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Rīt svētku gājiens!
Cienījamie Jelgavnieki!
Pilsētas seju un raksturu iezīmējam mēs – iedzīvotāji. Ar saviem darbiem,
sasniegumiem, pārliecību un domām. Jelgava lepojas ar saviem cilvēkiem – tiem, kas
izglītojas, studē, strādā savai un pilsētas izaugsmei!
Ikvienam jelgavniekam novēlu turēt godā savas pilsētas vārdu un ar lepnumu teikt:
«Gods kalpot Jelgavai!» Priecīgus Pilsētas svētkus!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

«Pagājušajā gadā bērni man vēl šķita par mazu, bet šogad gan visi kopā iesim Pilsētas svētku gājienā un pilsētas karodziņi
būs mūsu vienojošais elements,» saka Jelgavas 4. vidusskolas 2.d klases audzinātāja Inese Saulīte. Viņa šonedēļ kopā ar savu
audzināmo klasi no «Jelgavas Vēstneša» pagājušās nedēļas numura rūpīgi grieza un veidoja pilsētas karodziņus, lai ņemtu tos
līdzi savā pirmajā kopīgajā Pilsētas svētku gājienā. Tiksimies visi Pilsētas svētku gājienā jau rīt, 24. maijā, pulksten 17 – pulcēFoto: Ivars Veiliņš
šanās jau no pulksten 16.30 Svētes un O.Kalpaka ielas krustojumā.

Labākie autobusa vadītāji Alberts Kokins atstāj darbu
aprīlī – Verners Joma un Jelgavas tiesā; meklēs
jaunu tiesas priekšsēdētāju
Normunds Dreimanis
 Ilze Knusle-Jankevica
tobusa vadītāju reģionālajos
No 1. jūlija Jelgavas tiestarppilsētu pasažieru pārvadāsas priekšsēdētāja un
SIA «Jelgavas Autobujumos atzīts V.Joma, savukārt
tiesneša pienākumus
su parks» (JAP) paziņoJelgavas pilsētas pasažieru
pārstās pildīt Alberts
jis divus autobusa vapārvadājumos – N.Dreimanis.
Kokins – Saeima viņu
dītājus, kuri, izvērtējot
Nosakot labāko šoferi, tiek
atbrīvojusi no rajona
darba rādītājus, atzīti
vērtēts, vai autobusa vadītājs
(pilsētas) tiesas tiesneša
par labākajiem JAP aupaveicis darbu noteiktajā apjoamata pēc paša vēlētobusa šoferiem aprīlī.
mā un kvalitātē, vai autobuss ir
šanās.
Tie ir Verners Joma un
labā tehniskā kārtībā, vai nav
Normunds Dreimanis.
pārkāpumu un sūdzību, kā arī
«Ir pienācis vecums, kad gribas
vērā ņemti finanšu rādītāji un
atpūsties un vairāk laika veltīt
Par aprīļa labāko JAP au- degvielas patēriņš.
ģimenei – noteikto pensionēšanās
Normunds
Verners
vecumu, 62 gadus, esmu jau pārDreimanis
Joma
strādājis,» savu lēmumu skaidro
A.Kokins, piebilstot, ka nekādu
citu iemeslu, kāpēc viņš nevarētu
pildīt līdzšinējos pienākumus un
ieņemt līdzšinējo amatu, nav.
Uz jautājumu, vai lēmums
doties atpūtā nav saistīts ar peripetijām par Jelgavas tiesas kompetenču palielināšanu, nosakot to
kā vienīgo tiesu Latvijā, kurā tiek
skatīti komercstrīdi, A.Kokins

 Ilze Knusle-Jankevica

atbild noraidoši. «Jau no sākuma
teicām, ka mēs to varam – Jelgavas tiesas resursi to ļauj,» tā viņš,
piebilstot, ka papildu pienākumi
prasīs apmēram vienu tiesneša
slodzi. Tieši no 1. jūlija Jelgavas
tiesa masveidā sāks skatīt lietas
par kapitālsabiedrību dalībnieku
(akcionāru) sapulces lēmumu
atzīšanu par spēkā neesošiem –
līdz šim pēdējos gados Jelgavas
tiesā bijušas tikai divas šāda veida
lietas.
Tiesu administrācijas Projektu
vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta koordinatore
Līva Rancāne skaidro, ka izmaiņas
nozīmē lietu skaita palielināšanos
un lielāku tiesnešu noslodzi Jelgavas tiesā. Veicot efektivitātes
pētījumu, secināts: ar apmēram
100 lietām gadā Jelgavas tiesa
tiktu galā, bet, ja to būtu vairāk
par 200 lietām gadā, tad būtu
nepieciešams piesaistīt papildu
tiesnešus un atbalsta darbiniekus.
Turpinājums 3.lpp.
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augstākie apbalvojumi

Jelgavas pilsētas domes deputāti šodien, 23. maijā,
domes sēdē lems par pilsētas augstākā apbalvojuma «Goda zīmes» piešķiršanu Lienai Celmai, Uldim
Ivanam, Vizmai Tumšajai, Jurim Skujānam, Valē-

rijam Sverdlovam un «Goda raksta» piešķiršanu
Dagnijai Avotai, Mārītei Sproģei, Birutai Derumai,
Rozālijai Bumanei un Vandai Eglei. Augstākos apbalvojumus piešķirs par ieguldījumu veselības ap-

GODA ZĪMEI IZVIRZĪTI

«Esmu jelgavnieks pēc papīriem
ceturtajā paaudzē. Jelgava – tie
ir mani senči, tas esmu es, mani
bērni un mazbērni. Es lepojos ar šo
pilsētu. Žēl tikai, ka Jelgavai tāds
liktenis – no vecās Jelgavas maz kas
palicis pāri. Manas dzimtas māja,
par laimi, saglabājās. Mums uz pilsētas pusi bija mūra siena un bleķa

jumts, kas uguni apstādināja. Drusku
lepojos arī ar to, ka
atšķirībā no citām
pilsētām mūsu ir
pastāvīga. Proti,
varas nemainās tik
bieži. Tas ļauj secīgi
strādāt uz izaugsmi.
Tiesa, varbūt vienu otru
lietu es redzu citādāk, taču tas jau
ir subjektīvs viedoklis, un no malas
jau vienmēr ir vieglāk kritizēt.
«Valdekas» vieta tika taupīta sporta

centram, taču tur uzcēla
veikalu, pārdomas raisa
arī jaunais Mītavas tilts.
Taču, no otras puses,
Parīze lepojas ar Eifeļa
torni, taču sākumā to
nemaz neatzina, tagad bez
tā Parīze nav iedomājama.
Šeit dzīvot un strādāt ir pa pirmo! Mana «maizīte» ir universitāte,
un patiesi priecājos, ka varu strādāt
ar jaunajiem cilvēkiem, kas liek
apgūt visu jauno un neiestigt. Tas ir
labi, jo šī taču ir pilsēta izaugsmei.»

«Universitāte – tas ir arī Jelgavas pluss»
Juris Skujāns, LLU
rektors – par augstu
profesionālo meistarību un ieguldījumu augstākajā
izglītībā:

kā asistentam un tagad jau
rektora amatā. Vienmēr
esmu centies maksimāli domāt par
augstskolas attīstību un arī sadarbību
ar pilsētu, jo mēs
taču strādājam šeit.
Jelgava ir bijusi un
tai jābūt universitātes
pilsētai. Visās valstīs, ja
pilsētā ir augstskola, tas ir

«Šeit pagājusi
mana bērnība, jaunība, esmu izveidojis
ģimeni un daudz gadu
ir nostrādāti LLU, sākot

rūpē, izglītībā, par augstu profesionālo meistarību,
par pilsonisko aktivitāti. Ko pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem izvirzītajiem cilvēkiem nozīmē viņu
pilsēta Jelgava?

«Jelgava, «Spīgo», lai dzīvo!»
Liena Celma, Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece,
mūzikas skolotāja – par augstu
profesionālo meistarību un
izciliem sasniegumiem mūzikā:
«Kad ar Agri ieradāmies Jelgavā,
mana vēlme bija izveidot skolu
ar vienu no labākajiem mūzikas
novirzieniem valstī. Kopš idejas ir
pagājuši 35 gadi. Esmu uzņēmusies
lielu atbildību, taču man šķiet, ka

«Jelgava secīgi strādā uz izaugsmi»
Uldis Ivans, LLU asociētais
profesors – par pilsonisko aktivitāti un ieguldījumu Jelgavas
sabiedriskajā dzīvē:
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«Šeit nav lielpilsētas nomācošās burzmas»
Vizma Tumšā, pensionāre,
bijusī «Latvijas keramikas»
Ražošanas, tirdzniecības un
sagādes dienesta vadītāja – par
augstu profesionālo meistarību
un mūža ieguldījumu ražošanas attīstībā pilsētā:
«Pēdējos gados mana pilsēta ir
kļuvusi tik skaista! Ar puķu podiem
stabos, ar jaunām būvēm – torni,
Zemgales Olimpisko centru, sa-

liels pluss, un uzskatu, ka tas ir
arī Jelgavas lepnums. Kopīgi ar
pilsētu esam īstenojuši sapni par
izgaismotu pili, kas priecē gan
jelgavniekus, gan iebraucējus.
Jelgavā esam uzcēluši modernāko veterinārmedicīnas klīniku
Baltijā, drīz savedīsim kārtībā
Valdekas pili un blakus esošo
teritoriju. Manuprāt, pilsēta ar
katru gadu top skaistāka, un tajā
cenšamies dot arī savu artavu.»

Valērijs Sverdlovs, Jelgavas pilsētas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas ārsts – par
ilggadēju pašaizliedzīgu ieguldījumu Jelgavas veselības
aprūpes nodrošināšanā:
«Atceros – kad 1960. gadā no
Rīgas ar vilcienu braukāju uz
darbu Jelgavā, uz slimnīcu Oskara Kalpaka ielā no stacijas veda
vien mazs celiņš. Nekā šai pilsētā

kārtotu Raiņa ielu, Jāņa Čakstes
bulvāri, Lielupes promenādi. Tai
pat laikā atšķirībā no Rīgas mēs
Jelgavā nedzīvojam uz akmeņiem.
Tepat mums ir mežs, sava pludmale,
daudz parku. Lai gan esam ceturtā
lielākā pilsēta Latvijā, šeit nav
lielpilsētas nomācošās burzmas, un
galvaspilsēta sasniedzama ar roku.
Īpaši lepojos ar Jelgavas bagāto vēsturi un cilvēkiem, kuri apkopojuši
šos vēsturiskos datus, fotogrāfijas.

Mums ir vēstures entuziasti, kuriem
Jelgava ir dārga. Neatkarības gados
politiķi lēma, ka rūpniecība nav
vajadzīga, lai gan nekas nevar īsti
notikt bez tās, taču pēdējos gados
ar lepnumu noskatos, ka ražošana
atjaunojas. Tikko keramikā saņēmām pasūtījumu izgatavot kapsulu,
ko iemūrēs jaunās vagonu rūpnīcas
pamatos. Būs jauna rūpnīca, tas
nozīmē – būs darbs. Lai izdodas
strādāt attīstībai!»

«Ir gandarījums par paveikto»

nebija, tā bija tik tukša un
pelēka. Taču šodien ar
prieku raugos, kā tā
ar katru brīdi kļūst
tikai pievilcīgāka.
Šķiet, ka pēdējos gados par tās attīstību
pilsētas vadība rūpējas vēl vairāk, lai mums
visiem šeit patiktu. Tiesa,
žēl, ka cilvēku skaits samazinās.
Jelgavā esmu nodzīvojis visu

savu darba mūžu, 53 gadus, kas veltīti Jelgavas
pilsētas slimnīcai, no
tiem 45 esmu bijis
Ķirurģijas nodaļas
vadītājs. Savā laikā daudzas pilsētas
man ir piedāvājušas
pāriet pie viņiem, taču
es turos pie Jelgavas, jo
mīlu šo pilsētu. Man patīk tas,
ko es daru, un es šeit jūtos labi!»

«Kāpēc pie mums tā nevarētu būt? Ir, un tagad vēl vairāk»
Dagnija Avota, Zinātniskās
bibliotēkas Informācijas
nodaļas vadītāja – par
nozīmīgu darbu Jelgavas novadpētniecības materiālu apzināšanā un
popularizēšanā:
«Jelgava man vienmēr šķitusi pievilcīga
ar tās ievērojamo pagātni.

«Šī pilsēta tiešām
plaukst! Manuprāt,
šeit ir labi dzīvot, un
to apliecina arī jaunās
ģimenes, kuras te izvēlas
dzīvot, laist pasaulē bērnus. Iedomājieties, man sešas darbinieces

kuras nāk. Uzskatu:
tu nevari iet Dziesmu
un deju svētku gājienā, ja nemīli savu
pilsētu. Mūsu sauklis
ir «Jelgava, «Spīgo», lai
dzīvo!». Manuprāt, lai
pārstāvētu pilsētu, ir jābūt
augstai pašapziņai, un mums tāda
ir. To veicina arī atbalsts no pilsētas.
Šī radošā vide mudina uz lieliem
darbiem!»

«Man patīk tas, ko es daru, un es šeit jūtos labi»

GODA
RAKSTAM IZVIRZĪTI

Mārīte Sproģe, Zemgales
Veselības centra valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu
veselības aprūpē:

tas ir izdevies! Tiesa,
vairākas reizes esmu
aicināta pāriet strādāt citur, taču Agris
vienmēr atgādina: atceries, kāpēc mēs šeit
ieradāmies. Nemelošu,
teikdama, ka es lepojos ar
to, ko daru, ar savu skolu – Jelgavas 4. vidusskolu –, ar «Spīgo»
meitenēm. Arī viņām mācu būt
lepnām ar skolu, ar pilsētu, no

Iepazīt to sāku studiju laikā
grāmatniecības vēstures lekcijās ar tās izdevniecībām,
grāmatām, kultūras
dzīvi. Šobrīd man ir
paveicies, ka darbā –
tieši Jelgavā – varu
turpināt iesākto pētniecisko darbu. Mani
priecē tas, ka pēdējā
laikā ir palielinājusies
arī jelgavnieku interese par

vēsturi, saviem senčiem. Tas ir
labi, jo bez pagātnes jau mēs neesam nekas. Tieši tas mani virza
darīt šo novadpētniecisko darbu.
Man ļoti patīk pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciālistes
darbs. Pirms viņa sāka strādāt
Jelgavā, braucot pa citām pilsētām, noskatījos uz to skaistajām
puķu dobēm: kāpēc pie mums
tā nevarētu būt? Ir, un tagad vēl
vairāk nekā citās pilsētās!»

«Skudru pūznis, kur visu laiku notiek rosība»

šogad aizgājušas bērna kopšanas
atvaļinājumā – trim no viņām būs
jau trešais bērns, un tās kļūs
par daudzbērnu ģimenēm.
Tas nozīmē, ka viņas
jūtas drošas un stabilas! Jelgava ir draudzīga
visiem – bērniem, jauniešiem, strādājošajiem,
senioriem. Pilsētas vadības
prioritāte ir izglītība, tā atbalsta arī bērnu un jauniešu radošās

izpausmes plašā klāstā – mums ir
deju pulciņi, radošās nodarbības,
sporta skolas –, cilvēkiem tiek dots
darbs, ja tik viņi vēlas strādāt. Tiesa,
daļa cilvēku šodien ir izlaidušies.
Nesen noklausījos: pie sekretāres
atnāk bezdarbniece it kā interesēties par darbu, bet izrādās, ka viņai
darbu nemaz nevajag, vajag tikai
parakstu. Viņa atklāti arī pateica:
«Parakstiet, ka es te biju!» Vai tāds
ir šodienas bezdarbnieks?!»

Biruta Deruma, Mūzikas
vidusskolas kokles spēles un
dziedāšanas skolotāja – par
augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu tautas
mākslas attīstībā:

kas gatavs trakās idejas
īstenot. Kultūras nams
mani ir saistījis jau
no trīs gadu vecuma, kad sāku dejot
baletu, vēlāk aizgāju mūzikas ceļu,
izveidoju koklētāju
ansambli «Rūta»,
ar ko priecējam jau
teju 23 gadus. Tieši Pilsētas svētkos jelgavniekiem

dāvinām trešo «Rūtas»
kompaktdisku ar mūsu
oriģinālmūziku. Kalpoju Jelgavai ar lielu prieku. Lai gan
tā nav kalpošana,
tas ir mans dzīvesveids. Nesen
izveidoju jauno koklētāju kalvi Mūzikas
skolas ansambli «Zelta
stīdziņa».»

darbs. Mana lielākā samaksa ir mūsu biedrības biedrs, kuram
varu palīdzēt. Tas
vienkāršais paldies,
apsveikums svēt«Es lepojos ar Jelkos. Es pati reiz
gavu un esmu tās
biju paralizēta, sēdēpatriote! Mana darba
ju ratiņos, taču man
vieta ir Invalīdu biedrīizdevās tikt uz kājām,
ba. Jāteic gan, ka šeit es algu
un pateicībā par to man ir
nesaņemu, tas ir sabiedriskais liels gandarījums palīdzēt ci-

tiem. Neesmu jau vairs nekāda
jaunā – man ir 70 gadi, līdzi nāk
slimību buķete, taču es eju un
daru, jo te nevar sēdēt, rokas
klēpī salikuši, nekas uz vietas
nestāv. Mani priecē viss, kas
notiek mums apkārt. Dzīvoju
Lielajā ielā pretī pilsētas domei
un ar prieku katru dienu noskatos, cik gan skaista veidojas
mūsu pilsētas galvenā iela. Ir
labi dzīvot Jelgavā!»

«Šī pilsēta ir kā viens liels
skudru pūznis, kur visu laiku
notiek rosība. Jelgava mani
rosina strādāt radoši, jo blakus ir talantīgu cilvēku pulks,

«Man jau pārmet: tu taču dzīvo Rīgā, bet visu laiku tik saki – mana Jelgava» «Ir labi dzīvot Jelgavā!»
Rozālija Bumane, 1. speciālās internātpamatskolas vācu
valodas skolotāja – par augstu
profesionālo meistarību un
ieguldījumu izglītības sistēmā:
«Nākamgad apritēs 40 gadi,
kopš strādāju par skolotāju, un 37
no tiem – tieši Jelgavas skolās, lai
gan mana dzimtā vieta ir Ignalina.
Paldies Jelgavai, ka man ne reizi
šo gadu laikā pat prātā nav ienācis

nožēlot to, ka izvēlējos būt pedagogs. Tiesa, jau pusgadu
kā dzīvoju Rīgā, tuvāk
bērniem, taču joprojām
strādāju šeit. Kaut kas
mani pievelk! Mazmeita
jau man pārmet: «Tu taču
dzīvo Rīgā, bet visu laiku tik
saki – mana Jelgava, pie mums
Jelgavā šitā un tā.» Sirds joprojām
man ir te. Man patīk Jelgavas
sauklis – pilsēta izaugsmei –, tas
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ir ļoti trāpīgs. Latvijā ir liels
bezdarbs, visi runā, ka
nekas nekur nenotiek,
rūpniecība nekustas,
taču Jelgavā jūtams, ka
ir. Mēs palēnām atkal
kļūstam par rūpniecisko
pilsētu, veidojas jauni uzņēmumi, rodas jaunas darba vietas, pilsēta kļūst sakārtotāka, būvē
jaunas celtnes. Mūsu lepnums –
mums ir pašiem sava augstskola.»

Vanda Egle, pensionāre, invalīdu
biedrības biedre
– par sabiedrisko
aktivitāti:

Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO», adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv, www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs, tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv, iespiests: SIA «Reneprint»

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

Ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Konkursam «LMT Jelgavai»
iesniegti 23 projekti;
uzvarētājus nosaka
iedzīvotāju balsojums
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieki par projektu
konkursu «LMT Jelgavai»
izrādījuši lielu interesi,
kopā iesniedzot 23 projektus. No tiem žūrija
20 darbus izvirzījusi 2.
kārtai, kur labākos jau
vērtē iedzīvotāji. Vēl tikai
šodien un rīt iespējams
nobalsot par to projektu,
kuru, jūsuprāt, pilsētā
vajadzētu realizēt.
Konkursā varēja piedalīties
ikviens pilsētnieks, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija vai
juridiska persona, kam deklarētā
vai juridiskā adrese ir Jelgavā. Kā
informē LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Valdis Jalinskis,
projektos atspoguļotās tēmas ir visdažādākās – sākot no bērnu rotaļu
laukumu ierīkošanas, pludmales
volejbola laukuma izveidošanas,
āra trenažieru ierīkošanas, velonovietņu uzstādīšanas un beidzot
ar Jelgavas skeitparka uzlabošanu, suņu pastaigu parka izveidi
un Jelgavas pilsētas dziesmas
videoklipa uzņemšanu. Iesniegtie
projekti parāda tēmas un jomas,
kas jelgavniekiem un reizē projekta
pieteicējiem šķiet visnozīmīgākās.
Plaši pārstāvēti ir vides uzlabošanas projekti. Domājot par mūsu
nākotni – bērniem –, ir iesniegti
vairāki bērnu rotaļu laukumu
izveides projekti.
Arī veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas projekti ir
jelgavnieku vēlmju augšgalā. Plānota nometnes «Lediņi» vides labiekārtošana, izveidojot pludmales
volejbola laukumu. Tāpat iecerēts
bērnu un jauniešu centra «Junda»
nometnes «Lediņi» teritorijā uzstādīt āra trenažierus. Vēl ir vēlme
atjaunot Jelgavas skeitparku un
rīkot divriteņu nakts orientēšanos.
Konkursam pieteikti arī vairāki
mākslas un kultūras projekti. Jelgavnieki vēlētos izveidot estētisku
un funkcionālu Vasaras Mākslas
galeriju vienā no pilsētas vēsturiskajiem iekšpagalmiem. Padomā
arī projekts «Košākai Jelgavai» ar
uzdevumu radīt aktuālu tagadnes
redzējumu sabiedriskajā telpā. Vēl
plānots izveidot Jelgavas pils pļavas teritorijā īslaicīgu instalāciju/

ainavu, kas uzsvērtu pili un radītu
vēlmi uzturēties pļavā. Mākslas
jomā sevi pieteicis arī LLU Sabiedrisko attiecību un karjeras centrs
– viņi vēlas tilta autobusa pieturu
vizuālajā noformējumā iedzīvināt
saukli «Jelgavas pils – Studentu
galvaspilsētas centrs».
Pieteikto projektu kategorijas
papildina arī digitālais projekts
izveidot pilsētas kodu – digitālu
rīku, kas būtu noderīgs palīgs
pilsētnieku ikdienas gaitās un ērts
gids/navigators pilsētas viesiem.
Jelgavnieki izrāda rūpes arī par
sabiedrisko dzīvi, jo pieteikts projekts – ģimeņu čempionāts «Prasmīgās rokas», kurā tiktu aicinātas
piedalīties ģimenes, lai izmēģinātu
spēkus dažādu praktisku uzdevumu veikšanā.
Tāpat jelgavnieki grib izveidot
suņu pastaigu parku «Dod ķepu».
Pieteikti ir arī nedzirdēti projekti, piemēram, «Velojauda», kur plānots, izmantojot elektromotorus
un velosipēdus kā griešanas spēku,
ražot elektroenerģiju, un izveidot
«Labdarības veikalu».
No iesniegtajiem 23 projektiem
žūrija, kuras sastāvā bija LMT
un Jelgavas pilsētas pašvaldības
pārstāvji, atlasīja 20 projektus,
kas izvirzīti 2. kārtai un nodoti
iedzīvotāju vērtēšanai.
Žūrijas izvirzīto projektu apraksti atrodami pašvaldības interneta
mājas lapā www.jelgava.lv. Iedzīvotāji balsojumā jau nosaka to,
kuri projekti, skaitā līdz pieciem,
saņems finansiālo atbalstu. Katrs
pieteicējs var pretendēt uz 500 līdz
2000 latu lielu finansējumu. Balsot
var pašvaldības interneta mājas
lapā www.jelgava.lv, izmantojot
sociālo tīklu draugiem.lv, Facebook.
com, Twitter.com vai e-pasta autorizāciju. No viena konta balsot
iespējams vienu reizi; tikai LMT
klienti var balsot portālā m.lmt.
lv vai ar īsziņu, sūtot projekta
identifikācijas numuru uz 1668
(piemēram, balsojot par projektu,
kas sarakstā ir ar pirmo numuru,
jāsūta īsziņa ar tekstu Jelgava1).
Iedzīvotāju balsojums ilgs tikai
līdz rītdienai, 24. maijam. Rezultātus apkopos līdz 28. maijam,
savukārt uzvarētājus paziņos 30.
maijā.
Projekta realizācijas laiks – līdz
31. decembrim.

Alberts Kokins atstāj darbu
Jelgavas tiesā; meklēs jaunu
tiesas priekšsēdētāju
No 1.lpp.

Jāpiebilst, ka Tieslietu ministrija provizoriski min, ka
izskatāmo lietu skaits varētu
būt 300 lietas gadā, bet 2013.
gadā pēc grozījumu stāšanās
spēkā – 150 lietas. Neskatoties
uz to, Jelgavas tiesā nav plānots
pieņemt darbā vēl kādu tiesnesi.
Jelgavas tiesas priekšsēdētājs
norāda, ka Jelgavas tiesā 2012.
gadā lietu izskatīšanas vidējais
svērtais ilgums civillietās ir 5,8
mēneši, krimināllietās – 1,9 mēneši. «Pēc statistikas 26 procentus civillietu mēs izskatām līdz
trīs mēnešiem, 32 procentus – 3
līdz 6 mēnešos, 28 procentus – 6
līdz 12 mēnešos. Lielāko daļu
krimināllietu, 68 procentus,
izskatām līdz 3 mēnešiem, 17
procentus – līdz 6 mēnešiem, 7
procentus – līdz 12 mēnešiem,»

norāda A.Kokins.
Ar Saeimas lēmumu Jelgavas
tiesas priekšsēdētājs no amata
tiks atbrīvots no 1. jūlija. Viņš
šajā amatā nostrādājis 18 gadus
– kopš tiesas izveidošanas 1995.
gadā. Visticamāk, jauno tiesas
priekšsēdētāju tieslietu ministrs
amatā apstiprinās jūnijā.

ziņas
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Godina 31
amata meistaru

Pilsētas svētku laikā pirmo reizi Jelgavā notika amata meistaru tikšanās, kuras mērķis bija godināt šos
cilvēkus un pateikt paldies par viņu darbu. Uz tikšanos bija pieteicies 31 Jelgavas amata meistars, pārstāvot visai plašu amatu klāstu – juvelierus, fotogrāfus, krāšņu podniekus, frizierus, pavārus, floristus,
maizniekus, mēbeļu galdniekus, keramiķus, dāmu drēbniekus, mašīnizšuvējus, apgleznotājus, audējus,
ādas priekšmetu izgatavotājus. Tā kā tuvojas Dziesmu un deju svētki, daudzi no amata meistariem ir
aizņemti, tāpēc uz tikšanos Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) ierasties nevarēja.
Atklājot pasākumu un pasniedzot amata meistariem īpašu dāvanu – plāksni ar meistara vārdu,
uzvārdu, amatu, idejas iniciatoru (Jelgavas dome, ZRKAC un Latvijas Amatnieku kamera) logo un
vienu no Jelgavas simboliem pili –, ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna norādīja: «Mūsu pilsētā ir nepieciešams cildināt amata meistarus, un šī pasākuma mērķis ir teikt jums visiem paldies un iedvesmot
jauniem darbiem.» Pašvaldība un kamera ir vienisprātis, ka amatu prasmes cilvēkam jāsāk apgūt jau
bērnudārzā, lai jau pēc 9. klases jaunietis zinātu, kas nākotnē vēlas būt. Un pie tā arī tiek strādāts.
Jāpiebilst, ka šādu pasākumu plānots turpmāk ieviest kā Pilsētas svētku tradīciju, tāpēc Jelgavas amata
meistari joprojām aicināti atsaukties. To var izdarīt pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv, pa tālruni
Foto: Ivars Veiliņš
63012155, 63012169 vai personīgi ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā.

Pilsētas karogu var iegādāties divās vietās
 Ilze Knusle-Jankevica

Ir Pilsētas svētku nedēļa
un jelgavnieki aicināti
izkārt pie mājām Jelgavas vai Latvijas karogu.
Jelgavas pilsētas karogu
var iegādāties divās vietās – Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī un pie
izgatavotāja SIA «Olnis».
Uzņēmums «Olnis» Jelgavas
pilsētas karogus šuj jau 15 gadus,
tomēr pieprasījums pēc tiem neesot liels. «Nevarētu teikt, ka līdz

šim Pilsētas svētki pamudinājuši
iedzīvotājus pirkt karogus. Drīzāk
šī interese parādās tad, kad ir
nauda,» tā uzņēmuma pārdošanas
speciāliste Dzintra Pētersone.
Karogus var iegādāties gan
uzņēmumā, zvanot pa tālruni
26620132, gan Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, kur karogi pieejami
pastāvīgi. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītājas vietniece Liene
Rulle norāda, ka tornī pilsētas
karogus var iegādāties no 2012.
gada novembra un pieejami gan
karogi-suvenīri, gan mastā un pie
mājas karamie karogi. Pie mājas

karamā karoga cena ir 33,70 lati,
bet mastā karamais karogs maksā
39,35 latus. «Pārsvarā pilsētas
karogus iegādājas uzņēmumi vai
pašvaldības iestādes, lai varētu
kādam uzdāvināt kā piemiņas
suvenīru. Pēdējā laikā Jelgavas
karogu iecienījuši arī sporta pārstāvji – tā kā Jelgavai nav vimpeļu,
tad sporta komandas kā sveicienu
nodod Jelgavas karogu,» tā L.Rulle.
Jāpiebilst, ka uzņēmumam «Olnis» ir arī sadarbība ar veikaliem
«Daiļrade» un «Kanclers», bet
tajos karogu var iegādāties tikai
pēc pasūtījuma.

«Jelgava 94» tik populāra, ka izdod otro tirāžu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas tipogrāfijā»
nodrukāta jelgavnieka
Jāņa Joņeva romāna «Jelgava 94» otrā tirāža. Izdevniecības «Mansards»
pārstāvis Jānis Oga norāda, ka atkārtotā tirāža
ir tikpat liela kā pirmā
– 1500 eksemplāru –, un
trešdaļu grāmatu pasūtījusi Latvijas Nacionālā
bibliotēka.
J.Joņeva grāmata iznāca martā.
Pats autors ziņu, ka tai izdota papildtirāža, uztver kā komplimentu.
«Tas vispār ir paradokss – gribēju
uzrakstīt ko tādu, kas atšķirtos
no ierastā, grāmata arī atspoguļo
alternatīvās mūzikas aprindas,
bet tā ir lasītāko grāmatu topos,»
tā viņš. Izdevniecības «Mansards»
pārstāvis norāda, ka pirmajam
grāmatas metienam bija Kultūrkapitāla fonda atbalsts, bet otrajam
nav. Viņš skaidro, ka grāmatas
cenas tas neietekmēs, lai gan pēc
loģikas tām vajadzētu būt augstā-

kām. «Tā kā pirmajam metienam
bija finansiāls atbalsts, bet otrajam
nav, izmaksas ir lielākas – ražošana
ir tikpat dārga un autoram honorārs
arī jāmaksā,» tā viņš, piebilstot, ka
latviešu oriģinālliteratūras grāmatām atkārtota tirāža tomēr nav
ikdienišķa parādība.
«Jelgavas tipogrāfijas» pārdošanas vadītājs Māris Matrevics min,
ka vidējā oriģināldaiļiteratūras
grāmatas tirāža Latvijā ir apmēram
1500 – 1600 eksemplāri. «Latviešu
oriģinālprozā gadās arī pa kādam
bestselleram, kam ir jādrukā vairākas papildtirāžas, piemēram, Otto
Ozola «Latvieši ir visur» un Viļa Lācīša «Stroika ar skatu uz Londonu».
Priecājos, ka šiem ir pievienojies
arī Jānis Joņevs ar «Jelgava 94»,»
tā viņš.
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
ir divi grāmatas «Jelgava 94» eksemplāri un uz tiem ir izveidojusies
rinda. Bibliotēkas pārstāve Ligita
Alika norāda, ka šobrīd rindā, lai to
izlasītu, gaida vairāk nekā desmit
cilvēku. Laika izteiksmē tie varētu
būt divi mēneši vai vairāk, bet interesenti grāmatu var meklēt biblio-

tēkas filiālēs «Zinītis», «Pārlielupes
bibliotēka» un «Miezītes bibliotēka»,
kur rindas uz J.Joņeva romānu ir
krietni īsākas vai nav vispār.
Jāpiebilst, ka J.Joņeva grāmata
ir nopērkama arī Latvijas grāmatnīcās, kur tās cena ir nepilni
astoņi lati, un izdevniecības mājas
lapā www.apgadsmansards.lv par
pieciem latiem.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka J.Joņevs ir jelgavnieks, absolvējis Valsts ģimnāziju,
studējis Kultūras akadēmijā. Viņa
debijas grāmatā stāstīts par 20.
gadsimta 90. gadiem Jelgavā un tā
laika mūsu pilsētas jauniešiem – par
viņu ikdienu, izvēlēm un sajūtām.
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Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrības klubiņš «Sendienas» 15. jūnijā organizē
ekskursiju uz Salaspils botānisko
dārzu un Brīvdabas muzeju. Interesenti pieteikties aicināti līdz 5. jūnijam
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās,
zvanot pa tālruni 63027133.
 Bijusī Jelgavas 4. vidusskolas skolotāja Ruta Kļaviņa saka lielu paldies bijušajiem skolēniem un kolēģiem, kuri 10.
maijā 4. vidusskolā piedalījās bijušajam
šīs skolas skolotājam Rolandam Čuhalovam veltītajā atmiņu vakarā. Atmiņas
ir tikšanās, sarunas par to, kas reiz bijis,
un visi to atcerējās ar prieku. R.Kļaviņa
saka paldies 4. vidusskolas sporta skolotājiem par sporta priekšnesumiem un
īpašs paldies skolotājai Sanitai Baltiņai
par atsaucību un līdzdalību. «Paldies
visiem par ziedojumiem, kas tika
vākti atmiņu pēcpusdienā ar mērķi
izveidot skolotājam Čuhalovam kapa
pieminekli. Tikšanās laikā bijušie
audzēkņi un kolēģi jau saziedoja
219,50 latus. Tiem, kuri vēlējās, bet
nevarēja būt klāt šajā atmiņu vakarā,
vēl ir iespēja ziedojot sniegt atbalstu
R.Čuhalova kapa pieminekļa izveidei
pateicībā par viņa 63 gadus garo skolotāja darba mūžu,» stāsta R.Kļaviņa.
Ziedojumus var pārskaitīt uz speciāli atvērtu ziedojuma kontu SEB bankā: ISRK
«Cerība», reģ. nr. 40008058323, konta
nr.: LV02UNLA 0050 0206 77529, ar
norādi: «Skolotāja Čuhalova piemineklim». Konts būs atvērts līdz 15. jūlijam.
Tāpat līdz mācību gada beigām Jelgavas
4. vidusskolā būs izvietota ziedojumu
kastīte, kurā arī var atstāt ziedojumus
skolotāja pieminekļa izveidei.
 LLU Mūžizglītības centrs 30. maijā
pulksten 17.30 jelgavniekus aicina uz
bezmaksas semināru «Dzīvo veselīgi
sportojot!» LLU Sporta namā, Raiņa
ielā 1. Ikviens varēs pārbaudīt savas
spējas uz velo ergometra un sastādīt
individuālo sporta programmu. Īpaši
gaidīti tie, kuriem nav laika sportiskām
aktivitātēm un arī sportošana ikdienā
īpaši neaizrauj, lai, uzklausot pieredzējušu un zinošu praktiķu konsultācijas,
sastādītu un izvēlētos sev piemērotāko individuālo fizisko aktivitāšu pro
grammu (aptuveni 25 – 30 min. garš
vingrojumu komplekss). Apmeklētājiem
ieteicams ierasties ērtā apģērbā, lai
varētu veikt izturības un veselības pārbaudes uz velo ergometra un kopā ar
interesējošā sporta veida pasniedzēju
izmēģināt atbilstošos vingrinājumus.
 Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija aicina ģimenes, kuru
bērni mācās 5. – 9. klasē, piedalīties
apmaiņas programmas projekta
«Kopā esam mēs!» informatīvajā
pasākumā, kurā tiks stāstīts par
projekta norisi un iespēju kļūt par
viesģimeni. Tikšanās notiks 27. maijā
pulksten 17.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē, Sarmas ielā 4. Sīkāka
informācija pa tālruni 63005467.

Ritma Gaidamoviča

Kokapstrādes uzņēmums
SIA «LMD koks» piedāvā darbu:
- lentzāģu operatoriem un
palīgstrādniekiem;
- strādniecēm/-kiem cehā.
Sīkākai informācijai zvanīt pa tālruni
29482548.

IK «Moduls V» piedāvā
darbu «D» kategorijas
pasniedzējam.
Tālrunis 29641277.

Apsardzes kompānija
objektos Olainē aicina darbā apsardzes
darbiniekus ar derīgu apsardzes
sertifikātu, labām latviešu valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu daba grafiku. Zvaniet, lai pieteiktos
uz pārrunām, darba dienās no pulksten
10 līdz 17 pa telefonu 27150693.
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tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

PET» 12. jūnijā Jelgavā
Tukšās PET pudeles sola «Eko
atvērs jaunu ražotni; būs arī
par maksu pieņemt arī jaunas darba vietas
mūsu pilsētā
 Kristīne Langenfelde

PET pudeļu pārstrādes uzņēmumam AS «PET Baltija» daļēji piederošais uzņēmums «Eko PET»
jau pēc trīs nedēļām Jelgavā
atvērs vēl vienu ražotni. Tā būs
vienīgā rūpnīca Baltijas valstīs,
kurā jau no PET pārslām varēs
ražot PET granulas, kas savukārt
atgriež otru dzīvi pārstrādē
nodotajai PET pudelei.

Strauts pilotprojektu jau šobrīd vērtē
kā veiksmīgu. «Mēs kā ražotāji esam
Uzņēmums «PET Baltija», kas
ļoti ieinteresēti, lai šis projekts izdotos.
jau kopš 2003. gada strādā
No pārstrādātām PET pudelēm mūsu
Jelgavas Biznesa parkā, nupat
ražotnē tiek iegūtas pārslas, kas ir
kā uzsācis īstenot pilotprojekpieprasītas starptautiskajā tirgū. No
tu, kura laikā 25 Latvijas vietās
vienas PET pudeles var iegūt aptuveni
pirmo reizi tiek iepirktas tukšas
35 – 40 gramus PET pārslu. Aptuveni
PET pudeles, par tām maksājot
95 procenti mūsu uzņēmuma saražoto
vienu santīmu neatkarīgi no pupārslu nonāk Eiropas Savienības valstīs,
deles izmēra. Uzņēmums sola,
kur tās galvenokārt izmanto poliestera
ka tas ir tikai eksperiments un
šķiedras ražošanai. No šīs šķiedras ražo,
jau tuvākajā laikā šāda iespēja
piemēram, apģērbus, automašīnu gaisa
nodot tukšās PET pudeles, par
filtrus un citus izstrādājumus. Protams,
tām pretī saņemot naudu, būs
PET pārslas izmanto arī jaunu PET
arī Jelgavā.
pudeļu ražošanai,» skaidro A.Strauts.
Pārslu krāsa ir atkarīga no pudeļu
«PET Baltija» ir viena no atkritumu ap- krāsas, proti, no caurspīdīgām pudelēm
saimniekošanas uzņēmumu grupas «Eco iegūst caurspīdīgas, no zaļām – zaļas, no
Baltia» kompānijām, kas arī uzsākusi pi- zilām – zilas PET pārslas. Lielākā daļa no
lotprojektu. Un pirmā mēneša laikā cilvēki aprīlī projekta laikā savāktajām PET pujau nodevuši pārstrādei 44 000 tukšo PET delēm ir tumšās un caurspīdīgās pudeles.
pudeļu, kas kopā veido 1,5 tonnas plast«Mums svarīgi ir pārbaudīt iedzīvotāju
masas. Kamēr valstī spriež par depozīta atsaucību, nododot pudeles, un šķiet,
sistēmas ieviešanu taras pārstrādei, uzņē- ka atsaucība ir. Jau no pieņemšanas
mums, nevarēdams sagaidīt aktīvu rīcību, punktiem rūpnīcā nonākušās pudeles ir
pats ķēries pie pudeļu iepirkšanas. Sistēma atbilstošā stāvoklī, lai mēs varētu turpipagaidām ir vienkārša – izvēlēts viens nāt to pārstrādi. Pagaidām pieņemam
sadarbības partneris ar pietiekami plašu nešķirojot – lielas un mazas, krāsainas
taras pieņemšanas punktu skaitu Latvijā un caurspīdīgas. Bet iespējams, ka nā«Argoton», kur cilvēkiem tiek dota iespēja kotnē vajadzētu pieņemšanas sistēmu
pudeles nodot, pretī saņemot atlīdzību. diferencēt, jo viskvalitatīvākais materiāls
Tālāk jau no taras pieņemšanas punkta pārstrādei ir tieši caurspīdīgās pudeles,
pudeles nonāk Jelgavā, kur uzņēmumā bet tumšās jeb alus un kvasa pudeles
«PET Baltija» tās pārstrādā. Jāpiebilst otrreizējai pārstrādei var izmantot tikai
gan, ka Jelgavā «Argoton» taras pieņem- tam, lai iegūtu, piemēram, plēvi, lentes
šanas punkta nav, tāpēc, kaut arī atkritumi vai citu izejmateriālu, savukārt no caurpārstrādāti tiek mūsu pilsētā esošā uzņē- spīdīgajām var atkārtoti ražot PET pumumā, jelgavnieki par maksu nodot PET deles pārtikai. Tāpat šobrīd nešķirojam,
pudeles pašlaik vēl nevar. «Pagaidām tas ir vai puslitrīga pudele vai divlitrīga – par
tikai pilotprojekts, un, protams, sadarbo- katru tiek maksāts viens santīms –, bet
joties ar vienu uzņēmumu, mēs nevaram iespējams, ka arī to nākotnē vajadzētu
nosegt visu Latvijas
diferencēt, lai sateritoriju,» skaidro
maksa būtu pro«Eco Baltia» grupas uzņēmums AS «PET Baltija»
«Latvijas Zaļā punporcionāla. Taču,
ir lielākais PET pudeļu pārstrādes uzņēmums
kta» komunikācijas
kā jau uzsveram,
Baltijas valstīs un vienīgais šāda veida pārprojektu vadītāja
šis ir pilotprojekts,
strādes uzņēmums Latvijā. Uzņēmums dibināts
Rita Bubina.
tāpēc secinājumus
2003. gadā un atrodas Jelgavas Biznesa parkā.
Šī pilotprojekta
izdarīsim, kad tas
Ik gadu «PET Baltija» pārstrādā vairāk nekā 20
mērķis ir pārliecibūs noslēdzies.»
000 tonnu plastmasas pudeļu, iegūstot augstas
nāties, vai ar pieejaUz jautājumu,
kvalitātes otrreizējās izejvielas – PET pārslas.
miem resursiem –
kāpēc šobrīd jelgavUzņēmums pārstrādā PET pudeles gan no
sākotnēji jau esošiem
niekiem netiek pieLatvijas, gan citām Eiropas valstīm – Igaunijas,
taras pieņemšanas
dāvāta iespēja par
Lietuvas, Polijas, Dānijas, Somijas. Uzņēmumā
punktiem, bet permaksu nodot tukšās
strādā vairāk nekā 90 darbinieki.
spektīvā arī ar atPET pudeles, ja reiz
kritumu šķirošanas
uzņēmums atrodas
laukumiem – ir iespējams ieviest iedzīvo- mūsu pilsētā, A.Strauts atbild: «Mēs
tājiem saprotamu un pieņemamu depozīta esam ražotāji, un jāsaprot, ka mūsu
taras nodošanas sistēmu par zemākām pamatdarbības mērķis ir ražot – paši noizmaksām nekā to paredzētu «varas gai- teikti nenodarbosimies ar taras punktu
teņos» izskanējusī ideja par speciālu taras izveidi. Tieši tāpēc mēs meklējam aktīvus
nodošanas iekārtu iegādi visā valstī.
sadarbības partnerus, kuri būtu gatavi
«Pašlaik šādā veidā plānojam savākt veikt šo darbu. Jāatzīst gan, ka mums
divus miljonus PET pudeļu un ceram, nav izdevīgi iepirkt pāris pudeles, pat ne
ka tas būs pietiekami, lai ar iegūtajiem pāris kilogramus, bet, ja apjoms ir lielāks,
datiem analizētu projekta rezultātus,» tad noteikti esam gatavi sadarbībai arī
teic R.Bubina, piebilstot, ka pēc rezultātu ar Jelgavas taras pieņemšanas punkapkopošanas vērtēs, kā turpmāk PET tiem. Neapšaubāmi, lielākās izmaksas
pudeļu taras pieņemšanas punktus attīstīt ir tieši savākto pudeļu transportēšanai,
arī pārējā Latvijas teritorijā.
kur Jelgavai atšķirībā no citām Latvijas
pilsētām ir priekšrocība, jo savāktā tara
Vajadzīgi aktīvi
jāatved tikai līdz mūsu rūpnīcai tepat
sadarbības partneri
pilsētā,» uzsver A.Strauts.
«PET Baltija» direktors Alberts
Direktors piebilst, ka ir jau bijuši
 Kristīne Langenfelde

veiksmīgi sadarbības gadījumi, kad
pudeles iepirktas arī no jelgavniekiem.
«Ja kāds to uzņemtos, mēs būtu tikai
priecīgi. Ja nemaldos, savulaik kāds
aktīvists rīkoja akciju un apstaigāja visas
studentu dienesta viesnīcas Jelgavā, no
kurām savāca tukšās pudeles – kopā apjoms bija pietiekami iespaidīgs. Pudeles
iepirkām un pārstrādājām.»

«Automāts nevar
pudeli pieņemt tā, kā mēs»

SIA «Argoton» valdes locekle Irina
Dudorova, kuras uzņēmums kā pirmais
Latvijā uzņēmies iepirkt plastmasas
pudeles no iedzīvotājiem, atzīst, ka šī
sistēma strādā. «Mūsu sadarbība sākās
nejauši – varbūt mums šo iespēju piedāvāja tāpēc, ka visā Latvijā mūsu firmai
ir 25 taras pieņemšanas punkti, tātad
ar vienu sadarbības partneri var panākt
maksimālu atdevi, lai pilotprojekts būtu
veiksmīgs. Pati jau 25 gadus strādāju
šajā biznesā, un esmu pārliecināta, ka
esošo sistēmu sagraut nav vajadzības
– pudeļu pieņemšanas automātu ieviešana valstī noteikti būs daudz dārgāks
prieks un vienlaikus arī rezultāts nebūs
tik efektīvs. Kāpēc? Tāpēc, ka automāts
precīzi izpildīs tam uzliktās funkcijas
– tas nepieņems bojātu, netīru pudeli.
Un kur tā nonāks? Turpat atkritumos.
Bet ko tad mēs vēlamies panākt? Lai
mūsu apkārtējā vidē nemētātos šādi
atkritumi. Tieši tāpēc cilvēkfaktoram
te ir ārkārtīgi liela nozīme. Mūsu pieņemšanas punktos pretī ir reāls cilvēks
– mēs pudeles varam sašķirot, mazgāt,
ja nepieciešams, vai norādīt klientam,
kas un kā darāms, lai pudele atbilstu
nodošanas kritērijam. Un mūsu klients
neatmet ar roku – pie mums atnestā
pudele tiek pieņemta un nogādāta
otrreizējai izmantošanai. Un tas ir tas
lielākais pluss. Tāpat ir pudeles, ko
iepērkam tikai konkrētam ražotājam,
piemēram, «Aldaris» no mums nopirks
tikai savas alus pudeles un ne citas, bet
automāts taču šādu šķirošanu neveiks
– tātad atkal process būs dārgāks,» uzskata I.Dudorova.
Vienlaikus gan I.Dudorova neslēpj, ka
stikla taras pieņemšana ir izdevīgāka
nekā PET pudeļu, jo PET pudelēm dārgi
izmaksā transportēšana. «Ienākumi no
PET pudeļu vākšanas mums ir piecas
reizes mazāki nekā no stikla taras.
Protams, pudeles pieņemam tikai labi
saspiestas, lai tās aizņemtu mazāk vietas, bet tik un tā tās sver maz, bet vietu
aizņem daudz. Tomēr es esmu ne tikai
uzņēmēja, bet arī latviete, kura grib
dzīvot tīrā un sakoptā vidē – jo vairāk
pudeļu nonāks pārstrādē, jo tīrākas
būs mūsu ielas, meži, parki, un tas ir
ļoti būtiski.»
Vienlaikus gan uzņēmums nav gatavs
atvērt savu pieņemšanas punktu Jelgavā. «Jā, mēs esam apskatījuši iespēju
strādāt Jelgavā, taču jums tur pašiem
ir pietiekami daudz taras pieņemšanas
punktu, lai mums būtu izdevīgi tur
ienākt. Domāju, ka jelgavnieki paši var
uzņemties šo funkciju un sākt pieņemt
arī PET pudeles,» spriež I.Dudorova.

«Tas ir ļoti būtisks solis, jo šobrīd mūsu
reģionā praktiski šādu pārstrādes uzņēmumu nav – kaut kas darbojas Polijā, vēl
slēgta tipa ražotne ir Skandināvijā, kur
pārstrādātas granulās tiek tikai Coca-cola
pudeles, bet atklātajā tirgū mēs praktiski
būsim vienīgie mūsu reģionā,» uzsver AS
«PET Baltija» direktors Alberts Strauts.
Ja līdz šim «PET Baltija» ražoja tikai
PET pārslas, tad tagad uzņēmumā jau
taps pārtikas kvalitātei atbilstoša otrreizējā
plastmasa. «Principā var teikt, ka mēs atdosim plastmasas pudelei otru dzīvi – vecā,
izlietotā pudele nonāks pārstrādē un tās
vietā varēs tapt jauna,» uzsver A.Strauts,

piebilstot, ka otrreizējo granulu kvalitāte
praktiski ir tikpat augsta kā no jauna radītajai plastmasai, kuras ražošanai jāizmanto
naftas produkti. «Bet šeit bez tā mēs iztiekam, un arī no biznesa viedokļa šobrīd tirgū
situācija ir tāda, ka cena no jauna radītai
plastmasai vai pārstrādes procesā iegūtai
ļoti būtiski vairs neatšķiras,» tā A.Strauts.
Pagaidām gan uzņēmums nevēlas sniegt
plašāku informāciju par jauno ražotni, jo to
tas plāno darīt ražotnes atklāšanā 12. jūnijā.
Bet vēl pagājušajā gadā no uzņēmuma izskanēja informācija, ka tas jaunās ražotnes
izveidē plāno investēt ap četriem miljoniem
latu. PET granulas tiks ražotas no PET
pārslām, un tās varēs izmantot pārtikas
primārā iepakojuma ražošanai. Plānots,
ka granulas izmantos PET pudeļu sagatavju jeb preformu ražotāji gan Latvijā, gan
Baltijā, gan citur Eiropā. Ražotnē plānots
saražot līdz 10 000 tonnu materiāla gadā,
apgādājot visu Baltijas un daļu Skandināvijas PET granulu tirgus. Sākotnējais
plānotais darbinieku skaits tika lēsts ap 17.
Ražotne atradīsies Jelgavā, bijušajā RAF
teritorijā, kur jau strādā «PET Baltija» –
ražotnes telpas jau renovētas un iegādātas
arī nepieciešamās iekārtas.

Uzņēmumā «Eko PET» jau uzstādītas iekārtas,
un 12. jūnijā jaunā ražotne sāks darbu.
Foto: no «Eko PET» arhīva

Vai jūs būtu gatavi vākt un nodot plastmasas
pudeles, par katru saņemot vienu santīmu?
Jana, topošā konditore:
– Mēs jau tagad mājās šķirojam atkritumus – liekam atsevišķi
papīru, PET pudeles, stiklu un sadzīves atkritumus. Taču vai
es nestu kaut kur speciāli nodot plastmasa pudeles? Diez vai!
Man šķiet, ka tās tikai būtu liekas problēmas – jākrāj, jādomā,
kad varu aizvest uz nodošanas punktu, vajag transportu.
Tagad pie mājas konteiners, katru dienu izmet un miers.
Druvvaldis, strādā lauksaimniecībā:
– Par santīmu domāju, ka nē! Parēķiniet, cik maksā ūdens, lai
tu tās izmazgātu, elektrība ūdens uzsildīšanai. Bet, ja ieviestu
tādu sistēmu kā Norvēģijā, kur šī nauda ir daudz lielāka un
cilvēki ir ieinteresēti atnest atpakaļ pudeli uz veikalu, tad jā.
Nu, ja maksātu astoņus vai desmit santīmus, kāpēc gan nē!?
Patiesībā esmu dzirdējis, ka tagad, ja zina kur, var nodot mazās PET pudeles
par lielāku naudu nelegālā alkohola tirgotājiem.
Lilita, daiļamatniece:
– Kāpēc nē? Man šī doma pat ļoti patīk. Domāju, ka līdz ar to
būs arī tīrāka vide. Daudziem pilsētā šobrīd ir iespēja šķirot
atkritumus un šīs PET pudeles mest atsevišķā konteinerā,
taču mūsu pagalmā Meiju ceļā nav tāda konteinera. Līdz ar
to nešķirojam. Taču, ja varētu tās pudeles par maksu nodot,
sakrātu un aizvestu.
Imants, galdnieks:
– Tā ir laba ideja, kas daudzās Eiropas pilsētās jau tiek realizēta, taču Latvijā, man šķiet, «neaizietu». Cilvēki nebūtu gatavi
krāt un krāmēties ar pudelēm. Vieglāk taču ir izmest atkritumu konteinerā un miers. Diez vai tas santīms arī ko mainītu.
Cilvēki nav tik uzņēmīgi, un daudziem nemaz nerūp vide.
Silvija, bezdarbniece:
– Es varētu kādam tās atdod, lai aiznes, bet pati nevestu
nodot. Es pat būtu ar mieru tās izmazgāt, saspiest, tikai lai
kāds nogādā pieņemšanas punktā. Bet ideja vispār ir laba,
pieļauju, ka šī būtu jauna biznesa niša arī bezpajumtniekiem.
Viņi meklētu ne tikai stikla, bet arī plastmasa pudeles, un līdz
ar to apkārtne kļūtu sakoptāka.

Ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Pārstāvēs Baltiju

Jelgavas 6. vidusskolas meitenes Latvijas
Skolēnu 66. spartakiādes finālsacensībās
vieglatlētikas četrcīņā «Draudzība» kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu, līdz ar to iegūstot
tiesības pārstāvēt Latviju Baltijas valstu skolēnu komandu čempionātā četrcīņā. Komandā startēja Anna Ševčenko, Jekaterina
Veļikamova, Jūlija Abramova, Jekaterina
Vogoļonoka,
Ketrina Libanova, Anna
Parafjanoviča.
Baltijas valstu
skolēnu komandu čempionāts notiks
Jēkabpilī 11.
jūnijā.

Pēc pusčempionāta –
ceturtais

Aizvadīti seši
no 12 Eiropas
BMX riteņbraukšanas
čempionāta
posmiem, un
jelgavnieks
Kristens Krīgers junioru grupā šobrīd kopvērtējumā
ir ceturtais. Pakāpties uz augšu viņam
ļāva veiksmīgais starts Vācijā nedēļas
nogalē, kur viņš 5. posmā izcīnīja sudraba medaļu, bet 6. posmā – bronzu.
Eiropas BMX čempionāta septītais un
astotais posms 1. un 2. jūnijā norisināsies
Zviedrijā, bet devītās un desmitās kārtas
sacensības nedēļu vēlāk gaidāmas Rīgā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Uzvar Igaunijā

Jelgavas cīņas kluba «Milons» sportisti
Kullo Koivu 15. Starptautiskajā piemiņas turnīrā Igaunijas pilsētā Vīlandē
izcīnīja divas medaļas. Zelta medaļu ieguva Osmans Dzaseževs, un viņa vārds
tiks norādīts nākamā gada sacensību
plakātos. Bronza – Volodaram Smirnovam. Igauņu olimpieša piemiņas turnīrā startēja 130 dalībnieki no piecām
valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Somijas. Pirms sacensībām sportisti vienotā parādē iestājās par to, lai
brīvā cīņa netiktu izslēgta
no olimpisko
spēļu pro
grammas.

«Apoloni» labo personiskos
rekordus

Ogres novada čempionātā svaru stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma divi
kluba «Apolons» sportisti
laboja savus personiskos
rekordus. Svarā līdz 93
kg uzvaru un speciālo
kausu par labāko rezultātu absolūtajā
kategorijā izcīnīja Mārtiņš Samsons, uzspiežot 165 kg. Savukārt svara kategorijā
līdz 105 kg tāds pat panākums Dainim
Tkačovam, kurš uzspieda 192,5 kg. 26.
maijā «Apolona» sportisti piedalīsies
Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu, spiežot savu
personisko svaru. Sacensības notiks Rīgā,
atpūtas un sporta centrā «Lido».

Olimpiādes dēļ
maina izlaidumu laiku

Sporta pasākumi
31. maijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Daugava» (Rīga) (ZOC).
1. jūnijā pulksten 15 un 2. jūnijā
pulksten 5 – Jelgavas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām «Lielupes zandarts 2013» (Valgundes pagasta Vītoliņos).

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

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA «Pūčuks» meklē pirmsskolas izglītības skolotāju
un dārznieku. Pieteikties pa tālruni: 26337142
vai e-pastu: inese-krasmane@inbox.lv.
Kristīgais bērnu krīzes centrs Jelgavā
steidzami meklē audzinātāju un diennakts
aprūpētāju darbam ar bērniem. Tālrunis
26672686, 63020955.

Meklē darbu
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Slimnieku kopēja, vecu cilvēku aprūpe, ir
medicīniskā izglītība un pieredze. Tālrunis
29842817.
Celtnieks. Tīru, mūrēju skursteņus, plītis un
mūrīšus. Tālrunis 27478204.

 Ilze Knusle-Jankevica

Pārdod
Jelgavas dalībnieku skaits Latvijas
Jaunatnes olimpiādē

Šogad no 13. līdz 15. jūnijam Ventspilī notiks Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiāde,
kurā Jelgava plāno piedalīties
ar apmēram 150 cilvēku lielu
komandu. Tiesa gan, daļai
jauniešu nācās izvēlēties – iet
uz izlaidumu vai piedalīties
olimpiādē un aizstāvēt pilsētas
godu. Izglītības un zinātnes
ministrija šo situāciju uzskata
par normālu un norāda: skolas
pašas ir vainīgas, ja izlaidumus
ieplānojušas laikā, kad notiek
olimpiāde.

Airēšana – 4
Basketbols jauniešiem – 13
Bokss – 10
Cīņa – 7
Džudo – 7
Futbols – 17
Peldēšana – 13
Regbijs jauniešiem – 12
BMX – 5
Smaiļošana un kanoe airēšana – 18
Teniss – 1
Triatlons – 3
Vieglatlētika – 15
Mākslas vingrošana – 1

Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
105 Ls/t. T.29907466
Jaunas pneimatiskās šautenes 5,5 mm. T.
22588111.
Honda CRV 2000.g. T. 29157535.
Ford Sierra 1990.g. TA līdz 23.01.2014. Ls
400. T. 27127650.
Ziemas vasarnīcu. T. 29558600.

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T. 29884983

Jau sākusies gatavošanās Latvijas
Jaunatnes olimpiādei, un pilsēta plāno
tajā piedalīties ar komandu apmēram 150
cilvēku sastāvā. Tiesa, savas korekcijas
ieviesa tas, ka olimpiāde sakrīt ar izlaidumu laiku skolās. Dažās pilsētas skolās
izlaiduma laiks tika mainīts, lai jaunieši
varētu piedalīties olimpiādē, bet citās –
nē, un tad nu viņiem nācās izdarīt smagu
izvēli: olimpiāde vai izlaidums.

Artjoms Haņevičs ir viens no
desmit bokseriem, kuri pārstāvēs Jelgavu Latvijas Jaunatnes
olimpiādē. Viņa izredzes uz
medaļu tiek vērtētas kā diezgan
augstas, jo viņš savā vecuma un
svara grupā ir viens no labākajiem bokseriem Latvijā un ir
labi sevi parādījis arī Eiropas
mērogā.

Izlaidumā nepiedalīsies

Bokseris Artjoms Haņevičs šogad beigs
Jelgavas 6. vidusskolas 9. klasi, bet uz
izlaidumu neies – tas notiks 16. jūnijā.
«Ir, protams, mazliet aizvainojums, ka
nācās izdarīt šādu izvēli, un tas nebija
viegli. Gribēju piedalīties savā izlaidumā,
bet sports man ir svarīgāks un Latvijas
Jaunatnes olimpiāde valstī ir nozīmīgs
sporta notikums,» tā viņš. Šī Artjomam
būs pirmā Jaunatnes olimpiāde, kurā viņš
piedalīsies, jo iepriekšējā olimpiādē nestartēja viņa vecuma grupas. Tomēr bija arī
tādi jaunieši, kuri izvēlējās iet uz izlaidumu, nevis piedalīties olimpiādē. «Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiāde ir nozīmīgs
notikums Latvijas sportā. Dalība olimpiādē ir nozīmīgs atskaites punkts jaunajiem
sportistiem, pierādot un apliecinot sevi,
gatavojoties spert pirmos soļus pretī lielajai olimpiādei. Tās laikā tiks noskaidrota
sportiskākā Latvijas pašvaldība un labākie Latvijas sportisti,» teikts olimpiādes
mājas lapā, bet tajā pašā laikā olimpiāde
notiek vienlaikus ar izlaidumu un eksāmenu laiku skolās. Un pārsteidzošākais
ir tas, ka atbildīgā ministrija to uzskata
par pilnīgi normālu situāciju. «Vienīgais
eksāmens, kas «iekrīt» laika posmā no
13. līdz 15. jūnijam, ir 14. jūnijā plānotais
centralizētais eksāmens (vispārējās vidējās
izglītības ieguvei) bioloģijā (rakstiski). Bet
to, kurā datumā tiek organizēti izlaidumi,
izlemj katra izglītības iestāde pati, turklāt
olimpiādes norises laiks tika noteikts jau
pagājušajā gadā,» norāda Izglītības un
zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu
un attīstības departaments.
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desmit devīto klašu skolēni varētu piedalīties olimpiādē. «Nevarējām likt viņiem
izvēlēties starp izlaidumu un sacensībām, kurām viņi cītīgi gatavojušies,»
norāda skolas direktores vietniece Ella
Šakurova. Līdz ar to šajā skolā devīto
klašu izlaidums notiks pēc olimpiādes
– 18. jūnijā. Lai gan klases biedri un
skolēnu vecāki piekrituši, ka izlaidums
tiek pārcelts, rodas jautājums: cik daudz
absolventu viesu varēs izrauties darbdienas vidū, lai būtu klāt šajā notikumā?
E.Šakurova piebilst, ka vidusskolas
absolventus šī situācija neskar, jo eksāmeni viņiem jau būs beigušies, bet
izlaidumi paredzēti īsi pirms Jāņiem.

Komandām – atlases sacensības

Sporta spēļu komandām, lai piedalītos
olimpiādē, jāpārvar priekšsacīkšu kārta.
To jau veiksmīgi paveikuši futbolisti –
viņiem bija jāuzvar vienā, izšķirošajā,
spēlē pret Dobeli. «Dobelnieki uz spēli
ieradās nepilnā – desmit cilvēku – sastāvā. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija
5:0 mums par labu un jau bija skaidrs,
ka spēli vinnēsim. Arī otrajā puslaikā iesitām piecus bezatbildes vārtus,» tā treneris Kaspars Tiltiņš, piebilstot – prieks,
ka šogad futbolisti tiks uz olimpiādi, jo
pagājušo reizi (pirms diviem gadiem,
jo olimpiāde notiek reizi divos gados)
tas neizdevās. Jāpiebilst, ka olimpiādē
piedalīsies 1997. – 1998. gadā dzimušie
futbolisti.
Arī basketbola komandām (gan zēnu,
gan meiteņu) jāaizvada atlases sacensīMaina datumu
bas. Puiši pirmajā kārtā pārliecinoši – ar
Piemēram, Jelgavas 5. vidusskola 25 punktu pārsvaru un vairāk – pieveica
mainījusi izlaiduma laiku, lai apmēram savas apakšgrupas komandas no Dobeles

un Tukuma un otrajā kārtā tiksies ar
citu apakšgrupu uzvarētājiem – Ogres,
Madonas, Alūksnes, Saldus, Iecavas
novada, Rīgas un Liepājas komandām.
Pavisam ir astoņas apakšgrupas, tāpēc
par iekļūšanu finālā cīnīsies astoņas
komandas – pa četrām katrā grupā.
«Finālā tiks abu grupu uzvarētāji, bet
otro vietu ieguvējiem būs pārspēle. Ceturtā komanda finālā būs ventspilnieki
kā rīkotājpilsētas komanda,» skaidro
treneris Jānis Vītols.
Meiteņu basketbola komandas liktenis gan ir jau skaidrs – uz olimpiādi viņas

nebrauks. Komandas treneris Harijs
Zelčs stāsta, ka apakšgrupā jelgavnieces
piedzīvoja divus zaudējumus trīs spēlēs
(pret Liepāju un Valmieru, uzvarēja Rēzeknes komandu), ieguva 3. vietu grupā
un tālāk nekvalificējās.
Šogad olimpiādes galvenā mājvieta būs
Ventspils – plānots, ka tā pulcēs aptuveni
3000 dalībniekus no visas Latvijas, kas
sacentīsies 26 sporta veidos. Sacensības
atsevišķos sporta veidos notiks ārpus
Ventspils: smaiļošana un kanoe airēšana –
Brocēnos, bokss un peldēšana – Liepājā,
klasiskā airēšana – Jūrmalā.

Aprīlī – seši laureāti
Sveikti sportisti par panākumiem aprīlī:
Kristens Krīgers
(4. vieta junioriem Eiropas
čempionāta
BMX 3. posmā),
Vanesa Buldinska (2. vieta 3.
posmā un 3.
vieta 4. posmā
Eiropas čempionāta BMX
junioriem),
Anna Petrova
(3. vieta SKDUN
Eiropas Gichin
Funakoshi Shotokan karatē čempionātā ), Iļja Keldanovičs (1. vieta junioriem un 3.
vieta kopvērtējumā Latvijas čempionātā akvatlonā), Edgars Batkovskis un Alberts
Jurčenko (1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs brīvajā cīņā kadetiem). Attēlā no kreisās
Foto: Ivars Veiliņš
puses: Edgars, Anna un Vanesa.

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Apbalvojumus un ordeņus. T. 28850080
Vecmeistaru gleznas. T. 27166669

Vēlas īrēt
1istabas dzīvokli ar ērtībām. T.28146654
Istabu. T. 27138054.

Dažādi
Jelgavas 3. pamatskola 4. jūnijā plkst. 18
aicina uz pirmo tikšanos savus topošos
pirmklasniekus un viņu vecākus.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Itāļu valodas un kultūras nometne pieaugušajiem! Lielākais vasaras piedzīvojums
Itālijas mīļiem! www.italuvaloda.lv
Pļauju zāli. T.25994203
Konsultācijas par privātpersonu maksātnespēju. T.27805582.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Kalve Zelta smiltis dejotāji, vadītāja Gunta, koncertmeistars Uģis un LLU Studentu
klubs izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
dejotājam Andrim ar traģisko sieviņas
Tijas zaudējumu.
Andri, mēs bijām,
esam un būsim kopā ar Tevi!

Aizsaulē aizgājuši
GUNĀRS ZIRVĪTIS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst. 12 no Baložu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
STEFĀNIJA PINETE (dz. 1934. g.)
VLADIMIRS PREDIBAILO (dz. 1948. g.)
SKAIDRĪTE REINBERGA (dz. 1928. g.)
LEONS OSADŅIKS (dz. 1943. g.)
REGINA JĀTNIECE (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst. 15 Bērzu kapsētā.
JEVGEŅIJA KONDRAŠOVA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst. 13 Zanderu kapsētā.
VERONIKA SMELTERE (dz. 1929. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

27. maijs, pirmdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 7.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1621.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Romant. drāma. 4.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Zeme no putna lidojuma». Dok. seriāls. 10.sērija.
13.10 «Ielas garumā». Palmu, Vijciema, Maija un Kaukāza ielas.*
13.40 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Es un skola».*
15.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
15.30  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 9. un 10.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1621.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 9.sērija.
19.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
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.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». 2.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 28.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 7.finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga. 2011.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 29.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.*
20.15 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 13.sērija.
21.08 «Dziesmusvetki.tv»
21.10 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10  «Virtuālie meli». Kanādas trilleris. 2011.g.
0.50  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 «Atnācēji». 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kur laime iesākas». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «No 57.paralēles».*
12.30 «Laimīgs un vesels».*
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Galileo».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 74.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dāvana vientuļai sievietei». Detektīvkom. 1973.g.
22.50 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
23.45 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
0.10 LNT ziņu Top 10.
1.05 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 19.sērija.
1.55 «Labvakar, Latvija!»
2.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.00 «Degpunktā».*
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 54.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 136.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 5.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 47.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 15.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.55 «Ņujorkas karalis». 2. un 3.sērija.
9.00 «Kobra 16». 10.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 10.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 173.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 641. un 642.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 1.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 642.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 4.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 256.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Kobra 16». Seriāls. 10.sērija.
2.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». Seriāls. 136.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 173.sērija.
3.35 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 5.sērija.

28. maijs, otrdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 8.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1622.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 143.sērija.
11.10 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
15.30  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1622.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 10.sērija.
19.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte». «Ko darīt ar nepilsoņiem?»
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».
23.45 «Laika dimensija».
0.15 «Kopā» (ar subt.).*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 29.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 5.finālspēle. VEF Rīga – BK Ventspils. 2012.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 30.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
21.00 «Tavs auto».
21.35 TIEŠRAIDE! Pārbaudes spēle futbolā. Turcija – Latvija.
23.38 «Dziesmusvetki.tv»
23.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.50 «Autosporta programma nr.1».
0.20 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
1.15 «Rino Gaetāno». Biogrāfiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
2.55 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 73.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Korfu». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 72.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 55.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 75.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 TIEŠRAIDE! «Līderu debates. Rīgas programmas».
23.40 «Intrigante 5». ASV seriāls. 17.sērija.
0.35 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 11.sērija.
1.35 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 20.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 55.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 137.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 6.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 48.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 16.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.55 «Ņujorkas karalis». 4. un 5.sērija.
9.00 «Kobra 16». 11.sērija.
10.05 «Kobra 17». 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 11.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 174.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 642. un 643.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 643.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
24.00 «Sazvērestība». ASV seriāls. 4.sērija.
0.55 «Kobra 16». Seriāls. 11.sērija.
1.50 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». Seriāls. 137.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 174.sērija.
3.25 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «Bez tabu».

29. maijs, trešdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 9.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1623.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 144.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Viss notiek!»*
14.55 «Kas te? Es te!»*
15.25 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 11.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1623.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 11.sērija.
19.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Islandei.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 TIEŠRAIDE! «Izvēlies nākotni!» Pašval. priekšvēl. diskus.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».
23.45 «Zebra».
24.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Autosporta programma nr.1».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 30.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 2.finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga. 2013.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 1.sērija.
17.30 «100 g kultūras».
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
20.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.20 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusijas.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Spots».*
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 81.sērija.
1.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 74.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Sevilja». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 17.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 73.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 75.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 56.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 76.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 20.sērija.
22.10 TV pirmizrāde! «Arbitrāža». ASV drāma. 2012.g.
0.20 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 12.sērija.
1.20 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 21.sērija.
2.10 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 13.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 56.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 76.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 138.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 7.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 49.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 17.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.55 «Ņujorkas karalis». 6. un 7.sērija.
9.00 «Kobra 16». 12.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 19.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 1.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 175.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 643. un 644.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 644.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 2.sērija.
23.15 «Kinomānija».
23.50 «Firma». Seriāls. 22.sērija.
0.45 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 11.sērija.
1.35 «Kobra 16». Seriāls. 12.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 175.sērija.
3.15 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 7.sērija.
4.00 «Bez tabu».

30. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 59.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1624.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 145.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «De facto» (ar subt.).*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laiks vīriem?»*
13.50 «Zebra».*
14.10 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
14.40 «Aculiecinieks».*
14.55 «Kas te? Es te!»*
15.25 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 45. un 46.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1624.sērija.
17.25 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmak. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 12.sērija.
19.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 Latgales vēstniecības GORS atklāšana.
23.50 Nakts ziņas.
0.05 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ātruma cilts».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 1.sērija.
12.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
13.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Ungārija. 2012.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 2.sērija.
17.30 «100 g kultūras».
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 23.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Viņas mirdzošās acis». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Ghetto games 2013».*
23.55 «Meža valstība». Dokumentāla filma.
0.50  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 23.sērija.
1.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 75.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Lasvegasa». Melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 20.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 74.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 57.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 77.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».

18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TIEŠRAIDE! «Līderu debates.
23.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 57.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 1.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 8.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 50.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 18.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.55 «Ņujorkas karalis». 8. un 9.sērija.
9.00 «Kobra 16». 13.sērija.
10.05 «Radu būšana 6». 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 2.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 176.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 644. un 645.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 645.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «Kad iestājas tumsa». Fantastikas trilleris. 2000.g.
0.10 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 11.sērija.
2.05 «Kobra 16». Seriāls. 13.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 176.sērija.
3.45 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 8.sērija.
4.25 «Bez tabu».

31. maijs, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 60.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 146.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 23. un 24.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu diskusija.*
14.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.10 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.40 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
15.50  «Luijs». Animācijas seriāls. 72.sērija.
15.57 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 47. un 48.sērija.
16.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Atgriešanās». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Man pietiek tikai ar Latviju».*
19.30 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». Dok. f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 TIEŠRAIDE! «Izvēlies nākotni!» Pašv. priekšvēl. diskus.
23.00 Nakts ziņas.
23.15  «Midsomeras slepkavības 12». Detekt. 3.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu atl. spēle volejbolā. Lat. – Spān.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 3.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zveja» (ar subt.).
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.20 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusijas.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
23.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju drāma. 4.sērija.
0.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 42.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 76.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Diena pie ezera». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 9.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 75.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
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15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 58.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 78.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Rudens maratons» (ar subt.). Traģikomēdija. 1979.g.
23.00 «Jaunie supervaroņi». Piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
1.15 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 22.sērija.
2.10 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 58.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 78.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 2.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 9.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 51.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 19.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.55 «Ņujorkas karalis». 10. un 11.sērija.
9.00 «Kobra 16». 14. un 15.sērija.
11.10 «Slepkavība 2». 10.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 177. un 178.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis». Komēdija.
22.10 «Visu vai neko». Lielbritānijas komēdija. 1997.g.
0.05 «Neatrodamais». ASV krimināltrilleris. 2008.g.
2.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 177. un 178.sērija.
3.35 «Laimīgi kopā» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
4.00 «Bez tabu».

1. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. seriāls. 49. un 50.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. seriāls. 78.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. seriāls. 21.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 13. un 14.sērija.
10.00 «Pašvaldību vēlēšanas». Ziņu speciālizlaidums.
10.25 «Kas var būt labāks par šo?»
10.55 «Izlaidums Brīnumskapī» (ar subt.).
11.55  «Ansītis un Grietiņa». Ģimenes filma. 2006.g.
13.00 «Pašvaldību vēlēšanas». Ziņu speciālizlaidums.
13.15 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*
15.25 «100 g kultūras».*
16.00 «Pašvaldību vēlēšanas». Ziņu speciālizlaidums.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.30 «Aculiecinieks».
21.45 «Izvēlies nākotni! Pašvaldību vēlēšanas».
1.20 Latgales vēstniecības GORS atklāšana.*
4.00 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*

LTV7
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 TIEŠRAIDE! Red Bull X-fighters. Pārraide no Osakas.
14.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.). Speciālizlaidums.
14.20 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.*
14.50 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
15.25  «Viņas mirdzošās acis». Dokumentāla filma.
16.30 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
18.30 «Spots». Dzīvesstila raidījums jauniešiem.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.). Speciālizlaidums.
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 1.sērija.
20.35 «Sporta studija». «Tautas sports».
21.10 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.(noslēguma) sērija.
21.45 2013.gada pašvaldību vēlēšanu vakara raidījums.
22.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.). Speciālizlaidums.
22.25 2013.gada pašvaldību vēlēšanu vakara raidījums.
1.15 «Meža valstība». Dokumentālā filma.
2.10 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.
3.40; 5.05; 6.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase».

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 77.sērija.
5.50 «Vilfreds». 13.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 89.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.35 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
8.00 «900 sekundes». Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 «No 57. paralēles».
10.30 «Laimīgs un vesels».
11.05 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 4.sērija.
12.15 «Kukarača». Anim. f.
14.00 LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
14.15 «Herijas likums 2». Seriāls. 6.sērija.
15.15 Sporta un prāta spēles skolēniem. ZZ čempionāts 2013.

16.00 «Rudens maratons» (ar subt.). Melodrāma. 1979.g.
18.00 LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
18.15 «Debesu mirdzums tavās acīs». Melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.45 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». Seriāls. 7.sērija.
22.00 TIEŠRAIDE! LNT ziņu speciālizlaidums Vēlēšanu nakts.
1.30 «Atbitrāža». ASV drāma. 2012.g.
3.25 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 8.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 89.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 3.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 10.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 52.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 30.sērija.
7.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 1. – 3.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 16.sērija.
8.10 «Bakugani». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 1.sērija.
9.20 «Misters Bīns». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.35 «Kinomānija».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.55 «Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis». Kom. 2009.g.
16.45 «Limonādes mute». Muzikāla filma ģimenei. 2011.g.
19.00 TV3 ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
19.30 «Viesnīca suņiem». Ģimenes komēdija. 2009.g.
21.35 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Komiska īsfilma. 1979.g.
21.55 TIEŠRAIDE! TV3 ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
22.15 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Filmas turpinājums.
22.30 «Pludmale». Piedzīvojumu drāma. 2000.g.
24.00 TIEŠRAIDE! TV3 ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
0.20 «Pludmale». Filmas turpinājums.
1.20 «Limonādes mute». Muzikāla filma ģimenei. 2011.g.
3.15 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 10.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 3.sērija.

TV programma

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «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 «Spots».*
12.45 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā. Lat – Fra.*
14.40 «Sābri». Dokumentāla filma.
15.20  «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.20 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
17.25 «Sporta studija».*
17.55 «Motociklisti».
18.25 Eiropas meistarsacīkšu atl. spēle volejbolā. Turcija – Latvija.
20.35  «Dzelmes vilinājums». Drāma. 1.sērija.
22.10  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.10 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
1.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
2.35; 4.05 Mikrofona dziesmas.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 4.sērija.
6.05 «Viņpus 2». 21.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 Animācijas filmu rīts.
8.00 «900 sekundes». Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 «Mans mīļais draugs 4».
10.30 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». 7.sērija.
11.40 «Detektīve Veronika Marsa 3». 64.sērija.
12.45 «Galileo».
13.35 «Galējie līdzekļi». ASV drāma. 2010.g.
14.00 LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
14.15 «Galējie līdzekļi». Filmas turpinājums.
16.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Dok. ser. 3.sērija.
18.00 TIEŠRAIDE! LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums.
18.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņu un Top 10 vēlēšanu speciālizlaidums.
21.00 «Dauntonas abatija». Seriāls. 2010.g. 1.sērija.
23.35 «Mežonīgie Rietumi». ASV komēdija. 1999.g.
1.30 «Galējie līdzekļi». ASV drāma. 2010.g.
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3.25 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 64.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 4.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12». 3.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». 53.sērija.
7.05 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 31.sērija.
7.25 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Ser. 4. un 5.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 17.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtōbas 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņs 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Zvaigznes ceļo 2».
14.30 «Viesnīca suņiem». Ģimenes komēdija. 2009.g.
16.35 «Boulinga karalis». ASV komēdija. 1996.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Piedz. f. 2001.g.
22.00 «Slepenās lietas: Es vēlos ticēt». Trilleris. 2008.g.
0.05 «Boulinga karalis». ASV komēdija. 1996.g.
2.15 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 3.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 4.sērija.
3.55 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 53.sērija.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu vasaras grupās:
PIEAUGUŠAJIEM:
- angļu sarunvalodas kurss: P./T. 19.30 – 21.00 (40
Ls/mēn.);
- angļu valoda iesācējiem: P./T. 18.00 – 19.30 (40
Ls/mēn.);
- zviedru valoda iesācējiem: O./C. 18.00 – 19.30 (45
Ls/mēn.).

Filozofu ielā 50, aicina 2007. – 2009. gadā dzimušos
bērnus 2013./2014. mācību gadā 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.

Jelgavas Valsts ģimnāzija
uzņems skolēnus 7. klasēs
no 4. līdz 15. jūnijam. Uzņemšana notiks šādos laikos:
3.06., 5.06.,7.06.,10.06.,12.06. un 14.06. no pulksten 9
līdz 14; 4.06., 6.06.,11.06.,13.06. un 15.06. no pulksten
13 līdz 18. Reģistrējoties jāņem līdzi liecības kopija un
jāuzrāda oriģināls.
Uzņemto skolēnu vecāku sanāksme – 19. jūnijā pulksten
18 skolas zālē.
Jelgavas Valsts ģimnāzija uzņems skolēnus 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana notiks no 17. līdz 20. jūnijam
no pulksten 9 līdz 14 un 21. jūnijā no pulksten 9 līdz 11.
Uzņemto skolēnu sanāksme – 26. jūnijā pulksten 10
skolas zālē.

aicina pieteikties vasaras nodarbībām vecuma grupās
5 – 6 gadi un 7 – 10 gadi. Nodarbību sākums – 5.
jūnijs. Pieteikties pa tālruni: 28857845.

BĒRNIEM:
- angļu valoda 2. – 3. klašu bērniem bez priekšzināšanām: P./C. 17.00 – 18.00 (20 Ls/mēn.).
Iespējama pieteikšanās arī individuālajām un pāru
nodarbībām.
Pieteikšanās un plašāka informācija: tel. 28816925,
e- pasts passwordkursi@inbox.lv, www.password.lv.

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām,
un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas
akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga
diplomus.
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas,
kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:

Jelgavas speciālā internātpamatskola,

Jelgavas Mākslas skolā Agijas Ivanovas
«Radošā mākslas studija»

JAUNIEŠIEM:
- intensīvais viena mēneša angļu valodas gramatikas
kurss: O./C. 12.00 – 14.00 (30 Ls).

BSA Jelgavas filiālē uzsākta
uzņemšana 2013./2014. m.g.

2. jūnijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Aculiecinieks».*
6.20 «Kur tu teci?» Studijas Dauka animācijas filma.
6.22 «Skumjā govs». Animācijas filma.
6.25 «Pienene». Raidījums bērniem.
6.55  «Ansītis un Grietiņa». Ģimenes filma. 2006.g.
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 51. un 52.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 79.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 22.sērija.
9.00 «Labrīt, Latvija!» Speciālizlaidums.
10.00  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
10.25 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.55  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «100 g kultūras».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca. Mjanma».
20.30 «Panorāma».
21.35 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
23.50 Nakts ziņas.
24.00  «Midsomeras slepkavības 12». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.45 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013». Fināls.*
4.55 «Vides fakti».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstāmā kvalifikācija – juriskonsults.
• UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība).
Iegūstāmā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs.
• SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations).
Iegūstāmā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību menedžeris.
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs tirdzniecībā
un mārketingā.

BPMA Jelgavas filiālē uzsākta
uzņemšana 2013./2014. m.g.
1. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀ
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS
Iegūstamā kvalifikācija – sociālās palīdzības organizators.
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀS
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• PSIHOLOĢIJA
Iegūstamā kvalifikācija – psihologa asistents.
• SOCIĀLAIS DARBS
Iegūstamā kvalifikācija – sociālais darbinieks.
MŪSU KOORDINĀTES
Skolas 4b, Ozolnieku novads, LV – 3018
Tālrunis: +37163050533, +37163046029
Informācijas dienas – jūnija, jūlija un augusta
sestdienās no 10 līdz 12.

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

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas
vidusskolā profesionālās ievirzes izglītības
programmās 2013. /2014. mācību gadā
Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 līdz 13 gadiem šādās
profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona
spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle,
kokles spēle, ģitāras spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, tuba, trombons;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija no 15. maija katru darba
dienu 9 – 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Lapskalna
ielā 2, vai pa tālruni 63020203, vai e-pastā
intaslaveika@inbox.lv.
Uzņemšana – muzikālo dotību pārbaude (sagatavot
1 tautas dziesmu) notiks 4., 5., 6. jūnijā laikā no plkst.
15 līdz 19:
4. jūnijā – klavierspēle, čella spēle, akordeona spēle,
5. jūnijā – vijoļspēle, ģitāras spēle, kokles spēle,
6. jūnijā – pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.

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

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

Tālrunis: 63082101; E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv;

Uzzini vairāk par mums: www.zrkac.lv
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Pasākumi pilsētā
 23. maijā pulksten 17.30 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» Baroka ansambļa
koncerts «Zelta laikmeta baroka virsotnes mūzikā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 24. maijā no pulksten 13 līdz 19 un 25. maijā no pulksten 10 līdz 21 – kokapstrādes
dienas «Zemgales koka darbnīca». Mēbeļu uzņēmumu un amatnieku produktu prezentācija, radošās darbnīcas, koka auto sacīkstes (pie Spīdolas ģimnāzijas Mātera ielā 30).
 24. maijā pulksten 14, 16 un 19 un 25. maijā pulksten 14, 16 un 19 – filmu
retrospekcija «Jelgava vakar un šodien». Vispārīga informācija par pilsētu, pilsētas prezentācijas video klipi, vēsturiskās (dokumentālās) filmas. Ieejas maksa iekļauta Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējuma cenā (pēc cenrāža) (Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa 7. stāvā).
 24. maijā no pulksten 17 līdz 20, 25. un 26. maijā no pulksten 12 līdz 17 – izbraukumi ar kuģīti «Frīda». Kapteinis Artis aicina doties izbraukumā pa Driksu un Lielupi ar
senatnīgo kuģīti «Frīda». Izbraukumi notiek reizi pusstundā. Iekāpšana piestātnē blakus
Mītavas tiltam. Maksa par braucienu – Ls 2 pieaugušajiem, Ls 1 bērniem (līdz 16 gadu
vecumam). Lietus laikā izbraukumi nenotiks.
 24. maijā pulksten 21 – roka vakars kopā ar grupu «Monro» (restorānā bārā «Plate»
Lielajā ielā 6).
 24. maijā pulksten 22 – «Dzelzs vilks», dj Andris Ozols. Ieeja – Ls 3, studentiem – Ls
2, līdz pulksten 23 – visiem Ls 1 («Jelgavas kreklos» Lielajā ielā 19a).
 24. maijā pulksten 22 – hipsteru ballīte. Uz skatuves Toms Grēviņš un Gustavito. Ar
Pilsētas svētku pasākumu biļetēm – ieeja bez maksas (klubā «Tonuss» Uzvaras ielā 12).
 25. maijā no pulksten 12 līdz 17.15 – ekskursija «Pa Jelgavu ar RAFiņu!». Izbraukums
pa pilsētu ar Jelgavā ražotu RAF mikroautobusu, iekļaujot RAF vintage kolekcijas apskati.
Maksa par braucienu – Ls 2. Brauciena ilgums 40 minūtes. Vietu skaits ierobežots. Pulcēšanās un biļešu iegāde – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1. Tālrunis
uzziņām 63005447.
 25. maijā pulksten 12 un 13 – jāšanas sporta paraugdemonstrējumi (pļavā pretī pilij).
 25. maijā pulksten 16 – ekskursija «Savvaļas zirgus un tulpes lūkoties». Pastaiga pa
Pils salu kopā ar vides gidu. Pulcēšanās Pils salā pie informācijas stenda. Informācija pa
tālruni 20264343.
 25. maijā no pulksten 16 līdz 17 – retro motociklu apskate (Hercoga Jēkaba laukumā).
 25. maijā pulksten 19 – vakara pasaka bērniem un pieaugušajiem «Kas notiek ar
cilvēku miegā?» (Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā).
 25. maijā pulksten 22 – «Arthur Jehrmak bungu šovs», djAle-Mar un dj Vento. Ieeja
– Ls 2, studentiem – Ls 1, līdz pulksten 23 – visiem Ls 1 (klubā «Jelgavas krekli» Lielajā
ielā 19a).
 25. maijā pulksten 22 – svētku ballīte ar grupu «Z-SCARS» un afterītis The electronic
dance music party ar DJ John.E& Dj Eddy Chuzs (klubā «Tonuss» Uzvaras ielā 12).
 26. maijā pulksten 12 un 13 – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!». Pilsētas tūrisma objektu un ražošanas uzņēmumu apskate un iepazīšana gida pavadībā (pulksten
12 – latviešu valodā; pulksten 13 – krievu valodā). Vairāk informācijas www.visit.jelgava.
lv, pieteikšanās pa tālruni 63005447, vietu skaits ierobežots.
 26. maijā pulksten 13 un 15 – muzicē vokāli instrumentālais ansamblis «Rūta».
Ieejas maksa iekļauta Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējuma cenā (pēc
cenrāža) (Svētās Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
 29. maijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra studijas «Čaika» pirmizrāde
E.Skarpeta «Skrandaiņi un augstmaņi» (krievu valodā). Komēdija 3 cēlienos. Režisori
A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 2; 1 (skolēniem, pensionāriem) (kultūras
namā).
 1. jūnijā pulksten 12 – Vasaras Mākslas galerijas atklāšana. Mākslas galerija piedāvā
mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu izstādi «Procesā». Izstāde apskatāma 1.
jūnijā no pulksten 10 līdz 22 (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas iekšpagalmā Akadēmijas
ielā 28).
 1. jūnijā no pulksten 13 – «Jundas» mācību gada noslēguma pasākums «Cirkā!».
Aktivitātes, atrakcijas apmeklētājiem, svaigs gaiss, radošo darbnīcu izstādes un pulksten
16 – noslēguma koncerts. Ieeja – bez maksas (nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Jelgavā jaunas skulptūras!
Četras pirmsskolas izglītības iestādes – «Vārpiņa», «Ķipari»,
«Pasaciņa», «Gaismiņa» – un Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola kļuvušas par dažiem draugiem bagātākas. Vakar te
atklātas un bērnu rīcībā nodotas piecas jaunas koka skulptūras–rotaļu elementi. Mājvietu izglītības iestādēs raduši eži, zaķis, lapsa, lācēni, pūķis, saule un mēness, ko bērniem dāvina 2.
Starptautiskā koka skulptūru simpozija par tēmu «Baltu tautu
pasakas» mākslinieki. Par jaunajiem rotaļu elementiem galvenokārt jau prieks mazākajiem jelgavniekiem, taču tie patīk arī
viņu vecākiem un audzinātājām. Pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune stāsta, ka līdz ar šo simpoziju
pa koka skulptūrai tagad ir katrā pašvaldības bērnudārzā,

taču tas nenozīmē, ka simpozijam jāmet miers. Plānots, ka nākamgad mākslinieki varētu iepriecināt arī privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņus. «Ļoti veiksmīgi ir tas, ka simpoziju
pārcēlām no rudens uz pavasari, kas nepārsteidza ar skulptūru
veidošanai nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Līdz ar to darbi ir
pabeigti laikā un arī bērniem bija patīkamāk sekot līdzi darba
procesam,» atzīst G.Caune. Paši mākslinieki atzinīgi novērtē
iestāžu kolektīvus, sakot paldies par sirsnīgo uzņemšanu, kā
arī mazos jelgavniekus, kuri gandrīz divu nedēļu garumā cītīgi
sekojuši līdzi viņu darbam un uzdevuši daudz jautājumu par
notiekošo. Jūnijā kultūras namā apskatāma foto izstāde, kas
atspoguļo skulptūru tapšanas procesu.

«Pūķis ir sliktais, jo spļauj uguņus, bet šis man patīk. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šis nekādus uguņus nemetīs, tas taču ir no koka,»
tā par jauno rotaļu draugu – koka skulptūru «Pūķis» – saka «Pasaciņas» piecgadīgā audzēkne Marta. Viņa ar draugiem
labprāt gribētu, lai to nokrāso sarkanā krāsā, taču mākslinieks lēmis, ka pūķis būs zaļš. Skulptūru «Pūķis» Vitauts TallatsKelpša (Lietuva) izveidojis kā vikingu kuģi, tikai ar spārniem, un tajā vieta braucienam atradīsies vismaz astoņiem bērniem.
Ja draudzīgi sasēdīšoties, arī vairāk. Mākslinieks stāsta, ka pūķa garums ir 3,5 metri, platums un augstums – ap diviem
metriem un tas veidots no četriem dažādiem kokiem – ozola, oša, egles un liepas. «Mazliet interesanti gan man šķiet tas,
ka lietuviešu valodā vārds «pukis» nozīmē kaut ko mīļu, pūkainu, bet jums «pūķis» – tēlu, no kura baidās,» nosaka mākslinieks, piebilstot, ka bērniem patiešām interesē darba process un viņi uzdod daudz jautājumu. «Cik zinu, tēlnieku jums
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavā nav daudz, kas zina, varbūt kāds no maniem skatītājiem par tādu kļūs,» tā V.Tallats-Kelpša.

Izstādes
 No 23. maija – U.Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku gada noslēguma izstāde
(kultūras namā).
 No 24. maija līdz 22. jūnijam – lietuviešu tēlnieka Joza Lebednika skulptūru izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 26. maijam – izstāde «Latvijas keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 26. maijam – «J.Čakstes bulvāris laika ritējumā». Izstādē apkopotas fotogrāfijas
no 20. gs. sākuma līdz pat mūsdienām, attēlojot ievērojamās J.Čakstes bulvāra pārmaiņas
gadu gaitā (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 26. maijam – Lauras Vizbules gleznu izstāde «Pa kāpnēm...» (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 26. maijam – Aleksandra un Mārītes Djačenko keramikas darbu izstāde (pie
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 Maijā – Mākslas dienas Jelgavā: Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 Maijā – fotoizstāde «Brazīlijas pērle – Nova Odesa vietējo iedzīvotāju redzējumā». Tā
tapusi sadarbībā ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Nova Odesu (kultūras namā).
 Līdz 25. jūnijam – Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas radošās studijas leļļu izstāde «Pirmie
soļi leļļu pasaulē» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

Nākamnedēļ – Sarmas ielas svētki
 Ritma Gaidamoviča

31. maijā no pulksten 12
līdz 17 Sabiedrības inte
grācijas pārvalde (SIP) aicina
jelgavniekus uz Sarmas ielas
svētkiem «Citāda Sarmas
iela». Būs koncerts, cirks,
sporta spēles, ekskursija uz
Pašvaldības operatīvās informācijas centru (POIC), varēs
vizināties zirga pajūgā. Dalība pasākumā – bez maksas.
Pasākumā koncertu sniegs grupa
«TirkizBand» ar Jelgavas popkori,
Bērnu un jauniešu mūzikas kluba,
«Jundas» un Jelgavas 2. pamatskolas
jaunieši, mazākumtautību pašdarbības kolektīvi. Tāpat interesenti varēs
apmeklēt fotostūrīti, vizināties zirga

pajūgā, kā arī apmeklēt POIC. Ekskursijai gan iepriekš jāpiesakās SIP
pa tālruni 63005467.
Pulksten 14 svētku dalībniekus
priecēs cirka izrāde. Vēl kopā ar Jelgavas Mākslas skolu būs iespēja uzgleznot Sarmas ielas ainavas, iepirkties
rokdarbnieku tirdziņā un izgatavot
sapņu ķērājus. Savukārt Jelgavas
Pašvaldības policijas un Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji iepazīstinās ar savu darbu un izrādīs savu
ekipējumu. Varēs satikt arī skursteņslauķi un pieskarties viņa zelta pogai.
Aktīvākie svētku dalībnieki tiks aicināti piedalīties sporta spēlēs un meklēt apslēptos dārgumus. Aktivitātes
piedāvās arī tuvējie kaimiņi – Ādolfa
Alunāna muzejs. Noslēgumā – kopā
vārīta «Draudzības zupa» un dejas
pūtēju orķestra pavadījumā.

Skulptūru «Saule, zeme, mēness», kas reizē ir šūpoles, par savas
iestādes vizītkarti un simbolu tagad sauc bērnudārzs «Ķipari».
Tas tāpēc, ka šī skulptūra labi iederas iestādes filozofijā – visu
bērnudārza grupiņu nosaukumi saistīti ar dabas parādībām.
Šūpoles darinājis lietuviešu mākslinieks Tautvils Pavilionis, sakot,
ka ir apmierināts ar rezultātu. «Par pamatu ņēmu vecu baltu
pasaku, kurā Saule un Mēness satikās, iemīlējās, viņiem radās
meita Zeme. Pērkons Sauli un Mēnesi izšķīra, tāpēc tagad tie
mainās – viens dienā, otrs naktī, gluži kā šūpolēs – te augšā,
te lejā,» savu ideju pamato T.Pavilionis.
154 bērnudārza «Vārpiņa»
audzēkņiem nu ir pievienojušies trīs jauni draugi – divi
eži un zaķis no pasakas
«Ezis un zaķis», kurā brāļi
eži izjokoja veiklo zaķi.
«Visu pagājušo nedēļu
grupiņās kopīgi lasījām šo
pasaku, pārrunājām tajā
notiekošo, un bērni speciāli šim notikumam pat
ir radījuši izstādi – tapuši
zīmējumi un maketiņi,»
stāsta vadītāja Helēna
Kazaka. Ežus ar vairākiem
desmitiem neasu adatu un cilpotāju zaķi radījis mākslinieks
Zigmunds Bielis. Viņš stāsta, ka nedēļa bērnudārzā izvērtusies ļoti interesanta un daļa bērnu ar lielu aizrautību noraudzījušies viņa darbā. «Tāds gudrs četrgadnieka jautājums:
bet, ja jūs nepareizi iezāģēsiet, vai sanāks tas ezis? Nezināju
pat ko atbildēt. Īpaši atmiņā iespiedusies viena meitenīte,
kas man te izstāstīja visu par sevi un nāca rādīt savu uzzīmēto ezi,» tā Z.Bielis.

«Vēl pagājušajā piektdienā uz mani dīvaini skatījās: baļķi
kaudzē sakrauti, un tas būs bērniem? Taču pirmdien visi
garāmgājēji jau smaidīja – ir ezis un tāds pārticis sanācis. Šī
ir mana pirmā lielā koka skulptūra un dikti gribēju pamēģināt uzbūvēt to guļbūves tehnikā, liekot kopā no baļķiem.
Izmantoti vairāk nekā 20 nepilnu metru gari baļķi,» stāsta
mākslinieks Māris Gailis, kurš «Gaismiņā» «uzbūvējis» skulptūru «Eža kažociņš». Ikdienā viņš darbojas ar metālu un arī
šoreiz no tā nav atturējies – acis, ausis, mutīte un purniņš
ezim ir no metāla. Mākslinieks atzīst, ka bērniem par viņa
darbu bijusi liela interese un visi kļuvuši par labiem draugiem: «Divas meitenītes katru rītu brauca garām ar skrejriteni un apsveicinājās: «Čau, Māri! Kad būs gatavs?»» Tiesa,
šis ir mīļais ezis, jo par adatām uz tā liecina tikai faktūra.
Lai koka skulptūrā īstenotos pasaka «Nenovīdīgie lācēni», Gundars
Kozlovskis izlasījis vairāk nekā desmit pasakas. Tiesa, viņš atzīst, ka
pēdējā laikā sarakstītās
drīzāk līdzinās maziem
«šausmu stāstiņiem».
Lai vai kā, Jelgavas 1.
speciālās internātpamatskolas pagalmā tagad ir šūpoles, uz kurām ir divi mazi lāči,
lapsa un vienlaicīgi var šūpoties vairāki bērni. «Kāpēc šūpoles?
Gribēju, lai tās var aktīvi izmantot, un zinu, ka tā būs, jo bērni
jau katru dienu darba procesā nāca un jautāja: kad būs? kad
būs?» stāsta G.Kozlovskis. Šeit jau mācās lielāki bērni un darba
procesā uzdevuši jau daudz nopietnākus jautājumus. Interesējušies par to, kur viņš mācījies, cik ilgi jāmācās par mākslinieku,
cik ilgi ar koku strādā.

