāks» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
19.05 «Lanževēna burvju triki». 23.sērija.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.(noslēguma) sērija.
20.00 «Šokolādes tumšā puse». Dokumentāla filma.
21.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Mazgadīgo māmiņu sazvērestība». Biogr. drāma. 2010.g.
23.35 «Lidojuma plāns».*
0.05 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.
1.00 «Lanževēna burvju triki». 24.sērija.

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 7.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Māsas Olsenas Romā». Piedzīv. komēdija.
12.05 «Hazardas brašuļi». ASV un Austrālijas spraiga
sižeta piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
14.10 «Ekstrēms tuvplānā».
15.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 18.sērija.
16.05 «Puikas un meitenes».
Romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 «Dziedošās ģimenes. 1.sezonas spilgtākie uznācieni».
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
22.30 «Vadot lidojumus». Romantiska komēdija. 1999.g.
0.50 «Labs darbs». ASV krimināldrāma. 1995.g.
2.30 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
4.00 «Ar izcilību». ASV komēdija. 1994.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 1.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 51.sērija.
6.30 «Uz priekšu, Ted! 2». 13.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 11.sērija.
7.50 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 5.sērija.
8.05 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 7.sērija.
8.40 «Gormiti». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 37. un 38.sēr.*
12.50 «Kinomānija».
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Ievas pārvērtības 3».*
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
17.40 «Trakais basketbols». ASV komēdija. 1998.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Iedomājies tikai!» Ģimenes komēdija. 2009.g.
22.35 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Rom. kom. 2003.g.
0.55 «28 nedēļas vēlāk». Šausmu filma. 2007.g.
2.45 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 51.sērija.
4.20 «Uz priekšu, Ted! 2». Seriāls. 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».

TV programma

3. jūnijs, svētdiena
LTV 1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 27.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 42.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 72.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 4.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. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Mīla ar krunciņām» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Šerloks» (ar subt.). Detektīvser. 2010. – 2012.g. 3.sērija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Mīla vēl atnāks» (ar subt.). Melodrāma. 2018.g.
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Pludmales
volejbols. Latvija – ASV.*
15.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Pludmales
volejbols. Latvija – Šveice.*
15.55 «SeMS. Laboratorija».
16.25 «Himalaji, ceļš uz debesīm». Dokumentāla filma.
17.25 «Dzīves skola». ASV un Kanādas drāma. 2010.g.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Pavasaris decembrī» (ar subt.). Daudzsēriju
melodrāma. 2011.g. 7. un 8.(noslēguma) sērija.
21.10 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvser. 2012.g. 1.sērija.
22.00 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.
0.15 «Motociklisti».*
0.45 «Misija Londonā».*
1.15 «Mazgadīgo māmiņu sazvērestība». Biogr. drāma. 2010.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs «Jelgavas Amatniecības vidusskola»
Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis/fakss 63025605, e-pasts:
sekretāre_jav@apollo.lv; www.jav.lv

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
vecumā no 10 gadiem – 04.06.2012. plkst.10.

Informācija par iestājeksāmeniem audzēkņiem vecumā
no 10 gadiem (piecgadīgā programma):
1. Uzdevums zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar
sadzīves priekšmetiem
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3
formāta zīmēšanas papīrs,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve,
proporcijas,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas;
2. Uzdevums gleznošanā – klusās dabas uzstādījums ar
sadzīves priekšmetiem

Izglītības
programma
Autotransports
Kokizstrādājumu izgatavošana
Administratīvie un sekretariāta pakalpojumi
Viesnīcu pakalpojumi
Būvdarbi
Datorsistēmas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Iegūstamā
Mācību ilgums
kvalifikācija
(iepriekšējā izglītība)
Automehāniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Mēbeļu galdnieks
4 gadi (pamatizglītība)
Klientu apkalpošanas speciālists
4 gadi (pamatizglītība)
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
4 gadi (pamatizglītība)
Apdares darbu tehniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Datorsistēmu tehniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Ēku iekšējo komunikāciju montāžas
4 gadi (pamatizglītība)
un apkalpošanas speciālists
Restorānu pakalpojumi
Bārmenis
1,5 gadi (vidējā izglītība)
Restorānu pakalpojumi
Viesmīlis (no 18 gadiem)
1 gads (pamatizglītība)
Izglītojamie saņem stipendiju un Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju. Ir dienesta viesnīca (Ls 6).
Dokumentus pieņem:
• ar pamatizglītību – no 2012. gada 11. jūnija līdz 6. jūlijam;
• ar vidējo izglītību – no 2012. gada 6. jūlija līdz 24. augustam.

• Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļa
krāsas, dzēšgumija, A3 formāta kartons vai akvareļa
papīrs, trauks ūdenim un otas,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās attiecība,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 2.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 52.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 3». 1. un 2.sērija.
7.25 «Gormiti». Anim. ser. 2.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 8.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 39. un 40.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Iedomājies tikai!» Ģimenes komēdija. 2009.g.
16.00 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Rom. kom. 2003.g.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Rūdīts ugunī». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
Režisors T.Skots. Lomās: D.Vašingtons, D.Faninga,
M.Entonijs u.c. Bijušais jūras kājnieku kareivis
Krīzijs saņem no sena drauga savādu piedāvājumu – būt par kādas labi situētas ģimenes mazās
meitiņas miesassargu. Kaut arī sākumā viņš
grib no šī uzdevuma atteikties, tomēr to pieņem,
un starp viņu un desmitgadīgo Pitu izveidojas
sirsnīga draudzība. Pēc tam meitenīte tiek
nolaupīta, bet Krīzijs – nopietni ievainots. Viņš
nolemj atriebties.
23.50 «Zēns strīpainā pidžamā». Vēsturiska drāma. 2008.g.
1.40 «Kļūsti bagāts vai mirsti mēģinot». Krimināldrāma. 2005.g.
3.40 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

Izvēlies
labāko!

www.citaautoskola.lv

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.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv
ĶĪMISKĀ TĪRĪTAVA

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 8.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 16.sērija.
11.30 «Laimīgs un vesels». Raidījums par veselību.
12.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
12.45 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 16.sērija. Tik
atvieglots jutās Čaks, kad drosmīgais, vīrišķīgais
un Sārā neslēpti ieinteresētais aģents Kouls
Bārkers no viņiem atvadījās – ar tādu Sāras
pielūdzēju viņam nesacensties. Bet nu Bārkers
atkal ir atgriezies! Turklāt vēl spīdzināšanā guvis
ievainojumus un nu var baudīt Sāras rūpes.
13.40 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
15.40 «Skubijs Dū un Lohnesa briesmonis». Anim. f. 2004.g.
17.05 «Manas mammas jaunais draugs». Kriminālkom. 2008.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Es esmu leģenda». ASV trilleris. 2007.g.
22.25 «Grūti nogalināt». ASV trilleris. 1990.g.
0.25 «Vadot lidojumus». Romantiska komēdija. 1999.g.
2.30 «Puikas un meitenes». Romantiska komēdija. 2006.g.
4.00 «Likuma kalpi». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
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ATVĒRTS

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.

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.

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

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

notikums

Ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Ar pilsētas augstāko apbalvojumu novērtē paveikto
Pilsētas svētku laikā, 25. maijā svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa, tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi «Goda zīme» un «Goda raksts».
Šos apbalvojumus piešķir par nopelniem valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai
citā darbībā Jelgavas pilsētas labā, un šajā reizē tiks godināti
septiņi cilvēki.

Profesore Baiba Rivža:

Goda zīme piešķirta par sabiedrisko aktivitāti

«Mana sabiedriskā aktivitāte visciešāk redzi – tavas zināšanas un pieredze kādai jo katra no šīm sievietēm ir ļoti spēcīga
saistīta ar Zontu klubu – tieši caur to esmu sievietei ļāvusi kļūt par veiksmīgu uzņēmēju personība, un, esot viņu vidū, nedrīkstu
iesaistījusies mentoringa kustībā,
un savas profesionālās virsotnes sa atļauties būt vāja. Mums, Latvijas sievietēm,
veicinājusi mazās uzņēmējdarbīsniegt doktorantam?! Dažkārt mēs jau gēnos ir enerģija, spēks un gudrība tikt
bas attīstību. Tieši caur to man
mēdzam būt pārāk paškritiski, galā ar jebkuru situāciju. Vien jāatceras, ka
ir iespēja visām Latvijas sievieun ir tik labi, ka blakus ir kāds, ne vienmēr to vajag demonstrēt – jāprot
tēm atgādināt – mēs varam!
kas mudina nepadoties. Man šis piekāpties mazās lietās, lai uzvarētu lielās.
Un līdzīgi ir arī profesionālajā
stiprais plecs ir ģimene – brīdī, Ja runājam par piešķirto apbalvojumu, tad
darbā – man jābūt kā atbalsta
kad pavisam nolaižas spārni, vīrs bez liekuļošanas varu teikt, ka esmu lepna
plecam doktorantiem, jaunajiem
Pēteris saka: «Padomā, vai arī pēc par to, jo Jelgava ir visa mana dzīve, plecu pie
zinātniekiem, viņus iedvesmojot
gada vai pieciem tu to tik ļoti pārdzī- pleca esmu augusi ar Jelgavu un šai pilsētai
Goda zīme piešķirta par augstu profesionālo meistarību un
noticēt saviem spēkiem. Es iedvesmoju,
vosi? Vai arī tad tevi tas tik ļoti sāpinās?», piederu no saknēm līdz galotnēm. Tavas
ieguldījumu pilsētas kultūras dzīvē
palīdzu, iedrošinu, uzmundrinu, atbalstu, un viņam izdodas tos manus spārnus atkal pilsētas novērtējums jau vienmēr ir īpašs, un
«Sajūtas, uzzinot par apbalvojumu, tie bērnam neliek skatīties dziļumā, un ziniet, kāds gandarījums ir brīdī, kad uzspodrināt. Tāpat mani iedvesmo zontas, tāds man arī ir šis apbalvojums.»
ir diezgan neparastas, un vēl aizvien atšķirt īsto un neīstā. Arī vecākiem
nebeidzu sev jautāt, vai patiesi esmu šajā straujajā dzīves tempā pietrūkst
šī augstā novērtējuma cienīga. Esmu laika vienkārši parunāties ar savu
Goda raksts piešķirts par augstu profesionālo meistarību, pildot dienesta pienākumus
pārliecināta, ka katrs no cilvēkiem, bērnu, uzklausīt viņu. Un varbūt tas
ar ko kopā strādāju, šo apbalvojumu ir viens no iemesliem, kāpēc tas, ko
«Vēl tikai dažas dienas, un došos pelnītā mainīt nodarbošanos. Ilgus gadus esmu vadī- Rēķinos ar to, ka vajadzētu būt vismaz 14
ir pelnījis vairāk nekā es, un pateicos daru, prasa ieklausīšanos un dvēselisku atpūtā. Ir mazliet smeldzīgi šķirties. Tagad jis pilsētas inspektoru darbu, un tas nav bijis – no katra bērna pa diviem, bet, tā kā vienam
Dievam par iespēju būt kopā
darbu, bērnam iemācot saskatīt vēl pilsētas apbalvojums... Paldies
viegli – bez pamatīgas izturības, īpaši jau ir trīs bērni, jābūt visiem 15. Kaut arī
ar tik fantastisku komandu,
īsto skaistumu, mīlēt klasisko kolēģiem, kas manu darbu tik
jau garīgās, neiztikt. Kaut sākot- pensija jau klāt, spēkus izsmēlis vēl neesmu.
izjust, ar kādu sirdsdegsmi
mūziku. «Zvonņica» pavisam augstu novērtējuši, kaut arī
nēji apsvēru domu darba gaitās Dzīve rādīs, ko pasākšu tālāk, – varbūt būšu
un atdevi katrs strādā. Šis
noteikti man ir ļoti īpašs visus šos gadus neesmu darījis
doties uz Rīgu, paliku Jelgavā, vectētiņš uz pilnu slodzi un turpināšu lutināt
ir 40. gads, kopš strādāju
kolektīvs, un to jau es saku neko pārdabisku – vien godun tagad esmu lepns par to, ka savus mazbērnus. Ģimenē jau smejas, ka
Mūzikas vidusskolā, un 14.,
gados, kad cilvēks sāk izvēr- prātīgi pildījis savu darbu un
Jelgava ir mana vienīgā pilsēta, es ar likuma pantiem viņus pasargāju no
kopš vadu «Zvonņicu». Tas
tēt un sev atskaitīties par mīlējis to. Policija ir mana otrā
kur esmu izaudzis un izveidojis soda par blēņām – bērnus abižot nedrīkst,
noteikti bija Dieva pirksts,
dzīvē paveikto. Kaut arī vēl darba vieta – savulaik strādāju
ģimeni. Ziniet? Esmu daudzbērnu un punkts. Un kā gan citādāk, ja tieši bērni
ka nokļuvu Jelgavā un 2. paaizvien neesmu apmierināta ar mašīnbūves rūpnīcā, bet pārmaiņu
tētis – izaudzinājis septiņus bērnus! un mazbērni ir bijuši tie, kas visus šos gadus
matskolā sastapu saprotošus cilvēkus, sevi, jo zinu, ka daudzas lietas varētu laikā, kad rūpnīcas juka un bruka, nolēmu Un tagad man ir deviņi braši mazbērni. man devuši garīgu spēku strādāt.»
kas mani neierobežoja, bet ļāva darīt izdarīt vēl labāk, esmu pārliecināta
to, ko uzskatīju par nepieciešamu. Un – ja kādreiz man nāktos stāties kādas
man tā bija iespēja strādāt pavisam augstākas tiesas priekšā, man nebūs
vienkāršu cilvēku labā, kuru mērķis kauns par darbu ar šo kolektīvu. Bet Goda raksts piešķirts par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā
nav profesionāli nodarboties ar mūzi- pavisam noteikti varu teikt, ka apstā«Diplomu, apbalvojumu un goda rakstu Un, kamēr vēl saviem puišiem spēju parādīt nam gan jābūt. Es motivēju jauniešus, taču
ku, turklāt ar bērniem, kuru personība ties negrasos – man jāstrādā vēl ilgi! man jau ir gana – šo gadu laikā paprāvu visus vingrinājumus, ko viņiem lieku
rezultāts lielā mērā atkarīgs no viņiem
tikai veidojas. Dziedāt korī ir grūti, Kas zina – varbūt man kādreiz izdosies kaudzīti esmu sakrājis, taču lielākoties tie darīt, tikmēr vēl labprāt turpināšu
pašiem, jo, ja sporta stunda ir tikai
vēl jo vairāk laikā, kad ir tik daudz piepildīt savu sapni par milzīgu kori, bijuši par maniem personiskajiem sportiska- darīt iesākto. Manuprāt, skoloreizi nedēļā, puišiem sanāk vien
iespēju kāpt uz skatuves vienam un ātri tādu, kurā dzied vismaz 60 cilvēki un jiem sasniegumiem. Bet pilsētas augstākais tājam jābūt autoritātei, citādi
mazliet pakustēties un, kā es
iegūt slavu. Arī iemācīt mīlēt nopietno katrs no viņiem apzinās, ka kora mūzi- apbalvojums drīzāk ir apbalvojums skolai, ir grūti strādāt, un ar to man
saku, noņemt stresu. Bet mans
mūziku ir grūti, jo mūsdienu kultūra ka ir mūsu fundaments, pamatvērtība, kurā strādāju, – kolēģi saka, ka ar to es ceļu problēmu nav. Audzēkņi zina,
enerģijas avots ir bites, kas man
popularizē vieglos mūzikas žanrus, un bez kuras garīgi izaugt ir grūti.»
savas skolas prestižu. Lai gan jau esmu pen- ka atzīmi «no griestiem» nelieku
dod kvalitatīvu meža medu. Pēc
sionārs, sports man devis rūdījumu, dieviņš – nav jābūt rekordistam, bet, kas
trokšņa skolā, brīvdienās mežā
– veselību, tādēļ jaunajiem spēju turēt līdzi. jāizdara, tas jāizdara. Mans mērķis
galvu izvēdinu, lai pirmdienā jau
Vienmēr esmu strādājis ar atdevi – ne gluži nav panākt, lai visiem būtu augsti saatkal ar pilnu atdevi mestos pedagoar degunu pa dubļiem, bet tā – no sirds gan. sniegumi sportā, bet īstam vīra rokasspiedie- ģiskajā darbā.»

Bērnu un jauniešu kora
«Zvonņica» vadītāja Jeļena Vavilova:

Valsts policijas vecākais inspektors Aivars Freibergs:

Jelgavas Amatniecības vidusskolas sporta skolotājs Imants Šillers:

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Līga Skudra:

Goda raksts piešķirts par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu pārtikas tehnoloģijas nozarē
«Jelgavu pirmo reizi ieraudzīju 1958. kas sirdī neļauj novecot, starp fantastiskiem
gadā, un toreiz nodomāju, ka te nekad kolēģiem, starp nepārtrauktu attīstību un
negribētu dzīvot, jo visapkārt bija
jaunām atziņām, pētījumiem. Pasnietik daudz drupu. Bet tā dzīvē
dzu pārtikas produktu mikrobioloiegrozījās, ka kopš 1974. gada
ģiju un higiēnu, un mans mērķis
esmu jelgavniece. Pārtikas
ir mācību vielu izskaidrot tā, lai
tehnoloģijas fakultātē strādāju
studentiem pelēkajā smadzeņu
jau 41 gadu, un liels nopelns
šūniņā paliktu kaut kas no mamanā profesionālajā darbā ir
nis mācītā. Šķiet, tas izdodas, jo
fakultātes dibinātājam Pāvilam
ikdienā mani atceras ļoti daudzi
Zariņam, kurš pārliecināja, ka nav
studenti, pārtikas uzņēmumos strājēgas strādāt, ja neizstrādā doktora diserdā mūsu absolventi, arī universitātē man ir
tāciju, un te nu es esmu. Starp jauniešiem, jaunā maiņa, un tas sniedz neaprakstāmu

gandarījumu par darbu. Tiesa gan – tas nav
mans nopelns vien, jo viss, kas sasniegts, ir
kopīgais darbs, un tikai kāda maza daļiņa
tajā visā ir no manis. Varbūt tieši tādēļ liels
bija mans pārsteigums, kad saņēmu ielūgumu uz pieņemšanu pie pilsētas mēra. Un vēl
aizvien esmu samulsusi par šo pagodinājumu. Paldies kolēģiem, universitātes vadībai,
kas mani izvirzīja šim apbalvojumam.
Paldies ģimenei, kas man vienmēr devusi
enerģiju iet un darīt. Es vēl jūtos vajadzīga,
un tur ir tas spēks strādāt tālāk. Un darāmā
man vēl ir daudz.»

Boksa treneris Aleksandrs Knohs:

Goda raksts piešķirts par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā
«Šķiet, tas bija kāds 1957. gads – biju
tāds tieviņš, maziņš, visu abižots –, kad
sāku nodarboties ar boksu. Kāpēc tieši ar
boksu? Tāpēc, ka tolaik citu cīņas sporta
veidu pilsētā īpaši nebija, bet es ļoti ātri
sapratu, ka tieši šis ir domāts man. Bokss
audzina raksturu, dod drosmi, ticību saviem
spēkiem, liek pārvarēt vājības un sāpes. Tas
viss aizrāva, bija arī labi rezultāti, ieguvu
popularitāti un ar laiku sāku trenēt jauno
paaudzi. Kopumā sporta jomā esmu nostrādājis jau vairāk nekā četrdesmit gadu, un,
kaut pašlaik iespējas nodarboties ar sportu
pilsētā ir krietni daudzveidīgākas, bokss

popularitāti nav zaudējis. Esmu izskolojis
vairāk nekā 1000 sportistu, un tas nav maz,
ja ņem vērā, ka boksā nāk daudzi, bet paliek maz. Mēs esam panākuši, ka ar
jelgavniekiem rēķinās kā ar spēcīgiem bokseriem, un esmu lepns,
ka šādā veidā varu sniegt savu
ieguldījumu mūsu pilsētas vārda nešanai pasaulē. Galvenais
jau ir audzēkņos radīt pārliecību
par savu varēšanu – cik bijis tā, ka
kāds, atnākot uz treniņu, paziņo, ka
trenēties vēlas vien savam priekam, bet,
kad iedrošinu iziet ringā, no tā vairs nekāpj

ārā. Bokss aizrauj, pat neskatoties uz to, ka
tā dēļ nākas no daudz kā atteikties un piedzīvot neveiksmes. Mērķis ir svarīgs, un
mans kā trenera mērķis ir panākt,
lai mani audzēkņi ir labākie, tieši
tādēļ neaprakstāms gandarījums ir gan par viņu pirmajām
mazajām uzvarām, gan lielajām. Ja vēl izdotos izaudzināt
kādu olimpisko čempionu, tad
pavisam noteikti varētu teikt, ka
sportam veltītie gadi nav bijuši velti.
Tāpēc gan man, gan maniem audzēkņiem
ir uz ko tiekties.»

Tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» vadītāja Ingrīda Ozolniece:
Goda raksts piešķirts par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu tautas mākslas attīstībā
«Kaut esmu rīdziniece, Jelgavu vien- laimes sajūtu – vispirms mums pašām, tos
mēr esmu saukusi par savu otro
darinot, pēc tam šo laimi aiznesam
dzimto pilsētu, bet savas «Darmājās, tā pāriet uz izstādes apdedzītes» meitenes – par otro
meklētājiem, un tādējādi laime
ģimeni. Tā ir liela laime, kad
mums vienmēr apkārt raisās.
darbs ir sirdslieta, un man tā
Pilsētas Goda raksts – tas
ir. Man patīk, ka varu redzēt
neapšaubāmi ir liels gods, taču
sava darba augļus – lietišķā
man gods ir arī visas tautas
māksla nav dators, kuru var
paldies. Manā izpratnē lietišķā
izslēgt un pēc tam vairs nekā nav.
māksla tāpēc jau ir lietišķa, ka
Darbi raisa emocijas, un tas sniedz
tai jābūt ikdienā pielietojamai, nevis

muzeja eksponātam. Man vienmēr bijis
svarīgi, lai mani darbi dzīvo savu ikdienas
dzīvi kopā ar cilvēkiem, lai tie priecē, lai
būtu mūsdienīgi, vienlaicīgi saglabājot
latvisko mentalitāti. Mūsdienās, kā mēdzu teikt, ir tik daudz kašmariku saražots,
ka tie nomāc visas labās lietas, tieši tādēļ
es lielveikalos sevi nevaru atrast. Un ļoti
gribas ticēt, ka pamazām mēs visi atgriezīsimies pie savām saknēm, jo vēsturiski
taču viss uz riņķi ir gājis.»

